BU EL KİTABI BİR
İHTİYAÇTAN DOĞDU

Giriş

Bu el kitabı; Ba’ndo’da çalışan tüm
çaylak ya da deneyimli tasarımcıların
bizim oluşturduğumuz ortak düşünme
ve tasarım kültürüne katılmasını
sağlamak için üretildi. Böylece hem
tasarım “dil”i hem de düşünme
metodolojisi anlamında üretkenliği üst
seviyeye taşımak istiyoruz.
Ba’ndo Tasarım & Yaratım Felsefesi El
Kitabı’nı sadece çalışanlarımızla değil
tasarıma ve üretime ilgi duyan herkesle
de paylaşmanın bir sorumluluk
olduğunu düşünüyoruz. Umarız ilginizi
çeker ve tasarlamak adlı bu uzun
yolculuğunuzda size eşlik eder!
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Araştırma

Geçmiş ve güncel bilgiler ışığında,

yaratılmış faydasız bir görsel an-

konunun sanat ve kültürle ilişki-

latıma dönüşür. Tasarımcılar, ileti-

si incelenir. Araştırmanın bir çok

şim faaliyetinde yalın, anlaşılır ve

sebebi vardır; En önemli sebebi ise:

harekete geçirici bir rol üstlenir.

Bağlam (context) oluşturmaktır. Bağlam

Araştırma aşaması tüm tasarım süre-

kurulmadan, içerik sadece biçim için

cinin en can alıcı bölümüdür.

anlatıma dönüşür.

faydasız bir görsel

için yaratılmış

içerik sadece biçim

Bağlam olmadan ,
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ARAŞTIRMANIN ÖZÜ
VE BAĞLAM YARATIMI

Tasarım araştırmasının amacı tasarım-

populasyonlara karşı empati gelişti-

cının yeni bir anlayış kazanması ve

rebilme kabiliyeti kazandırır. Tasa-

tasarımında bağlam oluşturabilmesini

rımcı belli bir bağlam çerçevesinde

sağlamaktır. Araştırma belirlenmiş

bu iç görüleri fikirlere yansıtır ve

zamanlarda, spesifik bir konu üzerinde

tasarımlarında belirli nüansları et-

okumalar yapmaktan ibaret olmamalı-

kilemek için kullanır. Araştırmacı

dır. Meraklı ruh yaratıcı kimliğin

kişinin kültürü ve sistemleri algı-

bir parçasıdır. Bu ruha sahip olan

layışı onu diğer zihinlerden farklı-

kişi çevresinde olup bitenlere karşı

laştırarak yaratıma özgünlük kazan-

duyarlılık gösterir. Duyarlılık ve

dıracak yetileri edindirir. Kültür,

merak beraberinde hayat boyu devam

tasarım için önemli olan sistemlerden

edecek sürekli bir arayışı getirir.

biridir çünkü bu sistem birbirimiz

Yani araştırma, yaratıcı için içgü-

ile kurduğumuz ilişkilerden, rutin-

düsel bir davranış haline gelir. Bu

lerimizden, bakış açılarımızdan ve

arayış kişinin, insan davranışları

inançlarımızdan ortaya çıkar. Kültü-

ve ilişkileri, politik ve ekonomik

rel elementler bize çok tanıdık ve

sistemler, kültür, sanat, bilim ve

aşikar olduğundan, kültürel bir sis-

teknoloji gibi farklı disiplinlere

temi nelerin oluşturduğu anlamak ilk

karşı her zaman ilgili olmasını sağ-

bakışta zorlayıcı olabilir. Ancak,

lar. Süreç içerisinde elde ettiği tüm

bariz olan konular hakkında basit

bu kültür ve bilgi birikimi tasarım-

sorular sormak, beklenmedik cevaplara

cıya önemli bir iç görü ve farklı

ve derin bilgilere yol açar.

KAYNAK
KULLANIMI

Yaratıcı bir projenin kaynaklarının
edebi ve görsel sanat eserlerinden
seçilmesi gerekir çünkü bu eserler
tasarımcının aradığı duyguları ve fikirleri yansıtan gerçek görsel iletişim araçlarını barındırır. Ba’ndo
ekibi olarak aradığımız ilhamı aşağıda yer alan kaynaklarda bulmaya çalışırız.
*wikiart.org
*artnet.com
*artsy.net.com
*artsandculture.google.com
Araştırma yaparken öncelikle doğru
kaynaklardan işinize yarayacak verileri

seçebilmelisiniz.

doğrultusunda

bulduğunuz

Amacınız
verileri

çözümlemeniz ve bu verilerin çağrışımlarını gözden kaçırmamanız gerekir. Kurduğunuz bağlama uygun verileri ayırt edebilmeniz, araştırmada
ilerlemenizi sağlar.
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Meraklı ruh yaratıcı
kimliğin bir parçasıdır.
Bu ruha sahip olan kişi
çevresinde olanlara
karşı duyarlılık gösterir.
Duyarlılık ve merak
beraberinde hayat boyu
devam edecek sürekli
bir arayışı getirir.

Bariz olan konular
hakkında basit sorular
sormak, beklenmedik
cevaplara ve derin
bilgilere yol açar.

ARAŞTIRMANIN
DERINLEŞMESI

Sanat eserleri insanlık tarihinin

Araştırmanız ilerlerken sizi farklı

kültürünü yansıtır. Eserin barındır-

yönlere götürebilecek bilgiler olabi-

dığı duygular, düşünceler ya da de-

lir, bu durumda amacınıza geri dönüp

neyimler izleyicide karşılık bula-

“Bu bilgi işime yarayacak mı?, so-

bilecek bir etki sağlar. Bu etkinin

rusunu kendinize sormalısınız. Bul-

ne olabileceğini sorgulamak; estetik

duğunuz verileri, tasarımcı gözüyle

algımızı geliştirir ve görgümüzü ar-

tekrar değerlendirmek bağlamda kal-

tırır. “Görünür” sandığımız şeyi ye-

manızı, çağrışımları gözden kaçırma-

niden değerlendirip ona yeniden bak-

manızı sağlar. Araştırma derinleşmesi

mayı ve farklı görmeyi sağlamak da

bağlamdan uzaklaşmak değil , bağlamın

sanatın özünde var olan bir güçtür.

sınırlarını belirlemektir.
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SANAT NEDEN
KAYNAK OLUR?

2

İmgelem
MOODBOARD

STORYBOARD

Moodboard, tasarım çizgisini belir-

Storyboard; film, animasyon, hareket-

leyen görsel bir kaynaktır. Bu aşa-

li grafik gibi dinamik görüntülerin

ma tasarımın görsel, renk ve grafik

sahnelerini gösteren grafik düzenle-

dünyasının bir ön çalışmasıdır. Bu

yicidir. Storyboard’un çizim ve de-

bakımdan ehemmiyet ile ele alınması

tay açısından mükemmel olmasına gerek

gerekir. Bir Ba’ndo üyesi her za-

yoktur. Amaç, planın nasıl uygula-

man bu aşamada dikkatli olur. Ba’n-

nacağını göstermektir. Bugün bilinen

do için yaratılan Pinterest kataloğuna

şekliyle storyboard yaratma süreci,

ilgili iş için bir board açarak tüm

1930’ların başlarında Walt Disney Pro-

imajları burada saklar.

ductions tarafından geliştirilmiştir.
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Multitap No.3 moodboar çalışması
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MOODBOARD

Moodboard; zihnimizde bulunan imge-

rini ve hissini yansıtır. Fiziksel

leri, fikirleri ve kavramları ile-

veya dijital olabilir. Başkalarına

ten görsel bir araçtır. Moodboard

da bahsedilen fikrin genel hissini

oluşturmak, projeniz için aklınızda-

açıklamak için görsel bir araç olur

ki vizyonu ifade etmenin bir yolu-

çünkü fikirleri bir başka zihne sözel

dur. Tasarımcı iyi sanılan bir fik-

olarak anlatmak manasız bir çabadır.

rin tutkusu ile projesine başlarken

Karşı tarafın zihninizdeki konsep-

moodboard oluşturmamışsa bağlamın-

ti anlaması için moodboard görmesi

dan uzaklaşarak tutarsız ve karma-

gerekmektedir. Uygulama aşamasında

şık bir iş ortaya çıkartma olası-

ortaya çıkan sorunlar moodboard üze-

lığını yükseltir. İletmek istediği

rinden çözülmelidir, böylece bağlam

mesajı kaybederek özgünlükten uzak-

korunur tasarımda kötü süprizler ile

laşır. Moodboard tasarımın genel fik-

karşılaşılmaz.

Multitap No.3 İki taraflı poster çalışması
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STORYBOARD

Storyboard; hikayeyi görselleştirmemize yarayan bir düzenleyici, görsel
haritadır. Anahtar karelere (keyframe) odaklanmamızı sağlar ve hikayenin akışını belirler. Storyboard
; bir hareketin yönü/şekli, kamera
açısı, ışık ve gölge, kadraj, sahne-

mu gibi parametreleri, (ki bu teknik
özellikleri uygulama sırasında değiştirmek oldukça zahmetli olacaktır)
farklı biçimlerde denememizi sağlar.
Böylece hikayeye en uygun tekniği
birçok farklı özellikle beraber deneyerek bulabilir; amaçlanan etkiyi
pahalı olan çekim aşamasından önce
test edebiliriz. Storyboard’un desen
veya grafik açısından mükemmel olmasına gerek yoktur ancak anlatılanlar
net olmalıdır. Çünkü amaç planların
nasıl çekileceğini göstermektir.

Naviga Brand Sistem Tanıtım Animasyonu
İçin Hazılanan Storyboard

deki ögelerin veya oyuncuların konu-

02 İMGELEM

3

Eskiz

Ba’ndo üyesi, eskiz yapmadan bir ta-

her an aklına uygulamak isteyeceği gü-

sarımın uygulamasına başlamaz. Eskiz

zel bir fikir gelebilir. Güzel fikirler

belirlendikten sonra uygulamaya ge-

uçucudur. Ba’ndo defteri bunun için

çilir. Ba’ndo üyesi her zaman ya-

biçilmiş kaftandır. Ba’ndo da herkes

nında Ba’ndo defterini taşır. Çünkü

çizer. Defterin hep yanında olsun.

TASLAĞIN ÖYKÜSÜ

Kağıdın üzerine fikrimizin ilk lekesi

da lekelenme anı ve elin kuvvetiyle

ya da daha güzel bir kelimeyle yan-

kağıda sızması bedenimizde hapsolmuş

sımasıdır taslak, çizerlerin deyişiy-

bir başka varlığın bizden ayrılmasına

le eskiz. Bu sözcük İtalyanca’da bir

benzer. Bu varlık gözümüzün önündedir

su sıçraması

kelimelerinden

artık. Düşlediğimize çok yaklaşmıştır

“müsvedde”

belki, belki yerini beğenmemiş uyma-

ile hayat bulur, ilginç bir anlam

mıştır dış dünyaya, belki daha çok

hikayesi vardır müsveddenin, “sevad”

değişime ihtiyacı vardır.Düşüncele-

yani siyahlık, karalıktan doğarak

rimizin eskizleri kağıtta var olduğu

“karalama yapılmış olan”a evrile-

sürece her an biçim değiştirme oyu-

rek şimdiki anlamını kazanır. Ayrı-

nuna hazır bir gerçekliğe dönüşür.

veya

leke

türemiştir. Doğu’da ise

ca eskiz, ışıkla da ilgilidir, çünkü
düşüncemiz, duygumuz, heyacanımız,

Ba’ndo’da herkesin bir Ba’ndo def-

sevincimiz ya da neşemiz aklımızda

teri vardır. Bu defteri yanımızdan

iken bir bakıma karanlıktadır, giz-

hiç ayırmayız çünkü sürekli düşünme

lenmiştir, görünmüyordur dış aleme,

halinde olan bir tasarımcının fikir-

bizdedir ama pek de bir önem arz et-

lerinin ne zaman ortaya çıkacağını

miyordur kuytuda. Ufak bir kıvılcım,

veya bu fikri neyin tetikleyeceğini

bir

fışkırdığı

asla kestiremeyiz. Bir Ba’ndo def-

anda ışıkla beraber bir anlam bul-

terini eskitip farklı ve yeni bir

maya başlar, görünür olur. O kağı-

renge geçme hazzı ise bambaşkadır.

içtepi

ile

dışarı

Ba’ndo’da çalışan
herkesin bir Ba’ndo
defteri vardır. (hatta
çalışmayanların bile)

Senin favori
rengin hangisi?
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Layout

Layout;

ortaya

konulan

bir

şeyin

gibi teknikler de dahil olmak üzere)

tasarımı, planı ya da düzenlemesi

yerleşimi, boyutlandırılması gibi me-

anlamına gelir. “Page layout” yani

selelerin önceden çözümlenmesidir.Her

“sayfa düzeni” ise sayfada olan öge-

layout içinde marjinler ve matematik-

lerin (yüzeyin boyutu ve materyali

sel bir grid sistem barındırmalıdır.

LAYOUT NEDİR?

Layout yapılacak tasarımın genel planıdır. Tasarımın uygulanacağı alanın tamamını ifade eder. Tüm tasarım
ögeleri seçilen layout içine yerleştirilir. Bu bağlamda layout ölçüleri
farklı olabilir. Layoutun seçimleri
yapılırken her zaman bir kaç adım
ilerisi düşünülmeli ve konuya geniş
bir spektrumdan tekrar tekrar bakılmalıdır. Örneğin; A4 baskı uygulanacak bir dergi için 30x30 cm boyutlarında bir yüzey seçip layout’u
bu ölçek içinde tasarlarsanız, tüm
emeğiniz bir hiç olacaktır Bu yüzden tasarımcı layout planını çizerken
tasarımın uygulanacağı ortama karar
vermeli veya bu ortamı bilmeli, sunuş aşamasındaki teknik ve çoğaltım
işlemlerini kolaylaştıracak çözümler
getirmelidir. Yanda aynı yüzey ve
grid sistem kullanılarak oluşturulmuş farklı tasarımlar görmektesiniz.
Metin

alanları

ve

görsel

alanlar

kullanılarak farklı layout planları
görselleştirdik.

VOLUPTATEM ESEQUE
SOLUPTABEA SED

FACEPTAQUI ULPARUM
DOLORI ID UT VOLUT

Facid mos ad eos esequunt. Cus
modipsunte dolupta temped ut
exeribu sandae. Nam ventem apiet
occumet ullupicil magni od exerion
ratus millaut facepel iberitatur sunt
estet excepratio cor sunt ut harum
quam esed utemquossin nisquam
inctemporiam rehenim eostio tem re
qui te postios ditatiunto experibus
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corepra nobist lam non nis quiam
de dolorro omnis quiae occaes
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quia nit od eosande bisquundit,
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et moles ullor saperibea conectistion
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uibeaque eos esequun duntissi
cus suntiatis alis aut aut es essitis
evendeb isciend icipitem quodictiunt
debitas prestiustion cus nonsent
aritist volorit, cus nim quid exceped
quatinctio illacep udantis ium et
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quatinctio illacep udantis ium et
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Bea con nat voluptatem
nesteculpa solupta

BEA CON NAT VOLUPTATEM ESEQUE
RE NESTECULPA SOLUPTA
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STANDART
BOYUTLAR &
DIN SİSTEMİ

Tasarımcıların standart boyutları bilip kullanması önemlidir. Basılı projelerde DIN sisteminin dışında bir
boyut, kağıt fabrikasında bu spesifikasyona göre üretilmeli veya standart DIN boyutu içinden kesilerek
elde edilmelidir. Her iki yaklaşım
da üretim maliyetini arttırırken,
hızı

ve

seri

üretimi

yavaşlatır.

Yanda yer alan şema DIN serisinin
boyutlarını göstermektedir. Bir DIN
boyutunun her zaman diğer boyuttan
iki kat büyük ya da iki kat küçük
olduğunu görebilirsiniz. Örneğin; A6,
A7’nin iki katı A8, A7’nin 1/2 katı
büyüklüğündedir.

Bu aslında katla-

nan her DIN boyutunun bir diğer DIN
boyutunu ürettiği anlamına gelir.
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A0

=

841 X 1189 mm

A1

=

594 X

841 mm

A2

=

420 X

594 mm

A3

=

297 X

420 mm

A4

=

210 X

297 mm

A5

=

148 X

210 mm

A6

=

105 X

148 mm

A7

=

74 X

105 mm

A8

=

52 X

74 mm

A9

=

37 X

52 mm

A10 =

26 X

37 mm

papersizes.io/a/ adresi üzerinden dünyada kullanılan ve kabul edilmiş tüm
standart boyutları öğrenebilirsiz.
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Grid

Gridler, sayfa içinde yer alan grafik

işlevsel, mantıklı ve estetik çözüm-

ve görsel ögeleri hizalamak, tekrar-

ler getirebilirsiniz. Grid sistemini

lamak ve konumlandırmak için kulla-

anlayabilmek ve uygulayabilmek için

nılan kılavuzlardır. Bu kılavuzlar

kutsal kitabımız Josef Müller-Brock-

izleyiciye

mann tarafından yazılan “Grid Systems”

görünmez.

Grid

sistemi

kullanarak olası tasarım sorunlarına

öğrenilmelidir.

GRID SISTEM
NEDİR?

Her layout, içinde tasarıma uygun
marjinler ve matematiksel bir grid
sistemi bulundurur. Gridler, sayfadaki ögeleri hizalamak, tekrarlamak
veya boyutlandırmak için kullanılan
ve izleyiciye görünmeyen kılavuzlardır. Grid sistem; iki ve üç boyutlu ortamda çalışan tasarımcının görsel problemleri ele almasını ve bu
problemleri sistematik ve pratik bir
şekilde çözmesini amaçlar. Grid sisteminin kullanımının işlevli olması
için tasarımcı tüm kriterleri dikkatli bir çalışmaya tâbi tutmalıdır.
Tasarımcıların büyük çoğunluğunun düzen kurmak için böyle bir sistemden
habersiz olması veya anlayamamaları
ve dolayısıyla düzgün kullanmamaları, bu sistemin kullanımının ciddi
bir çalışma gerektirdiğini kanıtlar.
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GRID SISTEMİN
AMACI NEDİR?

Kullanılan görsel ve grafik öğelerin
sayısının azaltılması ve bunların bir
grid sistemine dahil edilmesi, izleyicide kompakt bir planlama, anlaşılırlık ve netlik duygusu yaratır ve
tasarımın düzenini gösterir. Bu düzen, tasarımda verilen bilgiye daha
fazla güven duyulmasını sağlar. Akılcı ve anlaşılır düzenlenmiş başlıklar,
alt başlıklar, metinler, resimler ve
manşetler ile sunulan bilgiler sadece
daha hızlı ve kolay okunmayacak, aynı
zamanda okuyucunun hafızasında kalacaktır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış
bir gerçektir ve tasarımcı bunu sürekli olarak dikkate almalıdır.

6. seksiyona kadar göreceğiniz sayfalarda bu
grid kullanılmıştır.

Herbert
Bayer

1900 Avusturya doğumlu grafik tasarımcı,
ressam, mimar ve fotoğrafçı. Bauhaus’un
önemli isimlerinden olan Bayer hayatını
üretime adamıştır. Özellikle avangard
fotomontajlarıyla tanınır.

Post Süprematizm
İstanbul
2020

Rus Avangard sanatçı Kazimir Malevich öncülüğünde ortaya çıkan Süprematizm
akımından beslenerek oluşturduğumuz Post-Süprematizm erken dönem eserleri ve
manifestosu karşınızda! Peki Nedir Bu Post Süprematizm? Post Süprematizm;
temel olarak “saf duyguyu” geometrik şekillerin kullanıldığı kompozisyonlarda
bulmaya çalışan yeni bir anlayıştır.

FULL METAL
GRAFİK
JACKET
TASARIMCI
OLMAK
‘’Full Metal Jacket’’
Y D
OLMAMAK?
Full metal Jacket : Bir tür mermi.
Bizim içinse

,

savaşın ötesinde insan psikolojisinin derinlerinde gezinmiş çarpıcı bir

Varoluşsal sancılar çekerken bildiğimiz tek şeyin hiçbir şey bilmediğimiz
olduğunu anladığımız, yolumuzu ararken özgürce emeklediğimiz, emek
verdiğimiz ve nihayetinde hep ürettiğimiz 2019 yılının tüm projelerini
sunuyoruz.

Stanley Kubrick filmi. Filmin zıtlık-

lıklarla dolu havasını bir Kubrick
edasıyla yeniden şekillendirdik.
Bando Lab,
Tüm Çaylaklığı ile
Yine Gururla Sunar!

full metal jacket
stanley kubrick
Işıl Aktaş

Işıl Aktaş

Gizem Güney

Gizem Güney

Melike Naycı

Işıl Aktaş

Vedat Özgümüş
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Altın Oran

Matematik ve sanatta kullanılan, bir

bir orandır. Ba’ndo ekibi için altın

bütünün parçaları arasında sağlana-

oran tasarımın hayati bir parçasıdır

bilecek mükemmel uyumu gösteren ge-

ve bu hayat 1:1.6 formülünde nefes

ometrik ve sayısal

bulur.

TASARIMDA
ALTIN ORAN

1x1

2x2

Altın

oran,

matematik

ve

sanat-

ta kullanılan, bir bütünün parçaları arasında sağlanabilecek mükemmel
uyumu gösteren geometrik ve sayısal
bir orandır. Kompozisyon oluşturulurken, hiyerarşik yapı belirlendikten sonra grafik öğeler altın oran
bağlamında layoutta kullanılmalıdır.
Amaç izleyicinin algısını istenilen
yere yöneltmektir. Aşağıda şematize
edilen tablo layout içine yerleştirilerek altın oran yazı tiplerinin
punto boyutlarına karar verirken de
bu orandan yararlanılmalıdır. Örneğin başlık (header) puntosu 96 olan
bir yazı tipinin, gövde metin (body
text) puntosunu doğru bir şekilde
oluştrumak için 96:1.6=60 işlemi yapılır.

3x3
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TIPOGRAFIK
ALTIN ORAN

GOLDEN
TYPEFACE

Tasarım çalışmalarında en sık karşılaşılan sorun, kural ve bağlam tabanlı bir sistem kullanılmadan yaratıl-

sekliğini (text area height) girip

malarıdır. Doğru bir hiyerarşik yapı

doğru yazı tipi yüksekliğini (font

için yazı tipi boşlukları (font spa-

height) öğrenebilirsiniz. Extension’ı

ces) doğru satır yüksekliğinde (line

indirmek için tıklayınız. Yukarıda

height) olmalıdır. Bu, tasarımda mü-

Golden Typeface kullanılarak hesap-

kemmel estetiği yakalamak için önemli

lanmış tipografik boyutlama sistemine

bir noktadır. Golden typeface; gra-

bir örnek bulunmaktadır. Tasarımınıza

fik, web, UI tasarımcıları ve tasarım

uygun boyut sistemini belirledikten

endüstrisindeki diğer birçok sanatçı

sonra hiyerarşiyi bu ölçülere sadık

içindir. Bando Lab Golden Typeface,

kalarak korumalısınız. Örneğin başlık

sisteminizi tipografik olarak oluştur-

(heading) boyutunu H1 olarak belir-

manızı sağlar. Bu eklenti ile, yazı

lediyseniz alt başlık (subheading)

tipi boyutlarını altın orana göre

H2, gövde metni (body text ) H3-H8

hesaplayabilir veya metin alanı yük-

olarak seçilmelidir.

Typography Golden Ratio.Typography Golden

Yanda 355 px yatay ölçüye sahip alanın içerisine metin; yazı tipi boyutu 19pt, satır arası boşluğu 23pt

Ratio Typography Gol-

ile Golden Typeface üzerinden hesap-

den Ratio Typograp-

lanarak yerleştirilmiştir. Önceden

hy Golden Ratio Ty-

belirlenmiş bir alan içinde en doğru

pography Golden Ratio
Typography Golden Ra-

metin yerleşiminin nasıl yapılacağını
Golden Typeface kullanarak öğrenebilirsiniz.Örneğin 150 px yatay öl-

tio Typography Golden

çüye sahip bir alan için kullanıla-

Ratio Typography Gol-

cak metnin yazı tipi yüksekliği için

den Ratio Typography

15px, 12px, 10px, 8px, 7px, 5px bo-

Golden Ratio Typography Golden Ratio

yutlarından biri seçilmelidir.Seçilen
boyuta göre satır arası yüksekliği
(line height) hesaplanmalıdır.

SKETCH AND NOTES

