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ÖZET
REZAEI BENAM, Safa. “Tebriz Büyükşehir Belediyesi İçin Tanıtım
Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014.
1889 (1268 hicri şemsi) yılında kurulan Tebriz Belediyesi İran’ın ilk belediyesi
olarak bilinir (Safot, 2008, s.105). İlk belediye olması nedeniyle İran için her
zaman büyük bir önem taşımıştır, ancak şimdiye kadar geniş kapsamlı bir
tanıtım çalışması yapılmamıştır. Bu tez kapsamında Tebriz Belediyesi için
tanıtım amaçlı billboard çalışmaları yapılmıştır. Billboard çalışmaları yapılırken
ayrıca Tebriz Belediyesi için yeni bir logo tasarlanmıştır.
Tezin birinci bölümünde, Tebriz şehrinin tanımı, tarihçesi ve önemine
değinilmiştir ve önemli mimari eserlerinin yanısıra değerli özellikleri hakkında
bilgiler verilmiştir. Tebriz şehri her zaman “ilkler şehri” sloganıyla tanınmış
olduğundan (Ardakani, 2009, s. 227) bu bölümde Tebriz şehrinin “ilkler” olarak
değerlendirilebilecek

özelliklere

sahip

değerlerine,

önemli

yapılarına

değinilmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalar Tebriz Belediyesi’ni tanıtıcı tasarımlar
olunca, “kurumsal kimlik” de bu bağlamda önemli olduğu için bu kavrama da
özetle yer verilmiştir. Bu kavram dahilinde kurumsal kimliğin öğeleri anlatılmıştır.
İkinci bölümde, afiş ve billboardun gelişimi hakkında açıklamalar yapılmış, türleri
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu tez kapsamında tanıtım uygulamaları olarak
Tebriz Belediyesi için billboard tasarımları yapıldığından, ikinci bölümde
billboard çeşitleri ve billboard çalışmalarındaki önemli öğelere de değinilmiştir.
Belediye tanıtımı uygulamaları başlıklı üçüncü bölümde Tebriz Belediyesi ve
başka belediyeler için yapılmış olan tanıtıcı tasarımlara yer verilmiştir.
Uygulama

çalışması

olarak

Tebriz

Belediyesi

için

yeni

bir

logo

da

tasarlandığından bu bölümde Tebriz’in eski logolarına da örnek olarak yer
verilmiştir.

V

Dördüncü bölümde Tebriz Belediyesi için yapılan logo ve billboard çalışmaları
ele alınmıştır. Bu çalışmalar Tebriz’in doğal değerleri, tarihi binaları ve İslamiyet
göstergelerinden esinlenerek yapılmıştır. Logo çalışmalarında siluet ve kaligrafi
tekniklerinden yararlanılmıştır. Logo için farklı seçenekler geliştirilmiş ve
sonunda uygun görülen çalışma seçilmiştir. Tanıtım uygulamalarında ise
tanıtımı planlanan yerlerin fotoğrafı baz alınarak farklı billboardlar tasarlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tebriz, İran, Tebriz Belediyesi, tanıtım uygulamaları,
reklam, tanıtım, kurumsal kimlik, logo, billboard, afiş, grafik tasarım.
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ABSTRACT
REZAEI BENAM, Safa. “Promotion Applications for Tabriz Metropolitan
Municipality”, Master's Theses in Arts, Ankara 2014.
Founded in 1889 (1268 Solar Hijri) Tabriz Municipality is known as the first
municipality in Iran (Safot, 2008, s.105). Because of being the first municipality
it has been of great importance for Iran but until now a comprehensive
promotion hasn’t been performed. In this thesis due to the promotion purposes
billboards were designed for Tabriz Municipality. While designing billboards,
also a new logo was designed for Tabriz Municipality.
In the first section of the thesis, the definition of Tabriz city, its history and
importance was referred to and as well as important architectural pieces,
information is given about its valuable properties. Because Tabriz city has been
always known by its "the city of the firsts" slogan (Ardakani, 2009, s.227) in this
section, Tabriz features that can be considered as the first and also its valuable
constructions are discussed. Moreover, because the performed studies were
promotion applications for Tabriz Municipality and due to the importance of
institutional identity, institutional identity concept was given in summary. In
institutional identity concept, items of institutional identity were described.
In the second part, remarks were made in the development process about
poster and billboard and some information were given about their types. In this
thesis as promotion applications billboards were designed for Tabriz
Municipality and because of this reason in the second section billboard verities
and important items in billboard studies were discussed.
In municipality promotion applications titled third section, prepared promotion
designs were given for Tabriz Municipality and other municipalities. In this
section, for the reason that a new logo was designed for Tabriz Municipality, as
an example old logos of Tabriz were given.

VII

In the fourth section, designed logo and billboards for Tabriz municipality were
discussed. These designs were inspired from natural values of Tabriz, its
historic buildings and signs of Islam. In logo designs silhouette and calligraphy
techniques were utilized. Different options were developed for logo and at the
end of study approved design was chosen. In promotion applications by using
the photos of the places that were planned to promote, different billboard
designs were made.
Key Words: Tabriz, Iran, Tabriz Municipality, promotion applications,
advertisement, promotion, institutional identity, logo, billboard, poster, graphic
design.
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1. BÖLÜM
TANIM, TARİHÇE, ÖNEM
1.1. TEBRİZ'İN TANIMI
Tebriz şehri, bugün İran İslâm Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bu ülkenin
kuzey-batısında yer almaktadır. Bulunduğu yer İran Azerbaycan’ı olarak da
tanımlanmaktadır (İslâm Ansiklopedisi, 1944, s. 156). Güney Azerbaycan olarak
da bilinen bölgenin yüzölçümü 105.952 km2 olup, Azerbaycan coğrafyasının
büyük bir bölümünü içermektedir.
Tebriz, tarihte de Azerbaycan şehirleri arasında en önemlilerinden biri olarak
gösterilmiş (Mukaddesi, 1906, s.136) (Samani, 1912, s. 253) ve de Azerbaycan
bölgesinin önemli kalelerinden biri olarak tanımlanmıştır (Taberi, 1977, s. 2190).
Hatta İbn-i Said’e göre (Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 4) burası Azerbaycan’ın
kaidesi ve en önemli şehridir. Tebriz, tarihte 13.yy’da Moğollar (İlhanlı Devleti)
ve 16.yy’da Safeviler zamanında başkent olmuştur.
Tebriz’in bugün nüfusu 2,5 milyondur ve bu nüfusun neredeyse tamamı Azeri
Türküdür. Fakat Güney Azerbaycan’da büyük şehirlerde bir miktar Fars, bazı
bölgelerde de Ermeni bulunur (http://www.populationmondiale.com/).
Tebriz, bugün İran Devleti’nin idari yapılanmasında Doğu Azerbaycan denilen
eyaletin merkezidir ve Tebriz şehri kuzeyinde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti
sınırına da 150 km mesafededir (Bkz. Görüntü: 1). Şehir, yarı kurak, yüksek bir
havzada, 1350 m yükseltide, Urmiye Gölü’ne dökülen küçük bir akarsuyun
kıyısında yer almaktadır (http://www.populationmondiale.com/).
Tebriz bugün İran’ın en önemli ticaret, endüstri ve eğitim merkezlerinden biridir.
Şehir, kuzeyinde Karacadağ’ın, güneyinde volkanik Sahand dağının (3547 m)
yükseldiği, batıda Urmiye gölüne doğru eğimli bir ovada yer alır. Bu ova Acıçay
(Talha Rud) ve kolları tarafından sulanır. Acıçay’ın soldan aldığı kol, Meydan
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Çayı (Mehran Rud) şehirden geçer. Şehirde ayrıca kuzey ve güney semtlerini
bağlayan bazı eski köprüler vardır. Deprem kuşağında yer alan Tebriz’in
çevresinde çok sayıda kaplıca bulunmaktadır.

Görüntü 1: İran haritası (http://www.anobanini.com/, Erişim: 16/02/2014)

Tebriz, işlek yollarla, demiryoluyla Tahran’a, Culfa üzerinden Rusya’ya ve 1971
yılından beri de Türkiye demiryollarına bağlanmıştır. Ayrıca bugün Ankara’dan
Tebriz’e otobüs seferleri ve İstanbul – Tebriz arası uçak seferleri de vardır.
Türkiye’nin Gürbulak (İran’ın Bazergan) sınırı kapısından Tahran’a doğru
uzanan transit yol Tebriz’den geçer. Aslında bu tarihi yolun başlangıcı
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Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyısındaki Trabzon limanıdır. Tebriz’de ayrıca
Havaalanı da vardır (Furudgâh-ı beyne-l melal-i Tebriz=Tebriz Uluslar arası
Havaalanı).
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Tebriz, ulaşıma elverişli durumu ile önemli bir
ticaret merkezi olarak gelişmiştir. Bugün de Tebriz’de sanayi ve ticaret alanında
canlı bir faaliyet görülmektedir. Tebriz’in bu ticaret potansiyeli İslam tarihçilerinin
de dikkatini çekmiş, onlar da eserlerinde bundan bahsetmişlerdir. Tebriz
hakkında bu eserlerde “Sular bu şehre doğru akar, çeşit çeşit meyve yetişir,
ahalisi zengindir, iyi insanlardır, güzel giyinir ve iyi yiyip içerler, orası tüccarların
merkezi gibi bir yerdir, her yerden Tebriz’e gelirler, Sultana yakın büyük
emirlerin evleri oradadır, Tebriz’in havası çok soğuk olur, çok da kar yağar,
içinden sular geçer, ağaçları çoktur, fiyatları ucuzdur, meyveler çoktur, camisi
şehrin ortasındadır” gibi ifadeler kullanmışlardır (Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 4).
1963’ten itibaren Tebriz, İran’ın büyük endüstri merkezlerinden biri haline
gelmeye başlamıştır. Ak Devrim1 zamanında yeni imar faaliyetlerine girişilmiş,
yeni caddeler açılmış ve de güzel bir istasyon binası inşa edilmiştir. Şehirle
istasyon arasındaki geniş arazi sanayi tesislerine tahsis olunmuş ve böylece
Tebriz etrafa yayılmıştır.
Tebriz eskiden beri el sanatları alanında, özellikle halıcılıkta büyük ün
kazanmıştır. Bugün de Tebriz Kapalı Çarşısı’nda satılan İpek halılar gerçekten
eşsizdir. 16. yüzyılda halı dokumacılığı bir göçebe ve köylü sanatı olmaktan
çıkarak, profesyonel tasarım ve imalata dayalı iyi işleyen bir sanayi haline
dönüşmüştür. Tebriz şehri de bu sanayinin merkezi konumunda olmuştur
(Gürsoy, 1982, cilt 31).

1- Şah Muhammed Rıza tarafından 1962 yılında ülkeyi ekonomik açısından güçlendirmek
amacıyla yapılan devrim (Abrahamiyan, 2011, s. 102).
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Tarihte de kent Hatayi denilen kumaşlarıyla ünlü olan Tebriz Minyatür Okulu 16.
yy’da büyük gelişme göstermiştir.
Tebriz’de bugün şehir dışında küçük eğirme ve dokuma tesisleri, deri, kibrit,
sabun fabrikaları vardır. Kilim, seccade, iğne işleri gibi küçük sanat dalları da
gelişmiştir. Ayakkabıcılık eskiden olduğu gibi bugün de çok ileridir. Tebriz’de
1963’ten sonra büyük sanayi tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Bunların en
önemlileri motor, traktör, çimento, inşaat malzemesi, dokuma, kimya, selüloz ve
ağaç sanayi ile diğer bazı tesislerdir (Gürsoy, 1982, cilt 31).
Tebriz Kapalı Çarsısı halen İran’ın en önemli ticaret mekânlarındandır. Burada
her türlü ev eşyası, kuru yemişler, antika eşyalar, cam eşyalar, elektronik
malzemeler ve meşhur Tebriz İpek Halıları satılmaktadır.
Tebriz, Süveyş Kanalının 1869’da açılmasından önceki zamanlarda Dünya
ticaretinde önemli bir merkez olup Doğu-Batı ticaretinde işlevi büyüktür.
Önceleri Avrupa malları Tebriz üzerinden doğuya gönderilmiştir. Fakat Süveyş
kanalı açıldıktan sonra Tebriz’in milletlerarası ticari önemi çok azalmıştır.
Bununla beraber İran’ın en işlek ticaret merkezlerinden biri olma niteliğini bugün
de korumaktadır. Bugün, Tebriz’in ihraç malları arasında en önemli yeri halı ve
kuru yemişler tutmaktadır (Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 9).
Kültür merkezi olarak da Tebriz, İran’da önemli bir yer tutmaktadır. Çok sayıda
ilk ve orta dereceli okullardan ayrı olarak çeşitli meslek ile öğretmen okulları ve
eğitim enstitüleri vardır. Tebriz Üniversitesi (Danişgâh-ı Tebriz) 13 fakülte ve 2
kolejden oluşmaktadır (http://www.tabrizu.ac.ir/). Halk sağlığı ile ilgili yaklaşık 20
hastahane vardır. El yazmaları bakımından zengin iki kütüphane (Milli
Kütüphane) ile bir müze (Tebriz Müzesi) önemli kültür kuruluşlarındandır.
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1.2. TEBRİZ’İN TARİHÇESİ
Tebriz isminin Farsça teb (ateş) ve rîz (akıtan, döken) sözcüklerinin
birleşmesinden (Tebriz=ateş döken) geldiği söylenmektedir. Bunun hikâyesi ise
791’de Abbasi Halifesi Harun Reşid’in ateşli hastalığa yakalanan zevcesi
Zübeyde Hatun’un Tebriz’deki kaplıcalara girip burada iyileşmesidir. Yani
Zübeyde Hatun’un ateşli hastalığı burada iyileştiğinden buranın adı Tebriz
olmuştur (Gürsoy, 1982, cilt 31; Ana Britannica, Tebriz maddesi, cilt 20). Evliya
Çelebi’de ise Tebriz şehrinin ismi “sıtma dökücü” olarak izah edilmiştir (Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi, 1984, s. 525).
Tebriz şehri, göl kıyısından 30 mil ( 48.270 km ) kadar doğuda, Şâhâ adası
yakınlarında göle dökülen bir ırmak üzerindedir (Strange, 1978, XI. Bölüm)
(Bkz. Görüntü: 1).
Tebriz’in ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Şehirde yapılan
arkeolojik kazılara göre Tebriz’in 5 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin
edilmektedir (Ana Britannica, Tebriz maddesi, cilt 20). Çeşitli kaynaklar III. yy’da
şehrin varlığından söz ederler. Gazaka olarak da bilinen kent adını Büyük
İskender’in komutanlarından Atropates’ten alan Atropatene’nin başkentiydi.
Fakat sonra bir depremde yıkıldı ve Arap hâkimiyeti zamanında tekrar imar
edildi (Bkz. Görüntü: 2).
Tebriz’in, III.-VII. yüzyıllar arasında İran’da hüküm sürmüş Sasaniler zamanında
mevcut olduğu söylenebilir (Gürsoy, 1982, cilt 31). Şehrin adı Arap coğrafya
kitaplarında “Tibriz”, Bizans ve Ermeni kaynaklarında “Tavrez” ve “Tavreş”
seklinde geçer (Larousse, 1990, 11.cilt). III. ve IV. yüzyıllarda küçük bir kasaba
olan Tebriz için halk Tevriz de demiştir. Tebriz’in Araplarca işgali Halife Ömer
zamanına rastlamaktadır. Fakat İslâm fetihleri sırasında bölgenin en önemli
şehri Tebriz değil Erdebil’dir. 858’de bir deprem sonucunda yıkılan Tebriz,
Halife Mütevekkil (847–861) tarafından yeniden imar edilmiştir. El-Revad elEzdî ve oğullarının merkezi olarak müstahkem bir şehir görünümü kazanmıştır.
10. yüzyılda ise Tebriz çok önemli olmayan bir kenttir (Barthold, 1975, cilt VIII-
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XII). Yine Mukaddesi 10. yy’da Tebriz’i Cuma camisi bulunan pek çok akarsuyla
iyice sulanan ve meyve bahçeleri ile çevrili hoş bir şehir olarak tasvir eder
(Strange, 1978, XI. Bölüm).
885–929 yılları arasında Azerbaycan’a Sâciler’in sahip olmalarıyla Tebriz şehri
de Sâciler’in hâkimiyetine girmiştir. Sâciler, ismen Abbasilere bağlı olan
Azerbaycan’da 9.yy’ın sonundan 10. asrın başına kadar hüküm sürmüşlerdir.
Sâcilerin kurucusu Ebu’l-Sâc Divdâd idi ve bu kişi Halife Mütevekkil hizmetinde
bulunmuş bir Türk komutanıdır (Huart, 1967, s. 16).

Görüntü 2: Tebriz’in 940 hicride (miladi: 1533) yapılmış olan en eski haritası
(http://ahrabb.blogfa.com/)

937’den sonra Müsafiriler, sonra da Revvâdiler Tebriz’e hâkim olmuşlardır. Emir
Ahmedil de bunlardan biri olup Erdebil ve Tebriz şehirlerinin hâkimi olmuştur
(Sümer, 1999, s.2). Tebriz-Eher taraflarını idare eden Revvâdiler, Yemen
Araplarının en eski ailelerinden olmalarına karşın sonradan Kürtleşmişlerdir.
Bunların hâkimiyet alanları Azerbaycan – özellikle de Tebriz- olmuştur. Abbasi
hâkimiyetinin başlarında Revvad b. Mutanna Tebriz’i tımar olarak elinde
tutmuştur. Onun torunları ise yaklaşık olarak iki yüzyıl içerisinde tamamen
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Kürtleşmişlerdir (C. E. Bosworth, a.g.e., s. 32). Tebriz ve Erdebil 11. yy’ın
sonlarından itibaren ise Ahmedil’in Türk memlükü Ak Sungur ve oğulları
tarafından idare edilmiştir (Sümer, 1999, s. 2).
İslâm hâkimiyeti döneminde Tebriz oldukça gelişmiştir. Şehrin çevresi surla
çevrilmiştir. Zirai ve ticari hayat gelişmiştir. Bu dönemde Tebriz kumaşları çok
ün kazanmıştır. Tebriz şehri Türk-İslâm şehrinin fiziki temel unsurlarını
bünyesinde barındırmıştır. Kale, şehristan ve rabad unsurları diğer Türk-İslâm
şehirlerinde olduğu gibi Tebriz’de de olmuştur. Tabii bunlara en önemli unsur
olarak “Türk-İslâm şehirlerinin karakteristik yapısı olan Cuma Camisi de
eklenmiştir.

Bu

üç

kademe

birbirini

saran

üç

kuşaktan

oluşmuştur”

(Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 13). Ayrıca İslâmî dönem Türk şehirlerinin en uygun
unsurlarından biri de mahalle olmuştur. Türk mahalle mimarisinin temel
unsurları Tebriz’de de uygulanmıştır. Mahalle kendi içinde bir hayat alanı olduğu
için ihtiyaçlar da orada karşılanmıştır. Mahallenin vazgeçilmez unsurları cami,
türbe veya tekke, bakkal, berber vs. olmuştur.
Arap fütuhatını takiben Azerbaycan’a pek çok Arap getirilmiştir. Bunlar bilhassa
Kûfe, Şam ve Basra ahalisindendir. Bilhassa Hicri 2. asırda pek çok Arap
gelmiştir. “Halife Ebu Cafer el-Abbasi, Yezid b. Hitam’ı Azerbaycan valisi tayin
edince bu zat bazı Yemen aşiretlerini Basra’dan buraya getirmiştir. Karacadağ
mıntıkasının bütün şehirleri ve Tebriz bunların mülkü olmuştur” (İslâm
Ansiklopedisi, 1944, s. 97).
Azerbaycan

bölgesinde

Abbasilerin

zayıflamasından

sonra

bölgede

Şirvanşahlar, Sâcoğulları, Revvadiler, Sellariler, Ahmediler gibi çeşitli mahalli
idareler teşekkül etmiştir. Bu teşekküller Çağrı Bey, Tuğrul Bey ve Alparslan’ın
bölgeye yaptığı akınların ardından Selçuklu Devleti’nin hâkimiyetini tanımış ve
tarih sahnesinden çekilmişlerdir.
Tebriz deprem kuşağında olduğundan tarihte birçok kez depreme maruz
kalmıştır. Bunlardan en zarar vereni 1042 yılındakidir ve çok sayıda kişi hayatını
kaybetmiştir. Şehrin yok olduğu bu depremde yaklaşık 40.000 kişi ölmüştür
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(Wilson, 1930, s. 104). Bu deprem meydana geldiğinde Tebriz’e Vahşudanlar
hâkimdir. Tebriz gördüğü zarardan dolayı zayıf düşmüştür, Vahşudanlar da
Selçukluların bu zayıflıktan yararlanmasından korkmuşlardır. Fakat şehir kısa
süre sonra tekrar inşa edilmiş ve eski popülerliğine kavuşmuştur (Bosworth,
1968, s.33).
Sonra yine Tebriz’de 1273-1917 yıllar arasında şiddetli depremler olmuştur
(Wilson, 1930, s.112-129). Tebriz’in tarihini karanlık yapan etkenlerden biri de
bu depremlerdir. Bu depremler sonucunda birçok tarihi yapı ya tamamen yok
olmuş ya da sadece kalıntıları ayakta kalabilmiştir.
1055’te Tugrul Bey tarafından alınan Tebriz, Selçuklular devrinde büyük bir
önem kazanmıştır. Melikşah’ın ölümünden sonra Sultan olan Berkyaruk ile
kardeşi Muhammed arasındaki mücadele sonucunda Berkyaruk Tebriz’in
güneyine çekilmiştir. Fakat kardeşler arasında yapılan anlaşmaya göre Tebriz,
Muhammed’e verilmiştir. Sonra Irak Selçuklularının hâkimiyetine giren Tebriz,
1120’de Gürcülerin akınına uğramıştır. Şehir 1139’da Kara Sungur’un eline
geçtiyse de kısa bir süre sonra Azerbaycan Atabeyliğinin kurucusu İldeniz,
bütün Azerbaycan’ı ele geçirmiştir. Tebriz, Atabeg Kızıl Arslan devrinde ( 11861191) Azerbaycan’ın merkezi olmuştur. 1208’de Gürcü Kraliçesi Tamara’nın
orduları bütün Azerbaycan’a akınlar yapmış ve Tebriz’den ağır bir fidye almıştır.
1213 yılında Tebriz’de bulunan Yakut, o sırada orasının Azerbaycan’ın başta
gelen şehri olduğunu ve Kazvini oranın Attâbî (yani hâreli) ipeği, kadifeleri ve
dokuma kumaşları ile meşhur olduğunu söylemiştir (Strange, 1978, s. 38).
Sultan Celaleddin Harzemşah, 1225’te Tebriz’e gelerek atabegler hanedanına
son vermiş, fakat şehir 1230’da Moğolların eline geçmiştir.
Moğollar ve İlhanlıların ilk devirlerinde Tebriz’in yönetimi Melik Sadreddin’e
verilmiştir. Tebriz Abaka Han devrinde (1265–1281) İlhanlıların başkenti
olmuştur. Şehir en parlak dönemini Gazan Hanın saltanatı sırasında yaşamıştır,
bu dönemde Tebriz başkenttir. Bu hükümdar 1299’tan sonra şehirde geniş bir
imar faaliyetine girişmiştir. 1336’tan sonra Tebriz’e Celayirliler hâkim olmuştur.
Timur istilasına kadar süren bu dönemde Tebriz, yeniden imar edilmiştir.
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1392’te kesin olarak Timur’un eline geçen şehir imparatorluğun batı eyaletlerinin
idari merkezi olmuştur. İmar faaliyetleriyle şehir geliştirilmiş ve de önemi
artmıştır. Timur bu eyaletin yönetimini oğullarına vermiştir ama ölümünden
sonra şehir Timur’un oğulları arasında el değiştirmiştir.
1406’da Tebriz, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un eline geçmiştir.
Karakoyunlular zamanında da Tebriz başkent olarak kullanılmıştır. Timur’un
yerine geçen Şahruh, 1436’da Tebriz’i kesin olarak ülkesine katmıştır. Şehrin
yönetimini oğlu Cihanşah’a vermiştir. Cihanşah devrinde Tebriz’de meşhur
Gökmescit (Bkz. Görüntü: 4) ve daha birçok bina yapılmıştır. 1468’de Tebriz
Uzun Hasan tarafından alınmıştır. Ak Koyunlular devrinde Tebriz’de büyük
gelişmeler yaşanmış, yeni saraylar, camiler ve hastaneler yapılmıştır. Şah
İsmail 1500’de Tebriz’i Safevi Devleti’nin topraklarına katmıştır. Şehir halkını Şii
mezhebine girmeye zorlamış ve direnenlere işkenceler yapmıştır. Bir süre
Safevilerin başkenti olan Tebriz, Yavuz Sultan Selim zamanındaki Çaldıran
Savaşından sonra (1514) Osmanlıların eline geçmiştir. Bu tarihten sonra Tebriz
Osmanlılarla Safeviler arasında birçok kere el değiştirmiş ve Amasya
Antlaşması ile (1555) İranlılarda kalmıştır. III. Murat döneminde başlayan 1578–
1590 Türk-İran savaşı sırasında, Sadrazam ve Serdâr-ı Ekrem Özdemiroğlu
Osman Paşa tarafından teslim alınarak İstanbul Antlaşması uyarınca Kafkasya
ve Azerbaycan ile birlikte Osmanlı yönetimine geçmiştir. İran’da Safevi birliğini
yeniden sağlayan Abbas I tarafından geri alınan kent, II. Osman döneminde
Türk-İran savaşına son veren Serav Barışı (1618) ile Safevilere bırakılmıştır. IV.
Murat zamanındaki Revan Seferi esnasında Türk ordusunca ele geçirilen
Tebriz, Padişahın Bağdat Seferi’nden sonra imzalanan Kasr-ı Şirin (1639)
Antlaşması’yla yeniden İran yönetimine geçmiştir. İran’da Safevi Hanedanı’nın
çöküşü üzerine (1723) Doğu Cephesi’nde başlayan Osmanlı Harekâtı sırasında
Azerbaycan Seraskeri Köprülüzâde Abdullah Paşa komutasında altı gün süren
şiddetli savaşlar sonunda kente girilmiştir (1725). Tebriz muhafızı Kara Mustafa
Paşa’nın bir gece 75 bin askeri yüzüstü bırakıp kaçması üzerine kent İran
kuvvetlerinin kuşatmasına yenik düşüp geri alınmıştır. Sonra Tebriz, bir ara
Hekimoğlu Ali Paşa tarafından kan dökülmeksizin alındıysa da İran’da Afşar
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Hanedanı’nın kurucusu Nadir Şah ile yapılan antlaşma gereği 1746’da tekrar
geri verilmiştir.
1827’de

İran’ın

zayıf

durumundan

(yeni

kurulan

Kaçar

Hanedanı’nın

zayıflığından) yararlanmak isteyen Ruslar, Azerbaycan ile Tebriz ve etrafındaki
şehirleri işgal etmişlerdir. Ancak Türk-Rus savaşının başlaması üzerine yapılan
Türkmençay Antlaşması’yla bir yıl sonra Tebriz, İran’da kalmıştır. Bundan sonra
Tebriz, İran’daki Kaçar Hanedanlığı’nın veliahtlarının resmi oturma yeri
olmuştur. Uzun bir barış döneminden sonra 1908’de Muhammet Ali Şah
döneminde Azeriler şehirde büyük bir isyan çıkarmış, Ruslar ve İngilizler
duruma el koymuşlardır. 1909’da Ruslar Tebriz’i işgal etmiş. Birinci Dünya
Savaşı’nın başında da Tebriz’i boşaltmışlardır. Daha sonra Türk kuvvetleri
şehre girseler de Ruslar tekrar şehre hâkim olmuşlardır. Rusya’da ihtilal çıkınca
(Ekim 1917), Kazım Karabekir Paşa kumandanlığındaki Türk kuvvetleri 1918’de
Tebriz’e girmiştir. Ancak Mondros Ateşkesinden sonra İngilizlerin duruma el
koymasından sonra kent 1919 ortalarında İran’a geri verilmiştir (Aydoğmuşoğlu,
2007, s. 17).
İkinci Dünya Savaşı sırasında şehir Ruslar tarafından (Kızıl Ordu) yeniden işgal
edilmiştir (1941). Ruslar burada özgür bir cumhuriyet kurmuşlar (Azerbaycan
Özerk Cumhuriyeti) ve de Tebriz bu Cumhuriyet’in merkezi olmuştur. Bu durum
1946’ya kadar sürmüş, sonra İran Şah’ı Rıza Pehlevi, Tebriz’i tekrar İran
topraklarına katmıştır. Tebriz kenti, 1978–79 yıllarında ayaklanmalara, İran
Devrimi sırasında da kent halkıyla İran ordusu arasında çatışmalara sahne
olmuştur.
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1.3. TEBRİZ’İN ÖNEMİ
Tebriz, bugün İran İslâm Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. İran’ın yapay bir
adlandırmayla Doğu Azerbaycan Eyaleti adını verdiği bölgenin en önemli
şehridir. Tahran’a uzaklığı 624 km ve Türkiye sınırına uzaklıgı 320 km’dir.
Tebriz’in nüfusu 2,5 milyondur ve bu nüfusla İran’ın dördüncü büyük kenti
durumundadır. Nüfusunun neredeyse tamamını Türkler oluşturmaktadır. Bu
Türklerin Azerbaycan ile yakın sosyo-kültürel bağları vardır. Konuştukları dil de
Türkçe’nin Azeri lehçesidir (Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 1). Bilindiği üzere Azeri
lehçesi bugünkü Türkiye Türkçesi’ne çok yakındır. Hatta Türk lehçeleri
içerisinde en yakın olanlarındandır.
Eskiden beri önemli bir merkez olan Tebriz’in kuruluşunu hazırlayan
etkenlerden biri de kuzey-güney ve doğu-batı doğrultularında önemli yollar
üzerinde (İpek ve Baharat yolları) bulunmasıdır. Hatta bu bakımdan tarihte
Hindistan ile İstanbul arasındaki toplanma merkezlerinden biri olarak ele
alınmaktadır. Tebriz, Lajazzo ve Trabzon’dan geçerek batıdan, Nişabur ve
Ürgenç’ten geçerek Orta Asya ile Çin’den, Kirman ve Bağdat’tan geçerek
Hind’den ve denizlerden, Derbent yolu ile de kuzeyden gelen büyük ticaret
yollarının buluşma noktası olmuştur. Bu önemli konumundan dolayı Tebriz,
tarihte ticari olarak da hep canlı olan bir merkezdir.

1.3.1. Tebriz’deki Mimari Eserler
Tebriz tarihi yerleri açısından büyük bir önem taşımaktadır ve Tebriz’in turistik
açıdan diğer ülkelere tanıtımında büyük bir rol oynamaktadır. Ancak tanıtım
konusunda günümüze kadar kayda değer adımlar pek atılmamıştır.
Tebriz şehrinin gelişme safhaları hakkında gerek tarihi kaynaklara gerek
kalıntıları hâlâ mevcut olan eski binalara ve yeni belgelere dayanarak bazı
fikirler edinmek mümkündür. 13.-14. yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya
kadar geniş bir sahayı hâkimiyetleri altına almış olan İlhanlılar, Tebriz’i merkez
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yapmışlar; yeni pazarlar, camiler, hamamlar, surlar vb. yapılar inşa etmişlerdir.
İlhanlılar Tebriz şehrinde ve etrafında yaptırdıkları tarihi binalar, su tesisatı,
yeraltı kanalları (selden korunmak için), büyük su barajı, camiler ve kaleler ile
deyim yerindeyse Tebriz şehrini adeta süslemişlerdir. Tebriz’in eski abideleri bu
devre aittir. İlhanlılar, kendilerini anıt türbelerin inşasına adayarak eski İranlı
mimari biçimleri Tebriz, Sultaniye ve Varamin anıtları için uyarlamışlardır.

Görüntü 3: Ark-ı Ali Şah / Alişah kalesi’nden bir görüntü, Tebriz, 2011 (Fotoğraf: Safa
Rezaei Benam)

Bugün şehrin içerisinde bir parkın zemininden 26 m yükselen muhteşem tuğla
bina, Ark-ı Ali Şah (Ali Şah Kalesi) veya daha eski kimliğiyle Mescid-i Ali Şah
(1313–1322) İlhanlılar zamandan kalmadır (http://www.irankulturevi.com). 1322
tarihinden önce cami olarak kullanılan bu kale, yalınlığı, büyüklüğü ve tuğla
isçiliğindeki ustalığıyla dikkatleri çekmektedir (Bkz. Görüntü: 3).
1392’de Timur istilasından sonra eyalet merkezi olan Tebriz, kısa zamanda
yeniden eski zenginliğine kavuşmuş, tekrar devlet merkezi haline getirilmiştir.
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Medrese, kütüphane ve başka bölümleriyle birlikte İmarât-i Muzafferiyye diye
anılan Gök Mescit de (Bkz. Görüntü: 4) bu devre aittir (Gürsoy, 1982, cilt: 31).
Tebriz’de meydana gelen şiddetli depremler, harpler ve Şii-Sünni çekişmesi
neticesinde şehirde bulunan çok sayıda mimari yapı yok olmuş veya zarar
görmüştür. Sağlam olarak veya harabe halinde zamanımıza kadar kalan ve
mahiyetleri az çok tespit edilen eserlerin başlıcaları Şanb-i Gazan ve Rub
Raşidi mahallelerinin kalıntıları, su yolları, Vezir Taceddin Ali Şah Camii, Devlet
Hâne ve Gök Mescit’tir.
Gök Mescit (Farsçası Mescid-i Kebud, 1465–66) çinileriyle ünlüdür ve
Tebriz’deki en önemli tarihsel kalıntılardandır. Yapı, Tebriz’in Hıyaban denilen
doğu kapısında yer almaktadır. Zamanında son derece zarif ve güzel bir bina
olan Gök Mescit’ten günümüzde sadece kalıntılar kalmıştır. Bu yapı 15.yy’da
bölgede hâkimiyet süren Türkmen Karakoyunlular hükümdarlarından Cihanşah
(1437–1467) zamanına aittir. Caminin en ilginç yapısal özelliği kubbeli avlunun
kemerli yapısıdır. Çapı 16.75 m olan büyük kubbe, sekiz büyük kolondan gelen
eşit açıklıkta sekiz büyük kemerle desteklenmektedir (Jackson, 1986, s. 757).
Onu süsleyen çinilerinin renginden dolayı yapıya Gök Mescit denilmektedir.
Çinicilik sanatındaki çeşitlilik ve inceliği, renklerin uyumu onun “İslâm Firuzesi”
şeklinde

tanınmasına

sebep

olmuştur

(http://www.irankulturevi.com).

Bu

özellikleri nedeniyle bu tez kapsamında yapılan billboard tasarımlarından iki
tanesi de bu konudadır (Bkz. Görüntü: 100, 101 ). Bu eser, cami, medrese,
kütüphane v.s. müştemilatı ile birlikte Muzafferiye İmareti adını taşımaktaydı
(Bkz. Görüntü: 4).
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Görüntü 4: Gök Mescit / Mescid-i Kebud (Cihan Şah Camii), 1465–66, Tebriz, 2011
(Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

Camiye bitişik olarak son derece güzel ve yüksek bir kümbet yapılmıştır.
Becerikli mühendisler ve dikkatli nakkaşlar, o kümbeti görülmemiş resimler ve
altınla süsleyip donatmışlar ve çok miktarda emlak vakfetmişlerdir (Rumlu,
2004, s. 448).
Gök Mescit, Tebriz’de meydana gelen depremlerden oldukça etkilenmiş ve
zarar görmüştür (Sümer, 1992, s. 46-48). Cihanşah’ın ayrıca Tebriz’deki
hayratına ait vakfiyeleri ve Tebriz’de yine bazı kitabeleri de mevcuttur.
İstanbul’daki Kapalı Çarşı’nın daha egzotik, daha yerel ve daha kalabalık bir
şekli Tebriz’deki Kapalı Çarşı’dır. İran’daki benzerlerinden çok farkı yoktur. Ama
batılılar için çok egzotik bir havası vardır. Ortadoğu ve dünyanın en büyük
kapalı çarşılarından birisi olan yapı (Bkz. Görüntü: 5), Temmuz 2010 yılında
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır (http://whc.Unesco.org/en/list/1346). Tebriz, tarihi boyunca İpek Yolu üzerinde bulunmasından
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dolayı zengin bir ticaret merkezi olmuştur. Tebriz Kapalı Çarşısı da bu
zenginliğin canlı örneklerinden birisidir. Yapı, Amir Çarşısı (altın ve mücevher
kısmı), Muzafferiye (halı çarşısı), ayakkabı çarşısı ve çeşitli alt çarşılardan
oluşan büyük bir ticaret merkezidir. Çarşının tarih boyunca en hareketli zamanı
ise Tebriz'in Safevi Devleti'nin başkenti olduğu 1500'lü yıllardır. Kent başkent
ünvanını kaybetse de çarşısı bir ticari ve ekonomik merkez olarak önemini
korumuştur. Günümüzde Tebriz'de çok sayıda modern mağaza ve alışveriş
merkezi kurulmuş olmasına rağmen, Tebriz çarşısı hâlâ sadece Tebriz'in değil
bütün İran Azerbaycanı'nın ticari merkezi olmayı sürdürmektedir. Bu çarşının
labirent gibi yollarında kendinizi kaybettiğinde, herhangi sokağa sapıp
gezindiğinde; yorulunca insanın önüne mutlaka bir çayhane çıkacaktır. Burada
İran Çayı içerek dinlenilebilir, etraftaki kişilerle Türkçe olarak sohbet edilebilir.

Görüntü 5: Tebriz Kapalı Çarşısı, Tebriz, 2013 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

Tebriz’in doğal zenginlikleri arasında Kandovan kaya evleri yer almaktadır.
Kandovan Tebriz’in güneyinde ve Sahand dağlarının eteğinde yer almaktadır.
Kandovan dünyadaki üç kaya evlerinden biridir ama sadece Kandovan’da
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diğerlerinde farklı olarak hâlâ insanlar yaşamaktadırlar. Kandovanın oluşumu
850 yıl önceye uzanmaktadır (İran istatistik merkezi, 1997). Kandovan Sahand
volkanından çıkan lavaların birikimiyle ortaya çıkmıştır (Yahyavi ve Shaghaghi,
2012, s. 2) (Bkz. Görüntü: 6).

Görüntü 6: Kandovan kaya evleri, Kandovan, 2011 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

Tebriz’in en önemli el sanatı olarak Tebriz halısı bilinmektedir. Tebriz, Hülagü
Han e Moğol zamanında en önemli halı üretim ve alışveriş merkezi olmuştur.
Özellikle Safevi’ler zamanında büyük halı atölyelerinin yapımıyla ünlü halı
dokumacılar bir araya gelmiş ve çok değerli halılar yapmıştır. Bu değerli halılar
arasında 1539 yılında dokunan Erdebil Camisi’nin meşhur halısı (Londra
Viktoriya ve Albert müzesinde), İmparator Charles Quint için yapılan halı, Poldi
müzesinde yer alan ve 1522 yılında yapılan halı yer almaktadır (Bkz. Görüntü:
7, 8).
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Görüntü 7: Erdebil camisinin meşhur halısı (http://www.yjc.ir/)

Görüntü 8: 1522 yılında yapılan ve Poldi müzesinde yer alan Tebriz halısı
(http://www.transylvanianrugs.com/)

Birkaç yüzyıl Tebriz halısı ticari bir ürün olarak kullanılmıştır ama bu ticaret çok
az miktarlarda yapılabilmiştir. 15. Yüzyılda Tebriz halısının değerinin batı
ülkelerinde bilinmesiyle birlikte ve halı dokumacıların batı ülkelerindeki
insanların tarzını anlamasıyla, Tebriz halısı önemli bir ticaret kaynağı olarak batı
ülkelerinde de yer almıştır. Bu gelişmeler sırasında Behzad gibi ünlü
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ressamların rolü halı tasarımlarının gelişmesinde göz ardı edilmemelidir
(http://www.cloob.com/c/ghali_e_irani/124043).
Tebriz’deki Azerbaycan Müzesi (Bkz. Görüntü: 9) de görülmeye değer yerler
arasındadır. 1957 yılında yapılmış ve daha sonra 1962 yılında yenilenmiştir.
Müzede bulunan Etnolojik eserler bölümünde bölgede yaşayan çeşitli
göçebelerin ve kabilelerin giysilerinden, eşyalarından örnekler vardır. Arkeolojik
eserler bölümünde 4000 yıldan öncesine kadar giden çeşitli tarihi buluntular
sergilenmektedir. Anayasal Devrim bölümünde ise Tebriz’in yakın tarihine ait
siyasi olaylardan fotoğraflar ve belgeler görülebilir.

Görüntü 9: Azerbaycan Müzesi (http://www.nasrnews.ir)

Tebriz’de Gazan Han’ın 12 cepheli türbesinin kalıntıları da vardır. Ayrıca
İldenizliler (yani Azerbaycan Atabekleri) devrinde Atabeg Özbek de Tebriz’de
büyük masraflarla güzel bir köşk yaptırmıştır. Bu köşkü İbn-i Esir’in ifadesine
göre Celaleddin Harzemşah da Tebriz’i alınca görmüş ve köşkü, önündeki
mükemmel bahçeleri, manzarayı seyretmiştir (Esir, 1987, s. 394).
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Tebriz'in ilginç özellikleri arasında birçok şair yetiştirmiş (Bkz. Görüntü: 10)
olması da vardır. Dünya da yetiştirdiği şairler için özel bir Şairler Mezarlığı’na
sahip olan tek şehir Tebriz'dir denebilir. Tebriz'in yetiştirdiği ünlü şairler arasında
Saib Tebrizi, Ohadi Maraghani ve Şeikh Mahmoud Shabistani sayılabilir. Son
dönemde yaşamış en ünlü şair ise hiç kuşkusuz Şehriyar'dır. Şehriyar'ın en ünlü
eseri Heydar Baba, her zaman Tebrizlilerin dillerinden düşürmediği bir şiir
olmuştur.

Görüntü 10: Şairler Mezarlığı, Tebriz, 2013 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

Tebriz’in kapılarından birinin Efrasyab’ın başının defnedilmiş olması nedeniyle
“Darvaza-i sar” ismini aldığı da söylenmektedir. Yine son Fars Atabeği Abeş’in
(vefatı 1286) istirahatgâhı da Tebriz’dedir (Spuler, 1987, s.197).
Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ın (1466–1478) yaptırdığı Hasan Padişah
mescidinin yazılarını dönemin ünlü hattatı Yakut-ı Mustasimi yazmıştır. Evliya
Çelebi’nin övgüyle söz ettiği yapı necef taşları ile süslüdür. Mihrabın yanlarında
kehribara benzeyen siyah taştan iki sütun bulunan caminin sağında ve solunda
işlemeli iki minare bulunmaktadır (Rumlu, 2004, s.542).
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Nasriye medresesi ve darüşşifası da 1477’de Uzun Hasan’ın oğlu Yakup
tarafından

caminin

yanında

yapılmıştır.

Bugün

Uzun

Hasan

Camiinin

binasından hiçbir iz kalmamıştır.
Evliya Çelebi, Tebriz’i ziyareti sırasında Uzun Hasan Camii’ni görmüş ve bu
yapı hakkında seyahatnamesine şu kayıtları düşmüştür:
[Hasan Padişah Camii’ni] Azerbaycan hükümdarlarından Sultan Uzun Hasan
yaptırmıştır. Uzun Hasan, Sultan Fatih ile yaptığı savaşta yenilerek Tebriz’e kaçmış
ve burada ölmüştür. Kabri bu caminin güneyindedir. İç ve dışının dört tarafı,
kubbelerinin hepsi çini ile işlenmiştir. Mihrap ve minberi, müezzin mahfili nakkaşlık
sanatının emsalsiz bir örneği olup kimse bir desteresini bile vuramaz. Dört
tarafında olan pencereleri demircilik sanatı ile işlenmiş olup necef taşları ile
baştanbaşa süslenmiş ve parlatılmıştır. Bütün kapı ve pencereleri üzerinde vezinli
kitabeler vardır (Dağlı, 1984, s. 527).

Tebriz, Safeviler zamanında da bir süre devlet merkezi olmuş fakat daha sonra
Türk akınlarından uzakta bulunan Kazvin başkent yapılmıştır. 18. yüzyılda
Kaçarlar zamanında Tebriz’e büyük önem verilmiş, İran’daki ilk matbaa burada
kurulmuş, Fetihname ve Gülistan gibi eserler basılmıştır.
Rus saldırılarına karşı kullanılmak üzere askeri malzeme imal eden tesisler, top
dökümevleri ve cephanelikler meydana getirilmiş ve bunlar dolaylı olarak şehrin
gelişmesinde rol oynamıştır. İçinde ayrı ayrı dükkânları ve iş yerleri olan
kervansaraylar, büyük binalar ve camiler yapılmış, geniş meydanlar ve caddeler
açılmıştır. İpekli, pamuklu kumaş, ham ipek, kap- kacak, mücevherat, kadın süs
eşyası, kokulu ve yağlı maddeler vb. ticareti gelişmiştir (Gürsoy, 1982, cilt: 31).

Tebriz’deki mimari yapıların en önemlilerinden biri de Sultan Celayir tarafından
yaptırılmış 20.000 odalı muhteşem saraydır. Fakat bugün Devlethane veya
Hane-i İkbal diye anılan bir kısmı ayaktadır. Tebriz’de bulunduğunda burayı
gören İspanyol elçi Clavijo bu saray hakkında şunları söylemektedir:
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Biz bu binalar içinde bilhassa birini ziyaret ettik. Burası çok muhteşem bir saraydı.
Saray duvarlarla çevrilmiş ve mükemmel bir surette inşa olunmuştu. Sarayda
20.000 oda ve daire vardı. Bize anlatıldığına göre bu saray Sultan Celayir
tarafından yaptırılmıştı. Ahmet Celayir, saltanatının ilk senelerinde burasını,
Mısır’dan gelen vergileri muhafaza için inşa etmiş ve buraya Devlethane adını
vermişti. Bu muazzam sarayın büyük bir kısmı henüz eski vaziyetini muhafaza
etmektedir. Tebriz’in buna benzeyen başka binaları Timur’un en büyük oğlu Miran
Şah’ın emriyle yıkılmıştır (Clavio, 1975, s.89).

Tebriz’in bugünkü imar yapısı hakkında bilgi verilecek olursa, 1926 yılında
devlet yönetimi Pehlevi Hanedanı’na geçince şehrin gelişmesinde bir duraklama
olmuştur. Bunun sebebi Kaçar devrinde olduğu gibi veliahdın artık bu şehirde
oturmamasıdır. İlgi azaldığından bir kısım tüccarların Tahran’a göçmesi şehir
ekonomisine büyük bir darbe indirmiştir. Ancak Rıza Şah-ı Kebir emriyle bütün
ülkede imar planları uygulanmaya başlanınca Tebriz’de yeni birkaç cadde
açılmış, bazı devlet binaları yapılmış ve bu suretle şehrin çehresi kısmen
değişmiştir. 1963’ten itibaren Tebriz, İran’ın büyük endüstri merkezlerinden biri
haline gelmeye başlamıştır (Aydoğmuşoğlu, 2007, s. 22). “Ak Devrim”
zamanında yeni imar faaliyetlerine girişilmiş, yeni caddeler açılmış; o zaman için
yalnız İran’ın değil fakat aynı zamanda Orta Doğu’nun en büyük ve en
donanımlı istasyon binası Tebriz’de inşa edilmiş ve yeni yapılan demir yollarıyla
Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Orta Doğu şehirlerine ve Tahran’a bağlantı
sağlanmıştır. Şehirle istasyon arasındaki geniş arazi sanayi tesislerine ayrılmış
ve böylece Tebriz etrafa yayılmıştır. Ayrıca bugün Tebriz’de her türlü meyvenin
yetiştiği bahçeler ( Bağat-ı Mahalle, Bağmişe, Maralan), Kapalıçarşı, devlet
daireleri, Tebriz Arkeoloji Müzesi, Tebriz Üniversitesi (tüm bölümleri tek
yerleşke içindedir), Şah Gölü (şehrin en önemli dinlenme ve eğlence yeri),
Şairler Mezarlığı (Dünya’da tek), askerî garnizon, öğretim merkezi, havaalanı,
radyo ve televizyon tesisleri bulunmaktadır.
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1.3.2. İlkler Şehri Tebriz
Tebriz’e yakışan isimlerden birisi, “Tebriz; ilkler şehri” dir. Çünkü bu şehir büyük
problemleri küçümseyerek ilk adımları atmış ve vatandaşlarına yeni gelişmeleri
sunarak İran’ın tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.
Baskı sanayisi, medya için çok önemli sayılır. Tebriz’de ilk baskı cihazının (Bkz.
Görüntü: 11) montaj ’ile İran’lılar bilgi ve bilim alışverişi dünyasına girmiş,
siyaset ve kendi temel hukuklarını tanımışlardır.

Görüntü 11: Tebriz’de montajı yapılan ilk basım cihazı (http://www.madomeh.com/)

Baskı Sanayi’nin babası olarak tanınan Mirza Zeynulabedin Tebrizi 1817 yılında
ilk basım cihazını, kurşun ve ya harfler türünden, Rusya’dan Tebriz’e getirmiş
ve Vijuye mahallesinde montaj yaptırmıştır. 8 yıl sonra ise bu sanayi Tahran’a
götürülmüştür.
Kitapların ilk kez diğer dillere çevrilmesi de Tebriz’te başlatılmıştır. Bununla
beraber İran’lılar diğer milletlerin fikir ve tecrübeleri ile tanışmışlardır.
Başlangıçta İngilizce eserler Farsça ’ya çevrilmiştir.
Tebriz milletinin mücadelelerinin sunucunda, ulusal ve tamamen halka dayalı
gazetecilik İran’da başlamıştır. İlk gazete (Bkz. Görüntü: 12) de Kaçarlar
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zamanında Tahran’da ve sonra Tebriz’de yayımlamıştır. Ama Tebriz’in birkaç
duyarlı insanı Akhtar gazetesini İstanbul’da kurarak, Doktor Mohammad
Esmaeil Rezvani’nin anlattığı gibi ulusal gazeteciliğin temelini atmışlardır.

Görüntü 12: Tahran’da yayımlanan ilk gazeteden bir görüntü (http://dowran.ir/)

İran’ın ilk kütüphanesi de Hacı Mirza Hasan Han tarafından 1895’te Tebriz’de
inşa edilmiştir.
Tebriz şehri 1901’de siyasi, ekonomik ve kültürel konumuna göre, ki o
zamanlarda ülkenin merkezi olarak tanınıyordu, birkaç ülkesini seven insan ve
onların başında Gasem Han Vali tarafından ilk telefon merkezinin sahibi
olmuştur.
Bu önemli ve tarihi iş, telefonun Alexander Graham Bell tarafından icat
edilmesinden 25 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bu önemli olay sadece iletişim
tarihinin değil insanlık tarihinin de dönüm noktası olarak tanınır. Tebriz Tahran,
Mashhad ve Rasht’ten sonra 1906’da telefon sahibi olan dördüncü şehirdir
(Ardakani, 2009, s. 227).
Sinema Suleii İran’ın ilk sinemasıdır ki, 1900’da Lumiere kardeşler tarafından ilk
sinemanın bulunuşundan 5 yıl sonra Tebriz’de kurulmuştur. 26 yıl sonra
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1926’da, Tahran’ın ilk sineması Ali Vakili adında bir Tebrizli tarafından
kurulmuştur. Ayrıca bu şahsiyet 1930’da ilk film dergisini yayımlamıştır.
İran’da fotoğrafçılık ilk olarak, Tebriz şehrinde, Fathali Şah Kaçar’ın oğlu Malek
Gasem Mirza (1807-1860) tarafından başlatılmıştır (Sardariniya, 2006, s. 81).
İran’da ilk olarak modern ilköğretim okulu Tebriz’de Hacı Mirza Hasan
Rushdiyeh Tebrizi tarafından kurulmuştur ve sonralarda eğitim ve öğretim
İran’ın diğer şehirlerinde kurulmuştur. Ayrıca İran’da işitme engelliler için okul,
ilk olarak, Tebriz’de kurulmuştur (Sardariniya, 2006, s. 81).
Tebriz, bu ilkler şehri, elektrik sahibi olma açısından da İran’ın ilk şehridir ki,
1901’de Gasem Han Vali yardımıyla bu önemli nimetten yararlanmış ve
modernleşme hızını artırmıştır (Sardariniya, 2006, s. 81).
Gonga Başı, Tebriz’de kullanılan ve her zaman tanınan önemli sözcüklerden
biridir. Gonga aracının artık kullanılmaması ve bu kelimenin tanınmasının
üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu kelime hala halk arasında
kullanılmaktadır (Bkz. Görüntü: 13).
Gonga Başı Tebriz’de bir yer adı olarak geçmektedir. Bu yer Gülistan
bahçesinin güneybatısında ve tren istasyonuna giden caddenin başlangıcında
yer almaktadır. Bu alan yüzyıl önce tramvay adıyla işe başlayan bir aracın ilk
istasyonudur. Bu aracın güzergâhı Şehit Beheshti kavşağına kadar devam
etmiş ve halkın sık kullandığı bir güzergâh olmuştur.
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Görüntü 13: Tebriz tramvayı (Gonga) (http://varliq.wordpress.com/)

Gonga

kavşağı

Tebriz’in

merkez

kısımlarından

biri

olmuş

Gonga’nın

kaldırılmasının üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen bu kavşağın adı hala halkın
dilinden düşmemiştir. Sonunda, 2004 yılında Tebriz Belediyesi Tebriz
tramvayından, ki sonraları Gonga denilmiş, bir sembol yapılmasına ve aynı
kavşağa konulmasına ihtiyaç duyulmuştur (Bkz. Görüntü: 14). Çünkü bu aracın
yaklaşık yüzyıl önce ilk olarak İran’da kurulması, Tebriz halkının üst düzey bir
medeniyete

sahip

olmasının

göstergesidir.

Tebriz

halkı

ileriye

bakan

görüşleriyle yeni uygarlığın belirtisi olan bu aracın kullanılmasıyla, şehir
insanlarının ulaşımında bir evrim yaratılmıştır ve otobüs ile arabanın yaygın
olmasına kadar Hossein Kazemzadeh Iranshehr’in sözüne göre “insanları uzak
ve uzun yolların yorgunluğundan rahatlatmıştır” (Safot, 2008, s.110).
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Görüntü 14: Tebriz tramvayının heykeli (http://www.skyscrapercity.com)

Dikkat edilmesi gereken şey bu önemli işin devlet tarafından değil birkaç bağışçı
ve hepsini organize eden Gasem Han Vali tarafından, 1901’de yapılmasıdır. Bu
değerli hizmetlerin sayesinde birkaç sene sonra bu ünlü isim bütün becerikli
insanların arasından, Tebriz halkı tarafından bu şehrin ilk belediye başkanı
olarak seçilmiştir.
Gasem Han Vali, ki Paris’in Senseir Üniversitesinden mezundur; Avrupa’nın o
zamanki camiasını iyice tanıdığından, Tebriz’in de modern olmasını istemiştir.
Bunun için ilk tramvayı Avusturya’da (1827) kurulmasından 74 sene sonra,
Tebriz tramvayını 1901’de çalışmaya başlatmıştır.
Bu araç kuruluşunun ilk gününden itibaren Avrupalılar tarafından adlandırılan
tramvay adıyla işe başlamış ama 1909’da Azerbaycan’ın Ruslar tarafından işgal
edilmesiyle ve bu işgalin 1917 kadar devam etmesiyle, gittikçe Rus dilinden
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gelen Gonga adını almıştır. 1941’de Azerbaycan’ın yeniden Ruslar tarafından
işgal edilmesiyle bu aracın çalışması durdurulmuştur (Safot, 2008, s.110).
İran’ın ilk belediyesi Tebriz’de kurulmuştur ve belediye adıyla tanınmıştır. Tebriz
Belediyesinin kurulması bir normal olay ve bir normal ofisin kurulması değildir.
Bu kurum devrim ortamında devrimci milletin yardımıyla, her şeyin halkın
isteğiyle olması için kurulmuştur. Azerbaycan ili forumunun akıllı ve ileryi gören
temsilcileri, kanunun hakim olmasını kurumsallaştırma ve işleri halkın kendisine
vermek

için

şehir

forumu

ve

belediyenin

kurulmasına

onay

verip

uygulamışlardır. Bu bir büyük adım olup, devrimin ilerlemesinde, şehrin
gelişmesinde ve halkın rahat olmasında önemli rolü olmuştur. Bu konuyla ilgili
olarak Kasravi şöyle yazmıştır;
Tebriz’in tarihi belediyesi ki çok kısa bir zamanda, şehri İran’ın en temiz ve en
düzenli şehri haline getirdi. Belediye başkanı, ki 1908 yılında, Tebriz’in savaşları
sırasında ve şehire düşen top mermileri altında, sokakları yaptırmıştır, belediye
başkanı ki ilk olarak İran’da temiz bir hastane yaptırdı (Safot, 2008, s.102).

Dikkat edilecek başka bir şey, itfaiye cihazlarının Tebriz Belediyesi tarafından ilk
olarak 1917’de Tebriz’de kurulmasıdır. Belediyenin itfaiyesi pompalar, su
püskürtme cihazları ve itfaiyecileri taşıma cihazlarına sahiptir. Ateş söndürme
cihazları, su pompaları ve iki yönlü elle çalışan bakır pompaları özel arabalarla
olay yerine taşınmış ve bu cihazlar ilk olarak Rusya’dan Tebriz’e getirilmiştir.
Tebriz’in önemli binalarından birisi de Khagani caddesindeki itfaiye binasıdır. Bu
bina 1843 yılında Kaçar zamanının sonlarına doğru yapılmıştır (Bkz. Görüntü:
15).
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Görüntü 15: Kaçar zamanında yapılan itfaiye binası, Tebriz, 2011 (Fotoğraf: Safa
Rezaei Benam)

Bu binanın yüksekliği 23 metredir ve planının yuvarlak şekli vardır. Bir dizi spiral
merdivenlerle binanın en üst kısmına yol vardır.
Bu bina şehri izlemek için işe yarıyordu ve geceleri bir bekçi en üst odada nöbet
tutuyordu ve şehrin herhangi bir yerinde yangın olunca, yangının yeri bekçi
tarafından belirleniyordu ve büyük zili çaldırarak itfaiyecileri haberdar ediyordu.
Ayrıca binanın en üst kısmında bir ışık her zaman yanıyordu taki birinin imdata
ihtiyacı olduğunda, ışığı görüp ona ulaşabilsin (Safot, 2008, s.102).

Tebriz Belediyesi tarihi bir zamanda İran’ın ilk belediyesi olarak Tebriz’de
kurulmuştur. Tebriz Belediyesinin binası, belediyenin ilk kuruluşundan 1939’a
kadar ilçe müdürlüğü binasında yer almıştır ama 1934’teki sel Tebriz’in birçok
yerin yıkmasından ve Hacı Arfaolmolk Jalili’nin Tebriz halkı tarafından belediye
başkanı olmasından sonra onun görüşüne göre belediyenin binası ilçe
müdürlüğünün diğer binalarından ayrılması ve başka bir yerde olması
gerekmiştir; çünkü ilçe müdürlüğü bir devlet bürosu ve belediye halka dayalı bir
kurumdur, bunlardan dolayı şimdiki belediye binası yapılmıştır.
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Tebriz Belediyesi şu an bir muhteşem binada yer almaktadır. Bina bir uçuş
halinde olan kartalı göstermektedir ki, kanatlarını bu tarihi şehrin ortasında
açmıştır. Bina kule ve zilli saatiyle şehre bir güzellik vermiştir. Muhteşem bir
tarihi eser olmasının yanında bu şehri tanıtan şehrin kimliği olarak sayılır. Bu
büyük taş bina 4 yıl içerisinde (1935-1939) 9600 m2 bir yerde yapılmıştır. 3 katı
ve 40 metre karelik bir kulesi vardır. Kulenin içerisinde İngiltere’de yapılan ve
Tebriz’de getirilen büyük bir saat yer almaktadır. Saat kare şeklinde olan (3,5 ×
3,5 metre) bir odada yer almaktadır (Bkz. Görüntü: 16).
Saat tamamen arkası beyaz camlardan ve yuvarlak, şekilde 4 taraftan şehrin 4
köşesine bakmaktadır. Saatin, elektrik motoru büyüklüğünde bir motoru vardır.
Saatin her 24 saatte bir kurulması gerekmekte ve onun kurulması çok zor bir iş
olup güçlü bir insan tarafından yapılması gerekmektedir. Saatin 3 zili vardır.
Dakikalar için iki küçük zil ve saat için bir büyük zil vardır (Safot, 2008, s.105).

Görüntü 16: Tebriz Belediyesi binası, 1935-1939, Tebriz, 2013 (Fotoğraf: Safa Rezaei
Benam)
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2. BÖLÜM
KURUMSAL KİMLİK
2.1. KURUMSAL KİMLİK KAVRAMI
Bu

çalışmada

kurumsal

kimlik

kavramının

incelenmesine,

tanıtım

uygulamalarında kurumsal varlıkların kullanılması ve kurumsal niteliklerin
yansıtılması açısından gerek duyulmuştur. Ayrıca Tebriz Belediyesi için logo
çalışması yapılmasına da gerek duyulduğundan bu bilgilere başvurulmuştur.
Kurumsal kimlik; bir firmanın kim olduğunun, ne yaptığının ve nasıl yaptığının
görsel ve davranışsal sunumudur (Okay, 2002, S. 36). Kurumsal kimlik görsel
olan ve olmayan tüm öğeleri ile bir bütündür.
Kurum kimliği bir işletmenin ne olduğunu, ne yaptığını ve nasıl yaptığını
belirlemeye yöneliktir. “Kurum kimliği” denildiğinde ilk akla gelen unsurlar:
Kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi öğeler olmaktadır. Ancak
sayılan unsurlar kurum kimliğini belirlemede yeterli değildir. Kullanılan kurumsal
işaretlerin amacı, bir yandan o ürünün kim tarafından üretildiğini göstererek ürünün
taklit edilmesini ve haksız şekilde piyasaya başka üreticilerin girmesini önlemek,
diğer taraftan da ürünün belirli ölçülere, kaliteye ve kullanıma uygunluğunu garanti
altına almaktır (Teker, 2002, S. 104).

Bu tanımlar okundunda kurum kimliği bir kurumun imajı olarak yanlış
algılanabilir ancak her birisi farklı anlamları ifade etmektedir.
Kurum kimliği ile kurum imajı çok karıştırılan iki kavramdır. Bu iki kavram
birbirinden farklı olup, etkileşim içerisindedir. Biri kurumun fiziksel açıdan nasıl
tanındığı; diğeri ise kurumsal olarak nasıl kavrandığı ile ilgilidir (Peltekoğlu,
2001, s. 374).
Kurumsal kimlik, bir kurumun hatırlanabilir kişisel karakteristik özelliklerinin ve
onu diğerlerinden ayıran yeteneklerinin tasarlanması, yansıtılması, kurumun
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somut kişiliğinin ortaya konulmasıdır. ‘Kimlik’ kavramı bu anlamda, kurumun
farklılığını ve hatırlanabilirliğini de kapsamaktadır. Bu şekilde kurumun işletme
şekli ve anlayışı, ürünü, hizmeti, tutumu, içindeki estetiği ve resmi ifadesi olarak
ortaya konulmakta, aynı zamanda iç ve dış hedef kitleler arasında algılanabilir
hale getirilmekte ve sonuçları ölçülebilmektedir (Ak, 1998, s. 19-20). Böylece
kurumsal kimlik, kurumun ekonomik gücünün, performansının ve etkinliğinin
artmasına yardımcı olan bir stratejidir.
Kimlik kelimesi Collins English Dictionary'de 2002 yılında "bir kişi ya da şeyi
tanıtan tekil karakteristikler" olarak tanımlanmıştır (Melewar, 2003, Aktaran:
Hepkon, 2003, s. 178). Bu bakış açısıyla kimlik, ötekinin bir kişiyi diğerinden
farklılaştırması anlamında bireyselliğe gönderme yapar.
Kurum kimliğini; bir kurumun yönetiminin, yürütülüşünün, verdiği hizmetler ve
eylemlerin belirlenmiş hedeflere sembolleştirilerek sunulduğu tasarım-grafik
sistemler olarak tanımlayan Olins; bu tanımı, kuruluşun kim olduğu, neler
yaptığı, bu yaptıklarını nasıl yaptığı, nasıl tanıtım ve reklam yaptığı, ne ürettiği,
ürün ve eylemlerini nerede nasıl ürettiği, sattığı veya sunduğu ve yine bu
kuruluşun bütün bu gözle görülür sunumlarının, bilgi ve hizmetlerinin ardındaki
gözle görülemeyen kişilik ve karakteri kurum kimliğinin hedef kitlesine
iletebileceği gerçekler olarak genişlemektedir (Olins, 1995, s. 41).
Yurdakul’a göre kurumsal kimlik bir kurumun görsel anayasasıdır. Bu anayasa
kendini sosyal, ekonomik ve psikolojik ortamlarda ifade eder. Bu nedenle
kurumsal kimlik ilgili kurumun sözel, görsel söylemlerini belirli standartlara
kavuşturmakla kalmaz, bunların davranış biçiminde de ifadeler oluşturmasına
yol açar (Yurdakul, 2002, s. 103).
Kurum kimliği bir kuruma ait farklı noktaları açıaçıkarır ve kurum hakında detaylı
bir bilgi verir.
Wally Olins‟e göre (1990, s. 108) bir kurum kimliği üç noktayı yansıtabilmelidir:
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•

Kim olduğunu,

•

Ne yaptığını,

•

Nasıl yaptığını.

Kurumun kim olduğu, ne yaptığı ve nasıl yaptığı sorularının açıklaması doğru bir
şekilde kurumun içerisinde çözümlenebildiği takdirde, kimlik sorununun büyük
bir kısmı çözümlenmiş sayılmaktadır.
Taluy ise kurum kimliği ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: Kurum kimliğini
basit bir slogan, süslü bir logo veya bir dizi düsturlar manzumesi olarak görmemek
gerekir. Kurum, kimliğine bağlı olarak büyür, ünlenir. Bir kurumun kimliği, değişen
ülke ve dünya şartlarına göre ya tümden değişebilir ya da revize edilebilir. Kurum
kimliğinin

değişemez

yapısı

bir

sonraki

değişime

kadardır

(Aktaran:http://www.teksatir.com.tr/koseyazisi/757/kurumsallik_ve_kurum_kimligi.a
spx).

Daha geniş anlamda ele alınacak bir kimliğin ise, tasarımın yanı sıra diğer
boyutları; kurumsal iletişim, kurumsal davranış, kurum felsefesi, kurum kültürü
da büyük bir öneme sahiptir (Emiroğlu, 2002, s. 58). Bu unsurların, işletmeye,
organizasyona dönük olarak kullanılmasının kimliği belirlediğini ve sonuçta
toplam bir imaj oluşturduğu ileri sürülmekte ve kuruma ait felsefe, davranış,
kültür ve iletişim konuları irdelenmektedir.
Kurumsal kimlik genel anlamda bir kurumun kendisini ifade etmesine ve
insanların o kurumu tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına fırsat veren
anlamlar topluluğudur. Bunu yaparken kim olduğu, neyi temsil ettiği, neyle
uğraştığı, nasıl yaptığı ve nereye gittiği sorularına somut cevaplar sunar ve
bunları aydınlatıcı tüm etkenlerin toplamı olarak etkisini gösterir (Hepkon, (t.y),
s. 178-179).
Kurum kimliği hakkındaki araştırmalarda sıkça ortaya çıkan görüş, kurum
kimliğinin, kuruluşun merkezi iletişim stratejisi olduğu ve kuruluş alanlarının
iletişim stratejilerinin de buna göre olması gerektiğidir (Maier, 1993, s. 170).
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Kurum kimliği stratejisinin saptadığı genel hedef, bütünleşme ve destekleme
potansiyelleri oluşturmak ve bu şekilde inandırıcılık, güven ve yakınlık duyma
gibi noktalar için temel teşkil etmek amacıyla, ikna edici ve kesin bir kurum
kimliği iletmek ve oluşturmaktır.

2.1.1 Kurum Felsefesi
Kurum felsefesi, şirket yöneticisi ve yönetim kurulu tarafından benimsenen;
kurum kültürü, vizyon, misyon ve değerleri oluşturan öz değerlerdir (Melewar,
2003, Aktaran: Hepkon, 2003, s. 190). Kurum felsefesi, kurumsal kimliğin özünü
oluşturur. Kurumun içe ve dışa yönelik tüm davranışlarını içerir (Dinçer, 2003,
s.7). Yani kurumun tüm strateji ve politikalarını etkiler. Diğer bir tanıma göre
felsefe; bir kurumun etkili bir şekilde çalışabilmesi için davranış kuralları koyar;
kurumun değerlerini, faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında uygulanabilecek
somut tanımlara dönüştürür.
Kurum felsefesi, kurumun üst yöneticilerinin iş değeri ve inançları ile ilgilidir
(Gray ve Balmer, 1998, s. 696). Yöneticilerin felsefesi sıklıkla kurumun misyon
ifadesinde ortaya konur. Misyon ifadeleri ve felsefeleri, kurumların varoluş
sebeplerinin, hedeflerinin ve uygulamalarının açıkça ifade edilmesinin stratejik
değerinin farkında olan yöneticilerin ürünüdür (Erdoğan ve ark., 2004, s.51).
Bir kurumun felsefesinin tarifi, kurumun niçin var olduğunu ve ne elde etmek
istediğini açıkça belirtmesi açısından çok önemli bir öğedir (Güzelcik, 1999,
s.176). Örneğin; dünyaca ünlü Disney Parkları’nın felsefesi “Biz mutluluk
yaratırız” dır. Bu felsefe çalışanlara görevlerinin ne olduğunu açıkça
söylemektedir.

2.1.2. Kurum kültürü
Kurum Kültürü, davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı
olarak etkileyen bir kurum içinde değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir
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(Mondy ve Noe, 1987, s.298). Dolayısıyla Kurum kültürünün firmanın
misyonundan,

amacından,

ortamından

ve

başarısı

için

gerekli

olan

ihtiyaçlarından ortaya çıktığı da söylenebilir.
Kurum kültürü çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen
değer yargıları ve davranış tarzı sistemini ifade etmektedir (Pflaum, 1989,
Aktaran: Okay, 2002, s. 64).
Erengül’e göre kurum kültürü, aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım
ve beklentileri ile bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen
faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir (Erengül, 1997,
s.25).
Kurum kültürü kısaca bir şirketin paylaştığı değerler, inançlar ve davranışlar
olarak tanımlanabilir.

2.1.3. Kurumsal İletişim
İletişim, bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir. Bu
sürecin oluşabilmesi için mutlaka kişiler arası bir ilişkinin kurulmasına ihtiyaç
vardır. Bu durumda iletişim, insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir
grup halinde denge ve ahenk içerisinde anlaşmalarını sağlayan bir etkileşim
olayıdır. İletişim, kişilerin amaçsız etkileşimleri olmaktan çok, bir etki
oluşturmaya veya davranış nedeni olmaya yarayan bilgi, fikir ve duyguların
aktarılması sürecidir (Eroğlu, 2004, s.235).
C.Cooley için iletişim, ‘İnsan ilişkilerinin var olmasına ve gelişmesine yarayan
mekanizmadır.’ Rubende iletişimi, ‘İster bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ya da
yalnızca anlatmak olsun, bilgi vermeye ilişkin’ bir mekanizma olarak
tanımlayarak, onu ‘bilgiye yönelik davranış’ şeklinde nitelendirmiştir. Mac Bride’
a göre ise iletişim, ‘yalnızca haber ve ileti alışverişi değil, görüşler, olgular ve
verilerin iletimi ve paylaşımını içeren bireysel ve ortak etkinliktir (Oktay, 2000,
s.221-222).
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2.1.4. Kurumsal Davranış
Genel olarak kurumsal davranış kavramından bir kurumun belli karar
durumlarındaki tipik davranış tarzları ve tepkileri anlaşılmaktadır (Glöckler,
1995, s.215).
Kurumsal davranış, organizasyondaki kişi ve grupların nasıl ve neden o şekilde
davrandıkları, aralarındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin kurulmasında kullanılan
araçları ve bunlarla organizasyon yapısı arasındaki ilişkilerle ilgilidir (Koçel,
2001, s.197).
Davranış özel bir hareket etme şeklini ifade etmektedir. Kurumsal davranış,
çalışanların davranışları ve yönetimin davranışlarından oluşmaktadır.
Kurum kültürüyle aynı çizgide planlanan ya da spontan olarak kurumsal
tutumlar sonucu ortaya çıkan kurumsal eylemlerin toplamına kurumsal davranış
denir. Örgütsel davranış perspektifine göre kimlik çalışanların örgütle ilgili ne
anladığı, ne hissettiği ve ne düşündüğünü anlatır. Kimlik örgütün paylaşılan
ayırıcı ve karakteristik değerlerinden oluşan kolektif bir anlayış olarak
varsayılmaktadır (Melewar, 2003, Aktaran: Hepkon, 2003, s. 195)..

2.1.5. Kurumsal Tasarım
Kurum felsefesinin görsel bir dile çevrilmesi görsel kimliğin asıl sorunudur
(Okay, 2002, s.121). Bununla görsel iletişime büyük bir anlam ve görev
düşmekte, bu ise kurumsal tasarım aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Tasarım bir makyaj olarak görülmemelidir. Çünkü tasarım tüm oluşuma, fikirden
ürüne veya kuruluşa kadar eşlik eder ve doğru uygulandığında kurum kimliğinin
önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Okay, 2002, s.121).
Okay’a göre kurumsal tasarım; kurum içi ilişkilerde, kurum içi yayın,
bilgilendirme araçları, eğitim malzemeleri, çalışma yeri, teçhizatı ve oda
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düzenlemesi şeklinde oluşturulabilir. Kurum dışı ilişkilerde ise; iş kâğıtları,
broşürler, afişler, müşteri yayını, oryantasyon sistemi, binaların mimarisi,
araçların düzenlenmesi şeklinde oluşturulabilir (Okay, 2000, s. 66).

2.1.6. Kurumsal İmaj
İmaj bir dizi bilgilenme sonucunda oluşan imge biçiminde tanımlanabilmektedir
(Elitok, 2003, s.103). Tutum ve davranışlar üzerinde belirleyici rol oynaması
‘imaj’ın yönetilmesi gereken bir unsur biçiminde değerlendirilmesine yol
açmaktadır. Çünkü imaj, objektif bilgilerden oluşabileceği gibi, öznel yargılara
da dayanabilir. Bu durum, imajın sürekli biçimde ölçümlenmesini ve
yönetilmesini gerekçelendirmektedir.
Kurum imajı tüketici odaklı bir bakış açısını yansıtan bir kavram olarak
değerlendirilebilir. Genel anlamda imaj, kişilerin bir obje, kurum veya başka bir
kişi hakkındaki düşünceleri anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kurum imajının,
tüketicinin zihninde kurum ile ilgili oluşan düşünceler olduğu söylenebilir. Ancak
bu düşünceler her zaman gerçek olanla uyuşmayabilir, çünkü imajda söz
konusu olan algılananlardır. ‘İmaj’ kelimesinin tam Türkçeleşmiş hali 'imge'dir.
Kurumsal imajın temel özelliklerinden biri de görsel sunumdur. Görsel sunum
kurum imajının sözel olmayan güçlü bileşeni olarak değerlendirilir. Görsel
sunumun bir diğer önemli ayağı, kurumun sahip olduğu sembollerin akılda
kalma ve hatırlanmasına olan etkisidir (Uztuğ, 2003, s.40-41).
İmaj kavramı bir kurum için kullanıldığında, genellikle bir örgütteki grupların
hedef kitle üzerinde sahip oldukları etkiyi belirlemek üzere kullanılmaktadır. Bir
örgütün birey açısından kazandığı bütün izlenimleri belirtmek üzere imaj
kavramı kullanılmaktadır (Meech, 2002, s134). Kurum imajı, kurumla ilgili
göstergelerin her birinden tek tek etkilenmektedir. Kurum imajı, bu göstergelerin
toplamının hedef kitle zihninde bir arada oluşturduğu imgedir.
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3. BÖLÜM
AFİŞ / BİLLBOARD
3.1. AFİŞ TASARIMI VE AFİŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar ayrı bir anlatım türü olarak geçerliliğini
sürdüren afiş, resmin sınırlarını da zorlayan bir sanat ve tasarım öğesidir. Kitle
iletişiminin oldukça önem kazandığı günümüzde afiş, hangi amaçla tasarlanmış
olursa olsun, bir görüşte anlaşılabilen bir mesaj içermelidir. Bu nedenle afiş
konusu, iletişim kavramının içinde ele alınmalıdır. Afiş aracılığıyla bir mesaj
iletilmekte ve bu ileti, basılı ve çoğaltılmış bir görüntü ile iletilmektedir
(Gümüştekin, 2013, s. 36). O nedenle afişin başarısı, inandırıcılığına bağlıdır.
Dolayısıyla, kullanılan biçimlerin, sloganın, metnin ve renklerin büyük önemi
vardır.
Afişin sokakları renklendirmeye başladığı 1870’li yıllar, reklamcılığın başlangıcı
olarak kabul edilmektedir. Daha da geriye, 1796 yılına gidildiğinde, afiş üretimi
için çok yavaş ve pahalı bir teknik olan taş baskı (litografi) ve çinko baskı
tekniğinin ilk olarak Alman aktör ve aynı zamanda oyun yazarı olan Johann
Alois Senefelder (1771-1834) tarafından Avusturya’da kullanılmaya başlandığı
görülmektedir (Merter, 2003, Aktaran: Küçük, 2013, s. 32).
19 yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlangıcında Avrupa ve Amerika'da iletişimin
en güçlü aracı olarak taş baskı ile çoğaltılmış afişler kullanılmıştır. Ancak taş baskı
icat edilmesine rağmen, ilk yıllarda afiş tasarımı için kullanılmak üzere oldukça
maliyetli bulunmuştur. Başlangıçta birçok poster, tahta levha ile tasarımda az renk
içeren ya da renk içermeyen metal gravürlerden oluşmaktadır ancak bu durum
renklerin keşfedilmesi ile birlikte değişiklik göstermeye başlamış, teknolojinin
ilerlemesiyle de gelişim göstermiştir. Daha sonra Fransız grafik tasarımcı Jules
Cheret'in (1932-1936) "üç renkli taşbaskısı" bir sanat biçimi olarak popüler
olmuştur. Bu “üç taşlı litografi işlemi” bu alanda bir devrim yaratmıştır. Sözü edilen
teknikle afiş sanatçıları, kırmızı, sarı ve mavi renklerini kullanarak gökkuşağının
tüm renklerine ulaşma fırsatı elde etmişlerdir. İşlem zor fakat ortaya çıkan şey renk
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ve dokunun büyüleyici birleşimi olarak tanımlanmıştır. Dilsel ve görsel anlatımı bu
denli etkileyici ve ekonomik bir şekilde birleştiren bu teknik, litografik posterlerin bir
anda dünyanın her yerinde yaygınlaşmasını sağlamıştır ve bu buluş Paris, New
York,

Milano,

Viyana,

dönüştürülmesine

Berlin

yardımcı

ve

Londra

olmuştur,

sokaklarının

modern

reklamcılık

sanat

galerilerine

dönemi

böylece

başlamıştır (Merter, 2003, Aktaran: Küçük, 2013, s. 32).

1890’lı yıllarda ise Güzellik Çağı (Paris'te Belle Epoque) ile afiş tasarımı tam
anlamıyla zenginleşme göstermiştir. 1891 yılında Henri Toulouse-Lautrec'in,
Moulin Rouge - La Goulue (Bkz. Görüntü: 17) adlı afişi, afiş sanatını güzel
sanatlar statüsüne yükseltmiştir. O dönemde afiş, hızla dünyaya yayılmış ve 19.
yüzyıl başlarında görsel iletişim için bir araç olarak gelişmeye başlamıştır
(http://www.designishistory.com/1850/posters/). Henry Toulouse-Lautrec ve
Henry van de Velde gibi sanatçıların yanı sıra tarihte önemli isimler olarak
bilinen birçok sanatçı mükemmel bir çaba ile yaratılmış olan afişlerin iletişim ve
tasarım alanında var olan en etkili ürün olduğunu savunmuştur.

Görüntü 17: Toulouse-Lautrec'in, Moulin Rouge - La Goulue adlı afişi
(http://robwallaceblog.wordpress.com/)
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1894 yılında ise Çek litografi sanatçısı Alphonse Mucha, Art Nouveau dönemi
afişlerinin ilk şaheserini yaratmıştır. Onun bu ünü neredeyse bir gecede yarattığı
Sarah Bernhardt'ın litografik afişi ile ortaya çıkmıştır. O dönemlerde afiş tasarımı
üzerine Avrupa çapında sergiler düzenlenmeye başlanmıştır. Afiş artık gerçek
anlamıyla bir sanat dalı olarak kabul edilmiştir. 1894’te İtalya ve İngiltere’de,
1896’da Almanya’da, 1898’de Rusya’da ilk kez afiş sergileri düzenlenmiştir.
1896’da Fransa’da yapılan bir afiş sergisinde 1690 afiş sergilenmiştir. 1898’de
ise Türk reklamcılığının üstadı ve afiş sanatının Türkiye’deki ilk temsilcisi İhap
Hulusi dünyaya gelmiştir (Merter, 2003, Aktaran: Küçük, 2013, s. 34).

3.2. AFİŞ TÜRLERİ VE AFİŞİN İŞLEVLERİ
Afiş, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu, sosyal, politik, ticari,
kültürel ve benzeri türlere ayrılan, konusu toplumsal yapı içerisindeki
gereksinimlere uygun bir biçimde düzenlenmiş, birşeyi duyurmak ve tanıtmak
amaçlı hazırlanan, genellikle resimli duvar ilanlarıdır. Afişler, boyutlarına göre ve
kullanıldığı mekanlara göre ikiye ayrılabilir. Duvar yüzeylerine ve ilan panolarına
asılan dış mekan afişleri büyük boyutlu afişler olarak; lobi, salon ve koridorlarda
kullanılmak üzere tasarlanan küçük boyutlu afişler ise iç mekan afişleri olarak
gruplandırılabilir.
Londra ve Paris, dikkat çekici renklere sahip kampanyaları ve tasarımlarıyla
afişin ilk kullanıldığı yerlerdir (Elden, 2009, s. 254). 19. yüzyılın ikinci yarısına
kadar, daha iyi ürünler sunuluncaya ve müşteriler arasında rekabet oluşuncaya
dek, yiyecek ve ev eşyaları gibi ürünler için reklam yapılmazken, yaşanan
değişikliklerle, sosyal afişler, siyasi / politik afişler, kültürel afişler ve ürün
tanıtımına yönelik afişler gelişmeye başlamıştır.
Afişler kendi içerisinde dört gruba ayrılmaktadır. Bir ürün ya da hizmetin
tanıtımını gerçekleştiren reklam afişleri (ticari afişler), festival, seminer, konser
gibi kültürel etkinlikleri tanıtan kültürel afişler, sağlık, ulaşım, sivil savunma gibi
konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki sosyal afişler (Elden, 2009, s. 254). ve
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siyasi bir partiyi ya da düşünceyi tanıtan siyasi afişler olmak üzere afişler dörde
ayrılmaktadır.

3.2.1. Reklam Afişleri
Reklam uygulamalarının önemli bir parçası olan afişler ile bunların bir türü olan
reklam afişleri, basılı reklam ortamlarının bir uygulama alanı olarak ortaya
çıkmış, bir ürünü ya da hizmeti tanıtmaya yarayan afişlerdir. Reklam afişlerinin
amacı halkı bilgilendirmek, etkilemek ve yönlendirmektir. Kurumsal reklamcılık,
moda, endüstri, basın-yayın, turizm gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılan
reklam afiş türlerinin en belirgin özelliği, üzerlerinde taşıdıkları bilgiyle hedef
kitleyi, alıcı hale getirmeyi amaçlamalarıdır (Bkz. Görüntü: 18) (Özmutlu, 2009,
s. 63 ). Bu işlevlerin sayesinde reklam afişlerinin ortaya çıkmasıyla firmalar
arasında rekabet artmıştır ve böylece daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkması
sağlanmıştır.
Reklam afişlerinin en temel amacı bir ürün ya da hizmeti pazarlamaktır. O
nedenle reklam afişleri günümüzün ekonomik sisteminin çok büyük bir
parçasıdır. Her ne kadar, cadde ve sokaklarda hareketli reklam panoları yer
almaya başlasa da, potansiyel tüketiciler onları izlemek için pek fazla vakit
ayıramamaktadır. O nedenle mesajı doğrudan ve bir kerede hedef kitleye
ulaştırabilen afişler ve billboardlar her zaman insanların yaşam alanlarında var
olmaya devam edeceklerdir denebilir (Çitçi, 2009, s. 32).
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Görüntü 18: Pizza Hut reklam afiş örneği (http://slowbuddy.com/)

3.2.2. Kültürel Afişler
Kültürel afişler, sanatsal ve kültürel konuları ele alan afişlerdir (Bkz. Görüntü:
19). Bu alanda hizmet veren afişler; sinema, tiyatro sergi, seminer, konser,
festival gibi kültürel etkinlikleri tanıtmak amaçlı hazırlanan, gerçekleştirilmekte
olan ya da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikleri kitlelere duyurarak insanların
ilgisini bu tür organizasyonlara yönlendirmeyi hedefleyen afişlerdir.
Sarıkavak’a göre afişin kendisi, aslında başlı başına bir kültürel göstergedir.
Yaşamın bir parçası, toplumun bir gereksinimi ve toplumun yaşam anlayışının,
günlük zevklerinin, kalıtsal birikimlerinin yansıdığı bir göstergedir. Afiş, Yurdaer
Altıntaş’ın ‘Türkiye’den Afişler’ sergisi için hazırladığı metinde sözettiği çağdaş
tasarımın “Çağdaş Bir Ülke” mesajını vermesi gibi, sadece kavram – imge
kurgulamasının çağdaş bir biçimlendirmesini içermez. Afiş, toplumun kültür
birikiminin görsel yanını bize sunar. Kültürel oluşumla etkileşime girer ve böylelikle
afiş kültürümüzü biçimlendirmeye yönelir (Sarıkavak, 1993, s. 131).

Tasarımcı kültürel içerikli afişler hazırlarken yaratıcılığını daha fazla kullanma
olanağına sahiptir. Çünkü bu alana hizmet veren afişler, sinema, tiyatro, konser,
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festival gibi, hareketin, rengin, dokunun, ritmin daha çok yer aldığı, zengin
içerikleri olan afişlerdir. Kültürel afişleri ticari afişlerden ayıran özelliklerden biri,
tasarımcının kültürel afişleri oluştururken olabildiğine özgür yaratımlar ortaya
koyabilme şansına sahip olduğunu bilmesidir (Gümüştekin, 2013, s. 64). Bu
alanda ekonomik bir rekabet ortamının olmaması, grafik tasarımcılara, özellikle
afiş tasarımcılarına, sezgi ve yeteneklerini özgürce kullanma olanağı vermiştir.

Görüntü 19: Reza Abedini’nin tasarladığı kültürel afiş örnekleri (soldan sağa: Dance
and Message etkinliği, Kurban filmi, Ahmad Amin sanat sergisi)
(http://www.rezaabedini.com/)
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3.2.3. Sosyal Afişler
Sosyal afişler, toplumu uyarmak, bilinçlendirmek, politik olarak yönlendirmek ya
da insanları toplumsal olaylarda harekete geçirmek amaçlı oluşturulmuş, ikna
edici afişlerdir (Françoise,1971, s. 22-23). Sosyal içerikli afişler çeşitli
hastalıklara

karşı farkindalik

oluşturmak için

ya

da

trafik kurallarının

vurgulanması gibi ciddi konularda topluma ulaşmak için en etkin yollardan biridir
(Bkz. Görüntü: 20). Afişlerin düşük maliyetli olması ve geniş kitlelere
ulaşabilmek için uygun bir yol olması, onları sosyal konuları aktarmak açısından
vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle I.ve II. Dünya savaşı gibi dönemlerde
devletlerin toplumları bütünleştirmesi ve bir amaç doğrultusunda örgütlemesi
konusunda afiş çok etkili olmuştur. Günümüzde hareketli görüntü aygıtlarıyla
iletişime ağırlık verilmesinden dolayı, afişin sosyal içeriklerle kullanılma özelliği
azalmış olsa da okul, hastane, iş yeri vb. sosyal afişlere kuruluşlarda sıklıkla
rastlanmaktadır.

Görüntü 20: Sigaranın zararını gösteren sosyal afiş örneği (http://www.hongkiat.com/)
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Peki bu doğrultuda afişin sahip olduğu işlevler nelerdir? A. Moles (Şehir
Toplumunda Afiş) afişin işlevlerini temel olarak iki düzeyde belirlemiştir
(Françoise,1971, s. 22-23):
Birinci düzey açık düzeydir. Doğrudan hedefler içerir ve tüm afişler için
geçerlidir; Bilgilendirme işlevi, İkna İşlevi, Ekonomik işlevi.
Çok daha yaygın ve ölçülmesi zor olan ikinci düzey ise alıcıda sosyal - psikolojik
bir mekanizma/işleyiş dizisi oluşturmaktadır; Psikolojik tatmin işlevi, Ortam
işlevi, Estetik işlevi.

3.2.4. Siyasi / Politik Afişler
Siyasal afişler dünyadaki politik, sosyolojik, ekonomik, kültürel patlamalar, ve
değişimler süreci içerisinde gelişme göstermiştir. Günün şartlarına ve
koşullarına göre değişime uğramış ve bugünkü halini almıştır (Bkz. Görüntü:
21).

Görüntü 21: Belediye seçimleri için yapılan siyasi afiş örneği
(http://www.signazon.com/)

Siyasi afişlerin amacı ikna etmek, yüceltmek, haber vermektir. Bunlardan başka
bir de eleştirmek, yermek, karşı görüşleri zayıflatmak amacıyla hazırlanan
afişlere de rastlanmaktadır. Diğer iletişim araçlarında olduğu gibi siyasal afişler
de mesaj taşırlar. Afişlerle davranış değişikliği yaratma etkisi beklenir. Bu etki
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bir toplantıya katılma yönünde olabileceği gibi eylemde bulunma, partinin
yaymaya çalıştığı fikre veya görüşe inanma veya söz konusu partiye oy verme
şeklinde olabilir (Özkan, 2003, s. 30).
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3.3. BİLLBOARD
Bilboard hareket halind

eki insanları hedef alan reklamlar için kullanılan

endüstriyel bir tanımlamadır. Bunlara, otobüs durakları, otobüslerin dış
cepheleri, taksiler, metro istasyonları, gazete bayileri, bankalar, satış kulübeleri,
boyalı duvarlar ve hava alanlarıyla alış veriş merkezlerinin içi gibi ev dışı iç
mekanlar da dahildir (Elden, 2003, s. 232) (Bkz. Görüntü: 22-38).
Billboardlar ister büyüklüğü ve açık havada dikkat çekiciliğiyle ister büyük kitleye
mesaj

ileten

yanıyla

değerlendirilsin,

günümüzün

en

önemli

tanıtım

medyalarından birisidir.
Hareket edilen pek çok alanda; bir toplu taşım aracına binildiğinde ya da özel
otomobil ile bir yere gidilirken, bir spor karşılaşması veya bir konser izlenirken
reklam panolarının dünyasına adım atılır ve onların gönderdiği mesajlar alınır.

Görüntü 22: GAP çocuk giysilerini tanıtan billboard (http://www.dailybillboardblog.com/)

Bilboard hareket halindeki insanları hedef alan reklamlar için kullanılan
endüstriyel bir tanımlamadır. Bunlara, otobüs durakları, otobüslerin dış
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cepheleri, taksiler, metro istasyonları, gazete bayileri, bankalar, satış kulübeleri,
boyalı duvarlar ve hava alanlarıyla alış veriş merkezlerinin içi gibi ev dışı iç
mekanlar da dahildir (Elden, 2003, s. 232).
Görsel iletişim aracı “Billboard”da anlam; açık havada kullanılan panolarda
büyük olarak tasarlanmış afiş anlamına gelmektedir. Günümüzde panolar;
tabela, ışıklı reklam panoları, üç boyutlu reklam panoları gibi açık hava
reklamcılığının tümünü kapsamaktadır.
Kısaca günümüzde Billboard’lar açık hava reklamcılığının en önemli görsel
iletişim araçlarının başında gelmektedir.

3.3.1. Billboardun Gelişimi
Açıkhava reklamcılığı, kamuya açık iç ve dış mekanlarda teşhir edilen ve
herhangi bir ürün ya da hizmet için talep ve / veya imaj yaratmak ya da
güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren
uygulamalardır (Bkz. Görüntü: 23) (http://www.ared.org.tr/ared.cfm?fuseaction).
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Görüntü 23: ipad mini’yi tanıtıcı bir süper Billboard örneği,
(http://www.dailybillboardblog.com/)

Büyük boyutlu ilk açıkhava ilanı New York’ta 1853 yılında Jared Bell’in sirki için
bastığı ilan ile başlamıştır. 1900 yılında Amerika’da standart bilbord yapıları
belirlenmiş ve bunlar büyük artış gösteren başta Coca Cola gibi büyük reklam
verenlerin ulusal kampanyalarında kullanılmıştır. 1962’de Fransız Açıkhava
Şirketi JC Decaux, yeni bir fikir olarak kapalı otobüs duraklarını ortaya atmıştır
(http://www.stroer.com.tr/).
Dijital teknoloji ile açıkhava sektöründe bir dönüşüm gerçekleşmiş ve Açıkhava
şirketleri, otobüs durakları, kent mobilyaları (Bkz. Görüntü: 24), dev panolar,
taksiler, otobüsler, metrolar, alışveriş merkezleri gibi reklam alanlarını
kullanmaya başlamıştır. Bugün açıkhava reklamcılığı pazarı hızla elektronik
vitrinlere yönelmektedir. LCD (Liquid-crystal display / Sıvı kristal ekran) ve LED
(Light-emitting diode / Işık Yayan Diyot) ekranlar açıkhava reklamcılığında her
geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır (Pehlivan, 2008, s. 58).
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Görüntü 24: Formula diş macununu tanıtıcı açıkhava reklam örneği,
(http://gorselpark.com/)

Türkiye’de pazarlama sektörü, açıkhava sabit ilan panoları ile 1980’li yıllarda
tanışmıştır. 1990’lı yıllarda ise uluslararası açıkhava firmalarının Türkiye
pazarına girmesiyle sektör gelişmeye başlamıştır. Bugün, çeşitli şirketlerin
denetimindeki birçok açıkhava reklam alanıyla geniş kitlelere ulaşılabilmektedir.
Bu gelişim ile Türkiye’de açıkhava alternatif bir mecra olmaktan çıkıp bir ana
mecra olmuştur (Pehlivan, 2008, s. 58).
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3.3.2. Bir Tanıtım Aracı Olarak Billboardun Avantajları ve Dezavantajları
Billboard, yer anlamında sabitlenmiş bir araçtır ve yoldan geçenlere yakın
zamanlardaki etkinlikleri tanıtabilir; havayolları tarafından hava alanlarında ve
gidiş yerlerinde tanıtım yapmak üzere ve tur operatörleri tarafından reklam
kampanyalarında yaygın bir kullanımı vardır. Geniş kitlelere ulaşma bakımından
billboardların yüksek bir potansiyeli vardır. Billboard açıkhava mecrasında en
yaygın ve popüler olarak kullanılan tanıtım araçlarından biridir (Bkz. Görüntü:
25).

Görüntü 25: Miele Vacuum Cleaner için yapılan 3-boyutlu çarpıcı billboard örneği
(http://www.toxel.com/)

Pritchart’a göre etkili bir açıkhava reklamı şu niteliklere sahip olmalıdır;
•

Sade olmalıdır ve rahat algılanmalıdır,

•

Tek bir baskın imaj kullanılmalıdır,

•

Cesur ve çarpıcı olmalıdır,

•

Metin kısa olmalı, temiz, okunaklı ve büyük puntolarla yazılmış az
miktarda sözcük kullanılmalıdır,
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Hepsinin ötesinde poster tasarımının markaya ait olduğundan ve markayı
geliştirdiğinden emin olunmalıdır (Morgan - Pritchard, 2006, s.105).
Turizm amaçlı uluslararası tanıtımda mektup, yıllık, bülten gibi yazılı araçlarla
kimlikleri ve adresleri belli olmayan kişilerle iletişim kurmak mümkün
olmamaktadır. Ancak bulvar, cadde, anayol, kalabalık ve işlek yollardaki
duvarlara asılan afişlerle gelip geçenlere belirlenen iletileri ulaştırmak
mümkündür (Bkz. Görüntü: 25). Ayrıca maliyet açısından diğer kitle iletişim
araçlarıyla karşılaştırıldığında afişle tanıtım yapmanın çok daha uygun olduğu
söylenebilir.

3.3.3. Billboard Çeşitleri
Açık hava reklamcılığı içinde billboardlar, boyutları, üretim teknikleri, teknolojisi,
kullanıldıkları çevre ile birbirlerinden ayrılabilirler. Aşağıda billboard çeşitlerinin
en belirgin özellikleri tanımlanmıştır:

3.3.3.1. Cadde Üzerindeki Klasik Billboardlar
Bu tip billboardlar genellikle, ana otoyollara, kara yollarına ve trafik yoğunluğu
yüksek olan yollara yerleştirilir. Çok uzaktan bile dikkat çekebilecek ve net
görülebilecek bir ölçüye sahiptir. Genellikle 4.4 × 15 m büyüklüğündedir. Bu tip
billboard çeşitleri uzun süreli kullanımlar için tasarlanmıştır (Bkz. Görüntü: 26).
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Görüntü 26: Nike firmasının büyük boyut cadde üzerindeki klasik billboard örneği
(http://www.npr.org)

Bu tür billboardlar boyutları büyük olduğu için parça parça basılır. Günümüzde
yirmi, otuz parçalı billboard çeşidiyle karşılaşmak olasıdır. Bu çeşit billboardlar
insanların ve sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için tasarlanmıştır (Erdinç, 1998,
s. 11).
Türkiye’de genellikle on parçalık panellerden oluşan billboard şehir içindeki
merkezi yerlerde de kullanılmaktadır. Bu tür billboardların ölçüleri (2 × 3.5)
m’liktir (Bkz. Görüntü: 27). Bu çeşit billboardlar, genellikle alışveriş merkezleri ile
ticaret ve sanayi bölgelerinde kullanılır. Ayrıca, sekiz parçadan oluşan
billboardlar

da

şehirler

arası

yolculuk

eden

insanlara

ulaşmak

için

kullanılmaktadır. Büyük boyutlarda olan billboardların hedef kitlesinde araçlar ve
2 × 3.5 m boyutundaki küçük billboardların hedef kitlesinde yayalar yer
almaktadır.
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Görüntü 27: Türksel firmasının 2 × 3.5 m klasik billboard örneği, Ankara, 2014
(Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

3.3.3.2. Otobüs Duraklarındaki Reklam Panoları
İnsanların gün içerisinde yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarındaki
reklamların etkisi yüksektir ve bu sayede hedef kitleye kolaylıkla ulaşılabilir.
Açık hava reklamı insanlara 5-7 saniyede ulaşır, ancak, otobüs duraklarındaki
reklam panoları insanların bekleme süresince dikkatlerini çeker ve bu sayede
insanlar beklemenin getirdiği sıkıntıdan da kurtulabilirler. Bazen bu panoların iki
tarafında reklam posterleri bulunmaktadır. Kimi zaman tek yüzünde bilgi verici
yol gösterici harita öteki tarafında da reklam bulunmaktadır. Standart olarak
ölçüler (1.20-1.80) m.’dir. genellikle (2-2.30) m. Arasındaki bir dış çerçeveye
yerleştirilir (Bkz. Görüntü: 28). Bu tür billboardların hedef kitlesinde otobüs
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duraklarında bekleyen yolcular ve toplu taşıma araçlarındaki insanlar yer
almaktadır (Hopkins, 1996, s:169).

Görüntü 28: Kinder firmasının otobüs duraklarındaki reklam panolarından bir örnek,
Ankara, 2014 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)

Bu tip panoların ışıklı olanları da vardır, iki yüzlerinde de poster rahatlıkla
kullanılır. Işıklı olmaları tüm gün daha rahatlıkla okunmalarını sağlar ve onlara
çekicilik kazandırır.

3.3.3.3. Değişken Görüntülü Reklam Panoları
Bu tip panolar değişken yüzeye sahiptir. Bu yüzeyler sıkı bir biçimde yan yana
gelmiş üçgen prizmalardan uluşur. Prizmalar bilgisayar kontrolüyle hareketli bir
boyut kazanır. Her iki yüzünde üç alternatif görüntü görülmesini sağlar.
Hareketli görüntüler insanların dikkatlerini artırır. Bu tip panoların kullanma
alanları çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları bina çatıları, metro istasyonlarının
içleri, stadyumlar, hava alanları vb. dir (Bkz. Görüntü: 29). Bu tür billboardların
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hedef

kitlesinde

araçlardan

ziyade

yürüyen

insanlar

yer

almaktadır

(Khoshettekal, 2003, s. 27).

Görüntü 29: Carling firmasının değişken görüntülü reklam pano örneği
(http://crapwalthamforest.blogspot.com/)

Yüksek teknolojisi ve bilgisayar desteğiyle yapılan bu tür reklam panoları büyük
bir başarı kazanmıştır. Örneğin her boyuttaki 3 ile 100 prizmayı bir araya
getirerek (8 × 24) m.’ye kadar çeşitli büyüklüklerde billboardlar elde edilmiştir.
Bunun yanında yüzeylerinin değişim hızı görselliği çeşitlendirmektedir.
Değişken görüntülü billboardların yapımında posterler şeritler halinde kesilerek,
prizma yüzeylerine yapıştırılırlar. Burada kullanacak en iyi malzeme arka
yüzeyleri yapışkanlı folyolardır. Çünkü bu folyolar hem daha dayanıklıdır hem
de zamandan tasarruf sağlarlar (Khoshettekal, 2003, s. 28).

3.3.3.4. Elektronik Görüntü Dalgalanmalı Tabelalar
Açık hava reklamcılığının en etkili türlerinden biri elektronik reklam tabelalarıdır.
Bu tür panolar için ileri teknoloji gerekmektedir. Günümüzdeki modern teknoloji

56

sayesinde yapılan animasyonlar, grafikler, reklamlar ve video klipler de bu
panolarda yerlerini alabilmektedirler (Bkz. Görüntü: 30). Bu tür billboardların
hedef kitlesinde genellikle trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yürüyen
yayalar yer almaktadır (Erdinç, 1998, s. 17).

Görüntü 30: Lamara şirketinin elektronik billboard örneği (http://lubbockonline.com)

3.3.3.5. Süper Billboard
Bu tip billboardların iki yüzeyi de kullanılır. Dışarıdan aydınlatmalıdır. Ayrıca
kalıcılığını uzun süre korur. Genellikle gidiş gelişi olan yollarda kullanılır.
Ölçüleri (3.20 × 2.20) m. Olan süper billboardlar (3.50 × 4) m.’lik dış cepheye
yerleştirilir (Bkz. Görüntü: 31). Bu tür billboardların hedef kitlesinde genellikle
araçlardaki insanlar yer almaktadır (Khoshettekal, 2003, s. 28).
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Görüntü 31: Anderson Cooper’a yapılan süper billboard öreneği (
http://www.dailybillboardblog.com)

3.3.3.6. Üç Boyutlu Billboardlar
Açık hava reklamcılığının en dikkat çeken çeşitlerinden birisidir. Üç boyutlu
billboardlar diğerlerine göre maliyeti en yüksek olanıdır. Bu modellerin standard
bir boyutu yoktur. Bilgisayar desteğiyle değişik efektler ve perspektifler vererek
oldukça dikkat çekici örnekler yaratılabilmektedir (Bkz. Görüntü: 32). Bu tür
billboardların hedef kitlesi yürüyen insanlar ve araçlar olarak geniş bir alanı
kapsamaktadır (Khoshettekal, 2003, s. 29).
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Görüntü 32: Vodafone şirketinin üç boyutlu billboard örneği
(http://www.signgraphic.com.tr)

3.3.3.7. Bina Üzeri Reklam Tabelaları
Açık hava reklamcılığında bina üzeri tabelalar maliyeti yüksek ve özel olarak
nitelendirilirler. Bina üzerine reklam veren firmanın finansal gücünün sağlam
olduğunun göstergesidir. Bu tür billboardların hedef kitlesinde cadde veya
sokaktan geçen insanlar ve araçları yer almaktadır (Ring, 1996, s. 20).
Bina üzerindeki panolar yoğun dikkat çekmesinden dolayı reklam veren firmanın
adının veya marka isminin hatırlanmasını sağlar. Panolar değişik renkli
ışıklandırmayla geceleri çok ilgi çekici olabilmektedir (Bkz. Görüntü: 33).
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Görüntü 33: Yahoo web sitesinin Sanfransisko’daki billboard örneği
(http://news.cnet.com)

3.3.3.8. Bina Cephesi Reklam Panoları
Panoların bu çeşitleri de alışveriş merkezinde ve binaların dış cephesinde yer
almaktadır. Reklam panolarıyla satılan bir malın tanıtımı yapılır ve alışveriş
yapacak kitleyi yönlendirerek satışı artması beklenir. Dış cephelerine renk veren
bu panolar şehir estetiğine de katkıda bulunur (Bkz. Görüntü: 34). Bu tür
billboardların hedef kitlesi geniş bir alanı kapsayıp, yürüyen insanlar ve geçen
araçları içermektedir (Khoshettekal, 2003, s. 29).
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Görüntü 34: Paraf kredi kartının bina cephesi billboard örneği, Ankara, 2014 (Fotoğraf:
Safa Rezaei Benam)

3.3.3.9. CLP (City Light Poster)
Bireyi bilgilendirme ve bireyde sunulan mal veya hizmete karşı talep ve satın
alma arzusu uyandırma amacıyla kaldırım, yaya yolları ve parklara konulan CLP
ya da Raketin her iki tarafında da bir poster yüzü bulunur. Bu tür reklamlar
etkileriyle en kısa zamanda, kalabalık ve farklı kitlelere ulaşımı sağlarlar (Bkz.
Görüntü: 35). Bu tür billboardların hedef kitlesi genellikle kaldırımda yürüyen
insanlar ve otobüs duraklarında bekleyen insanları kapsamaktadır.
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Görüntü 35: McDonald restoranları için yapılan billboard örneği
(http://galeri.uludagsozluk.com)

3.3.3.10. Direklerdeki Reklam Tabelaları
Direk tabelaları eski reklamcılık çeşitlerinden biridir. Avrupa’da bu çeşit tabelalar
hala kullanılmaktadır. Bu tür tabelaların şekilleri farklıdır. Örneğin İngiltere,
Fransa ve Almanya’da yuvarlak formlarda kullanılırken, İsveç ve Danimarka’da
üçgen, Türkiye’de ise dikdörtgen formlar kullanılmaktadırlar (Bkz. Görüntü: 36).
Bu tür billboardların hedef kitlesi daha çok kavşaklardan geçen yayalar ve
araçları içermektedir (Erdinç, 1998, s. 21).
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.

Görüntü 36: Self firmasının, Divine filminin ve Zoomarine hayvanat bahçesinin sırayla
üçgen, yuvarlak ve dikdörtgen billboard örnekleri (http://www.aerofabril.pt/)
(http://www.outdooradvertisingbillboard.com/) (http://www.vishalarts.com/)
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Yayaların ve sürücülerin rahatlıkla görebilecekleri formatta düzenlenmiştir. Diğer
açık hava reklam panolarından farkı boyutlarının küçük oluşudur.

3.3.3.11. Sütunlar Üzerindeki Panolar
Genellikle alış veriş merkezinde bulunan sütun panolar dört tarafında reklam
bulunmasından dolayı insanların kolaylıkla dikkatlerini çeker. Bu panoların
ölçüleri sütunların ölçülerine göre değişmektedir (Bkz. Görüntü: 37). Bu tür
billboardların hedef kitlesi alışveriş merkezlerindeki insanlarıdır (Khoshettekal,
2003, s. 31).

.
Görüntü 37: Ankara kitap fuarı için tasarlanan sütun üzerindeki reklam örneği, Ankara,
2014 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam)
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3.3.3.12. Duvar Reklam Panoları
Binaların dış cephelerini değerlendirmek için ideal bir tanıtma ortamlarıdır. Bu
çeşit panolar genellikle vinil üzerine uygulanmaktadır çünkü bu malzeme dış
koşullara karşı daha dayanıklıdır ve istenilen boyutta tasarlanabilme özelliğine
sahiptir.
Vinil’in kolaylıkla sökülüp takılma özelliğinden dolayı sık yenilenebilen bu
panolar betonarme binaların dış cephelerini renklendirirken, bu sayede bina
sakinlerine de gelir getirmektedir (Erdinç, 1998, s. 22).
Çeşitli bilgisayarlı imaj teknolojileri ile binlerce renk seçimiyle ve dev boyutlarıyla
sadece gündüz değil geceleri de dikkat çekici olan bu panolar hem yayaların
hem de sürücülerin ilgisini üzerinde toplamaktadır (Bkz. Görüntü: 38).

Görüntü 38: Vodafon firmasının duvar reklam panosu örneği, Ankara, 2014 (Fotoğraf:
Safa Rezaei Benam)
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3.3.3.13. Gezici Reklamlar
Gezici billboardlarda açık hava reklamcılığı uygulamalarındandır. Bunlar bazen
toplu taşım araçlarının dış cephesinde bazen de aracın içinde bulunmaktadır.
Her iki kullanımda boyutları birbirinden farklıdır.
Taşıtların iç mekanında kullanılan panolar genellikle daha küçük duyuru amaçlı
ve insanların yol boyunca dikkatlerini çekip okuyabileceği özelliğe sahiptir.
Taşıtların dış cephelerinde kullanılan billboardlar da bazen ön ve arka tarafta,
bazen yan cephelerinde ve bazen de bir aracı tamamen sarabilecek büyüklükte
olabilir. Gezici panolar için reklam veren firmalar, istenilen araçları kiralayıp belli
bölgelerde gezdirir veya görülebilecek bir yere park edebilirler (Bkz. Görüntü:
39). Bu tür billboardların hedef kitlesi araçlar ve yayalardır (Kapferer,1991,s.
24).

Görüntü 39: Sultan firmasının gezici reklam örneği, Ankara, 2014 (Fotoğraf: Safa
Rezaei Benam)

66

3.3.4. Billboardlarda Tasarım Öğeleri
Günümüzde önemli kitle iletişim medyası olan billboardlar, büyük görüntüsü ve
yaratıcı mesajları ile insanların günlük hayatına girip düşünce biçimlerini
yönlendirir. Bu açıdan ister bir ürünün tanıtımı, ister sosyolojik bir mesajı olsun,
insanlar üzerinde büyük etki yaratır.
Billboard tasarımında da her grafik üründe olduğu gibi doğru bir etki yaratmak
için doğru bir tasarım yapılmalıdır. Billboard tasarımında yaratıcılık çok önemli
ve gereklidir. Çok kısa bir sürede algılanıp akılda kalan çarpıcı ve dikkat çekici
bir tasarım olmalıdır. Bunun içinde tasarımda kullanılan renk, metin, tipografi,
görüntü gibi öğeler çok bilinçli kullanılmalıdır (Khoshettekal, 2003, s. 32).
Renk:
Renkler insan ruhu üzerinde olumlu ve olumsuz etkide bulunabilir. Duyguları da
büyük ölçüde yönlendirebildiği için tasarımda en önemli etkenlerden birisidir.
Renk öğesi, yapılan tasarımda çok dikkatli seçilmelidir. Kullanılacak renkler
tasarımla uyum sağlamalıdır. Metin ve görüntülerin kolay algılanması için zemin
ve metnin rengine doğru karar vermek gerekmektedir. Görüntü ve metnin rengi
billboardu yapılan ürün veya hizmete uygun olmalıdır. Renkler parlak, koyu,
kontrastı yüksek ve cazip olmalı örneğin kontrast renkler mor-sarı, kırmızı-koyu
mavi, yeşil-magenta, siah-beyaz, turuncu-mavi olarak sınıflandırılırlar (Bkz.
Görüntü: 40). Bir rengin duygusal, zihinsel ve fiziksel uyarıcılığı billboardun olası
çekicilik ve etkisini belirlemektedir (Teker, 2003, s. 138).
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Görüntü 40: Kontrast renklerle yapılan billboard örneği (http://www.digitaltrends.com/)

Metin:
Tasarımlarda metne karar vermeden önce hangi konuda tasarım yapılacak ise
o konuyu sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta psikolojik açıdan incelemeli ve
doğru mesajı yakaladıktan sonra tasarıma geçilmelidir. Metinde mesaj çok
önemli bir etkendir.
Genellikle mesaj kısa, etkileyici ve bellekte kalabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
Metinlerde toplam harfler 35-60 arasında olmalıdır ve 5-7 kelimeyi geçmeyecek
şekilde oluşturulmalıdır. Metin’de, benzer sesler yardımıyla yapılan uyaklar
hatırlanmaya yardımcı olmaktadır (Khoshettekal, 2003, s. 33) (Bkz. Görüntü:
41).
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Görüntü 41: Yunanistan tanıtım billboardunda kullanılan kısa ve etkileyici metin örneği
(http://www.tsevis.com/)

Sonuçta etkili ve yaratıcı mesajı yakalama açısından metindeki kelimeler ve
kelimelerden oluşan tümcelerin herkesin anlayabileceği ve hedef kitleyi
etkileyecek biçimde olması, tasarım açısından önemlidir.
Tipografi:
“Basımcılığın en temel sorunsalı her zaman tipografidir. Kısaca tipografi: harf,
sözcük ve satırlarla ve boşluklama için gereksinen diğer öğelerle, belirlenmiş bir
sayfa üzerinde yapılan görsel ve işlevsel düzenlemelerdir” (Sarıkavak, 2009, s.
1). Bu tanımı ele alarak, Tipografi’nin billboard tasarımında, mesajı ileten en
önemli öğelerden birisi olduğu söylenebilir.
Tasarımlarda mesaj kısa sınırlı, kelimelerden oluştuğundan dolayı yazı biçimi
kolay okunabilen, bir karakter olmalıdır. Bu konuda bazı temel kurallar ve
öneriler vardır (Becer, 2000, s. 180) (Bkz. Görüntü: 42);
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Görüntü 42: Bahamas tanıtım billboardunda kullanılan tipografi örneği
(http://www.tsevis.com/)
•

Tamamen büyük harflerden oluşan bir cümleyi okumak zordur. Büyük harfleri
mümkün olduğunca az kullanmalıdır.

•

Harflerin büyüklüğü uzaktan da rahat okunabilir bir biçimde seçilmelidir.

•

Harfler ve kelimeler arasında bırakılan boşluklarda dikkat edilmelidir. Kelimeler ve
harfler birbirine çok yakın oldukları taktirde, uzaktan bakıldığında, birbirine
karışabilir.

•

Çok koyu (bold) renkteki harfler uzaktan birer leke gibi görünebilir ve
okunamayabilir. Aşırı ince harfler ise görünmeyeceği gibi okumayı zorlaştırabilir.

•

Yazı karakteri tasarımdaki genel düzenin diline ve içeriğe uygun olmalıdır (Becer,
2000, s. 180).
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Görüntü:
Eğer Billboard tasarımında görüntü kullanarak bir etki yaratılması planlanıyor
ise, Billboard tasarımında önemli öğelerden biri olan görüntü öğesinin ön planda
tutulması gerekir (Bkz. Görüntü: 43). Billboard tasarımlarında görüntü öğesi
olarak resimler, illüstrasyonlar ve fotoğraflar kullanılabilir. Önemli olan
kullanılacak görüntünüzün izleyicide etki yaratacak ve akılda kalacak özelliğe
sahip olmasıdır. Bu sebeple billboard tasarımında görüntü iyi tasarlanmalı ve
mesajı en kolay yoldan hedef kitleye iletmelidir. Çok fazla görsel elemanı bir
araya getirmekten kaçınmalı böylece izleyicide en iyi etkiyi yaratmalıdır
(Khoshettekal, 2003, s. 33).

Görüntü 43: Görüntünün ön plana çıktığı Avustralya tanıtım billboard örneği
(http://www.behance.net/)

3.3.5. Billboardlarda Tasarım İlkeleri
Billboard tasarımda en önemli amaç her şeyin bütüne ait ve uygun olması,
hiçbir elemanın birbirine yabancı ve uyumsuz olmamasıdır. Tasarımcı bunu
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sağlamak için görsel düzenleme elemanlarını belli ilkelerle düzenlemekle
yükümlüdür.
Görsel Tasarım İlkeleri aşağıdaki gibi açıklanabilir;
Denge: Denge; formda, renkte, harekette, açık-koyuda kendini gösterir.
Bir düzenlemeye giren cisimlerin renkleri, değerleri, dokuları, yönleri, aralıkları
ve ölçüleri birbirleri ile karşılaştırılınca, bu özellikler birbirleri ile tartılarak bir
denge hissedilmek istenir ve aranır (http://www.grafikerler.org/konu/tasariilkeleri.21781/).
Bir çalışma üzerinde dengesizlik hissediliyorsa, dengesizliği meydana getiren
bölümler, renk, ölçü, değer, aralık, yön vb. bakımlardan incelenerek dengenin
kurulması sağlanır. Eğer bir düzenlemede dengesizlik göze batmıyorsa denge
sağlanmış demektir.
Zıtlık (Karşıtlık): Cisimler arasındaki herhangi bir bakımdan ortak ya da yakın
nitelikler olmadığı taktirde bunlar arsında ilgi kurmak güçleşir. Her biri diğerine
yabancı ve ilgisiz kalır. Böylece cisimler arasında bir birlik kurulmayınca
uyuşmazlık ve kargaşalık göze çarpar (http://www.grafikerler.org/konu/tasariilkeleri.21781/).
Sanat açısından değerli görülen her yapıtta kuşkusuz çok iyi çözümlenmiş
kontrast bir denge vardır. Bir şeyin değerlendirilmesinde karşıtlıklar daima ön
plandadır. Zıtlıkta denge kurulması birçok şeyi çözümleyecektir. Zıtlık; biçim,
renk, doku, değer, ölçü, yön, aralık vb. bakımlardan olabilir.
Ritm: Sanatta, plastik elemanların değişen uyumlu tekrarıdır. Ritm, bir sanat
yapıtıyla aramızda psiko-fizyolojik anlaşma yaratmak için yinelenen devinimler
düzenidir. Bir sanat yapıtında hareketler önce duyuları sonra bünyemizi etkiler
ve insan tümüyle bu hareketlere katılır (http://www.sanatdersi.com/temeltasarim/default.asp).
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Bütünlük: Bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini
sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Diğer bir ifadeyle kelimeler ve diğer
nesneler birlikte anlam oluştururlar. Bütünlük görseli anlamayı ve yorumlamayı
kolaylaştırır (Yalın, 2003, Aktaran: Cengizhan, 2006, s. 2). Yani bütünlük görsel
elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişki bütünlüğü oluşturur. Her bir
görsel

unsur,

bir

mesaj

iletmedeki

fonksiyonu

göz

önüne

alınarak

yerleştirilmelidir.
Vurgu: Vurgulama; ön plana çıkması gereken unsur ile 2. planda kalması
gereken unsur arasında gerçekleştirilen yön, biçim, doku, renk, ton ya da çizgi
kontrastı ile sağlanabilir (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yascan05/wordpress/?
tag=tasarim-ilkeleri).
Oran/Orantı: Objelerin büyüklüğü ile bağlantılıdır. Bir objenin diğer objeler ve
bütün ile arasındaki ilişkiye göre objenin büyük, orta, küçük, ağır, hafif olduğu
gibi

duygular

yaratabilir

(http://uretim.meb.gov.tr/EgitekHaber/s86/yazarlar/

Oguz.htm). Objelerin büyüklüğünün doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık
başka bir obje ile ölçeklendirilmesi gerekir.
Hiyerarşi: Bu ilke bilginin önem sırasına göre bir organizasyon içerisinde
sunulmasına olan eğilimi ile ilgilidir. Bilginin hiyerarşik biçimde sunulması
tasarımın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Görsel hiyerarşi insanların, bir
tasarımın nasıl organize edildiğini anlamasına ve görseli gözden geçirmesine
yardımcı olmasına kolaylık sağlar.(College of Education, 2001, Aktaran:
Cengizhan, 2006, s. 4)
Dengeli bir hiyerarşi sadece bir bilgiyi ayırt etmek ve anlamak için belirgin bir yol
sağlamaz bir de farklı elementleri sayfa içerisinde bütün olarak bağlamaya
yardım eder ve bir düzen ve denge duygusu yaratır. Uygun iletişim için her bir
elementin hiyerarşik düzene uygun olduğundan emin olunmalıdır.
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4. BÖLÜM
BELEDİYE TANITIM UYGULAMALARI
4.1. TANITIM UYGULAMALARI
Tanıtma kavramının Batı dilindeki karşılığı için genellikle; ‘information, publicity,
communication,

internal

public

relations’

ve

hatta

'propaganda'

terimi

kullanılmaktadır. Tanıtma kavramı, amacına ve uygulanış biçimlerine göre bazen
reklâm, pazarlama, halkla ilişkiler, satış geliştirme gibi kavramlarla eş anlamlı
olarak da algılanmaktadır. Bu kavramların tümü, birbirleriyle iç içe bir bütün olup,
her biri kendine özgü yöntem ve teknikleriyle tanıtıma destek olmaktadır (Tolungüç,
1990, s.81).

Tanıtım farklı bölümlerde ele alınabilir öreniğin; bir ürün tanıtımı, iş tanıtımı, bir
yer veya ülkenin tanıtımı ve sonunda bir kurumun tanıtımı.
Pazarlama karmasının dört öğesinden biri olan tanıtım, adrese postalama, örnek
dağıtma, reklâm yayınlatma gibi yöntemlerle ürün ya da hizmetin satın alınmasını
özendirmek ve böylece satışını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikleri de
içerir. Aynı zamanda tanıtım, kişi, kurum, ürün, hizmetle ilgili bilgilerin kitle iletişim
araçlarında ücretsiz olarak verilmesi durumudur (Güz, 2000, s.366).

Tanıtma eylemi, bir kişi, topluluk veya kurum tarafından, uygun yöntem, teknik
ve haberleşme araçlarından yararlanılarak hedef grupları, bir durum veya olay
konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranış sahibi kılmak amacına
yönelik etkinliklerdir. Bu etkinlikler potansiyel müşteri olarak belirlenen hedef
kitleleri dikkate alarak yapılır, halka yöneliktir ve aynı zamanda bilgilendirme
içeriklidir. Tanıtmanın temel özellikleri şunlardır (Pehlivan, 2008, s. 49):
•

İnandırıcılık ve doğruluk,

•

Kitlelere kolay ulaşılır olması,

•

Merak ve ilgi uyandırması,

•

Kamuoyunu aydınlatma ve tarafsız bilgilendirmesi.
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4.2. ULUSLARARASI TURİZM AMAÇLI TANITMA TEKNİKLERİ
Turizmde tanıtma kavramı, bilgilendirme, iletişim, reklamcılık, halkla ilişkiler,
lobicilik, vb. gibi bilgi, teknik ve yöntemlerin etkin ve eşgüdümlü kullanılması
sonucunda hedef pazar ülkede veya hedeflenen grupta bir bilgilendirme,
aydınlatma ve imaj yaratma faaliyetlerinin bütünü olarak da tanımlanabilir
(Çetinel, 2001, s.152).
Turizm tanıtım etkinliklerinde amaç insanların ilgilerini, bir ülkenin, bölgenin
veya tesisin ürün ve hizmetleri üzerine çekmek; bu konuda bilgilendirmek,
eğitmek, belleklerde imaj yaratmak yoluyla ürün veya hizmetleri pazarlamak,
satın almalarını teşvik etmektir. Turizm amaçlı dış tanıtım bu yöntemle sosyal
ve ekonomik yarar sağlamak için yapılan etkinliklerin bütününden oluşur. Amaç,
geniş kitleleri bir ülkeye gelmelerini teşvik ederken henüz karar vermemiş olan
potansiyel hedef kitleyi de ikna etmek, o ülkeye gelmesini sağlamaktır.
Günümüzde turizmin ulusal ekonomiye katkısı, uluslararası kültür ve ticaret gibi
alışveriş konularındaki önemi ve ilişkilerin geliştirilmesindeki payı göz ardı
edilemeyecek öneme sahiptir. Bu anlamda ülkenin yurtdışında tanıtımı turizm
faaliyetleri açısından oldukça önemlidir. İnsanların bir ülkeyi ziyaret etmeleri için
o ülkenin varlığından ve turizm potansiyelinden haberdar olmaları gerekir. Bu da
ancak tanıtımla mümkündür.
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4.3. BELEDİYE TANITIM İNCELEMELERİ
Bu kısımda İran ve diğer ülkelerde yapılan billboard ve logo çalışmaları örnekler
verilerek incelenmiştir.

4.3.1. Logo İncelemeleri
Belediyeler (büyükşehir, ilk kademe, ilçe belediyeleri, okuyucuya kolaylık olması
amacıyla hepsi için ortak olarak belediye kavramı kullanılacaktır) kendilerini
diğer topluluklardan ayırmak ve kendi kurum kimliklerini ifade etmek için logo
kullanmaktadırlar. Bu logolar incelendiğinde çok çeşitli figürlerin-nesnelerin
temada yer aldığı göze çarpmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse;
1. Yörede yetişen ürünler: Kiraz, buğday, üzüm vb.
2. Taşıtlar: Tekne, kayık vb.
3. Sanayi mamulleri: Ayakkabı, tekstil vb.
4. Yörenin sahip olduğu tarihi yapılar: Köprü, kule, tarihi bina, cami, kale,
sur vb.
5. Hayvan veya bitkiler: At, deve, ağaç, yaprak, başak, lale, kuş, balık vb.
6. Coğrafi şekiller: Deniz, dağ, göl, nehir vb.
7. Diğer şekiller: Baş harfler, tek bir harf, dünya, hilâl, güneş, bayrak, zeytin
dalı, çelenk, insan figürü, çeşitli süsleme motifleri, geometrik şekiller,
rüzgar gülü, enerji santrali, teleferik, yel değirmeni vb.
Bu şekiller soyut veya somut biçimlerde logolarda yansıtılmaktadır. Tek başına
kullanıldıkları gibi iki veya daha fazla figür de logolarda yer alabilmektedir
(Çakmak, 2013, s.1-2).

4.3.1.1. İran’daki Belediyelere Yapılan Logo Çalışmaları
İran’daki belediyelerin logoları genellikle yaprak veya islam’ı gösteren sekizgen
göstergelerden oluşmaktadır (http://yanon.blog.ir/1390/09/24/hexogram-ansar-
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hezbullah, Erişim: 12/12/2013). Bazı logolar şehrin önemli olan binalarından biri
veya doğasını temsil etmektedir (Bkz. Görüntü: 44).

Görüntü 44: İran’daki Belediyelerin logoları (soldan sağa sırayla: Zancan, Miyaneh,
Kazeron, Kerman, Bandar Abbas, Bushehr, Ahvaz, Karaj, Khaled Abad, Mashhad,
Shiraz, Babolsar, Urmiye, Tehran, Bonab, Hamedan)

Yukardaki logolarda da görüldüğü gibi İran’daki Belediye logoları dini motiflerin
ağırlıkta olduğu biçimlendirme anlayışıyla tasarlanmıştır. Bu logolardan
tamamen farklı, çağdaş formlara sahip bir tasarıma sahip olan İsfahan
Belediyesinin logosu Momayyez tarafından tasarlanmıştır. Momayyez grafik
tasarımını İran’da profesyonel hale getiren bir grafik tasarımcıdır ve dünyaca
ünlü tasarımlara sahiptir. İsfahan Belediyesinin logosunda bu şehrin sloganını
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(İsfahan dünyanın yarısı) tasarım haline getirmiş ve Safeviler zamanındaki
motifleri kullanmıştır (Bkz. Görüntü: 45).

Görüntü 45: İsfahan Belediyesi için yapılan logo tasarımı (http://persiangfx.com/)

4.3.1.1.1. Günümüze Kadar Tebriz Belediyesi İçin Yapılan Logolar
İran’ın ilk belediyesi, şehir meclisi ve belediye sarayı Tebriz’de kurulmuştur
(Safot, 2008, s.105). Tebriz Belediyesi için ilk logo 1931’de (1310 hicri şemsi )
tasarlanmıştır. Bu logo o zamanların İran kültüründeki güneş, aslan ve taç
göstergelerini içermektedir. Aslan gücü, güneş aydınlığı ve taç da o
zamanlardaki hükümet tarzını temsil etmektedir (Bkz. Görüntü: 46).

Görüntü 46: Tebriz Belediyesinin ilk logosu, 1931 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam),
Tebriz Müzesi, 2011

1939’da (1318 hicri şemsi) logo tasarımı değiştirilmiş ve taç simgesi daha büyük
olarak arka planda İslami formlardan camiye benzetilerek yer almıştır. Ayrıca

78

elinde kılıç olan aslan yerine sadece aslan kullanılmıştır. Tipografi kısmında
Tebriz Belediyesi yazılmıştır (Bkz. Görüntü: 47)

Görüntü 47: Tebriz Belediyesinin ikinci logosu, 1939 (Fotoğraf: Safa Rezaei Benam),
Tebriz Müzesi, 2011

Meşrutiyet devrimi ile birlikte Tebriz Belediyesinin logosu da değişmiştir. O
zamanların logosunda ise Sattarhan ve Bagırhan, Meşrutiyette önemli iki insan
yer almaktadırlar. Ayrıca birliği temsil eden bir halka ve onların arkasında o
zamanların önemli binası Erk-e-Alişah ve tipografi olarak Farsça alfabesiyle
Tebriz Belediyesi yer almaktadır (Bkz. Görüntü: 48).

Görüntü 48: Tebriz Belediyesinin Meşrutiyetten sonra yapılan logosu, 1967 (Fotoğraf:
Safa Rezaei Benam), Tebriz Müzesi, 2011

79

1978’de (1357 hicri şemsi) Şahın gittiği ve büyük devrimin yapılmasından sonra,
her şeyin değişmesiyle birlikte Tebriz Belediyesinin logosu da değişmiştir. Bu
logoda Tebriz Belediyesinin binası yer almaktadır (Bkz. Görüntü: 49).

Görüntü 49: Tebriz Belediyesinin büyük devrimden sonraki logosu, 1978 (Fotoğraf:
Safa Rezaei Benam), Tebriz Müzesi, 2011

1997 yılında tasarlanan en son logo ise 8 yapraktan oluşmaktadır. Bu logodaki
yapraklar çevre, birlik ve İslam’ı temsil etmektedirler. Bu logo başkent olan
Tahran Belediyesi logosundan (Bkz. Görüntü: 44) esinlenerek tasarlanmıştır
(Bkz. Görüntü: 50).

Görüntü 50: Tebriz Belediyesinin kullanılmakta olan logosu (http://shahryarnews.net/)
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Bütün bunlardan sonra geçmişte yapılan logolar incelenerek, Çağdaş formlara
sahip olmadığı için bu tanıtım kampanyasında da çağdaş yaklaşımlar
hedeflendiğinde yeni bir logo tasarlama yoluna gidilmiştir (Bkz. Görüntü: 90).

4.3.1.2. Birleşik Arap Devletlerinin Belediyeleri için Yapılmış Olan Logo
Çalışmaları
Birleşik Arap Devletlerindeki logo çalışmalarına bakıldığında Dubai, Dibba ve
Abu Dhabi şehirlerinin belediyeleri için kartal simgesi seçilmiştir. Bunun nedeni
ilk olarak, kartalın o şehirlerde yaşadığı, o şehirlerde evcilleştirildiği ve özel
kartal türlerinin o şehirlere ait olduğudur. Ayrıca kartal göstergesinin anlamından
dolayı seçilmiştir. Kızılderililer kartalı tanrının gökyüzündeki hali olarak
anlamlandırmışlar. Yunan mitolojisinde ise Zeus’un habercisidir. Sembol olarak
kartalın anlamı aslana çok yakındır, güç ve otoriteyi simgeler. Fakat aralarındaki
fark şudur, kartal bahşedilen, tanrı tarafından hediye edilmiş bir gücü temsil
eder (http://irantreasure.blog.com/?p=557, Erişim: 12/3/2013) (Bkz. Görüntü:
51).

Görüntü 51: Birleşik Arap Devletlerinde kartal simgesini kullanan belediyeler (soldan
sırayla Dubai, Dibba ve Abu Dhabi)
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Riyadh, Ras Al Khaimah, Najran ve Fujairah Belediyelerinin logolarında kale
simgesi kullanılmıştır. Kale simgesi koruma ve gücü göstermektedir. Ayrıca
logoların bazılarında kılıç ve palmiye ağıçları kullanılmıştır. Kılıç da benzer bir
şekilde koruma ve gücü göstermekte olup eski zamanlardan beri Arap ülkelerini
temsil etmektedir. Palmiye ağaçları ise bu şehirlerin doğasını göstermektedir
(Bkz. Görüntü: 52).

Görüntü 52: Birleşik Arap Devletlerinde kale simgesini kullanan belediyeler (soldan
sırayla Riyadh, Ras Al Khaimah, Najran ve Fujairah Belediyeleri)

4.3.1.3. Türkiye’deki Belediyelerin Logo Örnekleri
Aşağıda, Türkiye’nin üç Büyükşehir Belediyesinin Logo örnekleri incelenmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin logosunda (Bkz. Görüntü: 53) ilk önce cami
minareleri göze çarpar. Bu minareler; İstanbul silüetinin vazgeçilmez imzaları
olan camileri simgeler. Bu camiler; şehrin tarihini, tarihsel dokusunu ve
İstanbul’un İslamiyet açısından konumunu anlatır.
Logonun ortasındaki yedi beyaz üçgen ise; şehrin üzerine kurulduğu yedi tepeyi
simgeler.
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Logonun alt tarafında ise; iki sur görülür. Bu surlar, şehrin tarih boyunca
fethedilmesinin zor olduğunu hatırlatır. Bu surların iki tane olmasının sebebi ise;
şehrin iki yaka halinde iki kıta üzerinde kurulduğunu temsil eder. İki surun
arasındaki

boşluk

ise;

iki

yakayı

ayıran

ve

Boğaz’ı

simgelemektedir

(http://dersbasi.wordpress.com/2011/12/12/istanbul-buyuksehir-belediyesilogosunun-anlami/).

Görüntü 53: İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu (http://www.dgsgrup.com/)

İzmir Büyükşehir Belediyesinin logosunda ise İzmir'le özdeşleşmiş bir simge
olan saat kulesi bu büyükşehir belediyesinin logosunda yer almaktadır (Bkz.
Görüntü: 54).

Görüntü 54: İzmir Büyükşehir Belediyesi logosu (http://www.logoeps.net/)

Ankara Büyükşehir Belediyesinin logosunda, bağımsızlığın simgesi ay yıldız,
Anadolu'da kurulan Türk devletlerinin başkentlerini sembolize eden 5 yıldız,
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Atakule silueti, 2 minare ve Ankara Kalesi figürleri yer almaktadır (Bkz. Görüntü:
55).
Sayın’a göre (Sayın, 2001, s. 90):
“Atakule Türkiye Cumhuriyetinin başkentini betimleyebilecek tarihi ya da kültürel –
kayda değer- her hangi bir nitelik taşımamaktadır. Yalnızca tepesinin kubbe
biçimine uygun olması nedeniyle caminin kubbesine yerleşebilen özelliklerinden
dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Ambleminde kendine yer bulabilmiş bir
öğedir. Amblemin alt tarafında bulunan yıldız “geçmişi” , üst tarafında bulunan üç
yıldız ise “geleceği” imlemektedir, denebilir.”

Görüntü 55: Ankara Büyükşehir Belediyesi logosu (http://www.ankara.bel.tr/, Erişim:
03/12/2013)
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4.3.1.4. Japonya’nın Tipografik Belediye Logoları
Japonya Belediyelerinin logoları tipografi ile yapılmış ve her bir logo şehrin
kimliğini açıklamaktadır. Bu işlevi farklı şekiller ve renkler kullanarak
gerçekleştirmektedir. Tipografi elemanları olarak kanji, hiragana, katakana, ve
Roman harfleri kullanılmıştır. Logoların çoğu rahatlıkla ayırt edilir ancak pazıl
gibi sembollerin algılanması güçtür. Bazı belediyelerin logoları aşağıda
tartışılmıştır

(http://dysonology.wordpress.com/2009/09/25/japanese-

typographic - town-logos/):
Kamagaya Belediyesinin logosu şehrin ismi katakana alfabesinden hareketle
ele alınarak tasarlanmıştır (Bkz. Görüntü: 56).

Görüntü 56: Kamagaya Belediyesinin logosu (http://dysonology.wordpress.com/)

Minoo Belediyesinin logosu pazıl tarzında olup ve katakana alfabesindeki uç
(mi) harfinden (ノ) uluşmaktadır (Bkz. Görüntü: 57).

Görüntü 57: Minoo Belediyesinin logosu (http://dysonology.wordpress.com/)
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Hadano Belediyesinin logosu ise katakana alfabesindeki (ハタノ), (ダ) ve (タ)
harflerinden uluşmakta olup, (ハタノ) harfi kanatları çağrıştırmaktadır (Bkz.
Görüntü: 58).

Görüntü 58: Hadano Belediyesinin logosu (http://dysonology.wordpress.com/)
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4.3.2. Tebriz Belediyesinin Şehir Tanıtımı İçin Yaptığı Çalışmalar
Tebriz için şimdiye kadar tanıtım amaçlı çok fazla çalışma bulunmamaktadır.
Yapılan çalışmalar arasında “Tebriz Yaşam Şehri” sloganı için yapılan pano yer
almaktadır. Bu panoda Tebriz’in çok temiz bir havaya sahip olduğu tanıtılmıştır
(Bkz. Görüntü: 59).

Görüntü 59: Tebriz şehri için yapılan tanıtıcı pano çalışması, Tebriz, 2011 (Fotoğraf:
Safa Rezaei Benam)

Ayrıca Tebriz’in turistik yerlerini tanıtan kitapçık (Bkz. Görüntü: 60) ve tarihi
yerlerini harita üzerinde gösteren broşür (Bkz. Görüntü: 61, 62) çalışmaları da
yapılmıştır.
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Görüntü 60: Tebriz şehri için yapılan ve turistik yerlerini tanıtan kitapçık (Tebriz
Belediyesi yayınları, 2008)
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Görüntü 61: Tebriz şehri için yapılan ve turistik yerlerini tanıtan broşür (Tebriz
Belediyesi yayınları, 2012)
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Görüntü 62: Tebriz şehri için yapılan ve turistik yerlerini harita üzerinde tanıtan broşür
(Tebriz Belediyesi yayınları, 2013)

4.3.3. Billboard İncelemeleri
Bu başlık altında Filipin, Avustralya, Meksika, ülkelerinin billboard tanıtım
çalışmaları

incelenmiştir.

Bu

çalışmalara

daha

güncel

ve

kapsamlı

olduklarından dolayı billboard inceleme kısmında yer verilmiştir.

4.3.3.1. Filipin
Filipin’in turizm bakanlığı tarafından yapılan tanıtım çalışmaları ülkenin
tanıtımında büyük bir etken olarak rol oynamaktadır. Bu çalışmalar turizm
amaçlı olup, ülkeyi doğal ve kültürel yönlerden tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu
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billboardlar Amerika’nın Sanfransisko şehrinde büyük bir ilgi ile karşılanmış ve
Amerikan seyahatçilerin Filipin’e gidişini arttırmıştır (http://www.philippines
sanfrancisco. org/, Erişim: 06/12/2013).
Bu tasarımların arkasında David Guerrero, ülkenin en büyük reklam firmasının
(BBDO Guerrero) başkanı yer almaktadır. David Guerrero bu fikrin ülkeyi
gezdiğinde aklına geldiğini söylemektedir ve eğlenceli (fun) kelimesinin
Filipinlilere yakıştığını ve onlara ait olduğunu düşündüğünü belirlemektedir.
Çünkü

Filipinliler

her

zaman

mutlu

ve

eğlenceli

bir

insanlardır

(http://balikbayanmag.com/its-more-fun-in-the-philippines-the-inside-story-fromdavid-guerrero/, Erişim: 06/12/2013).
Tasarımların hepsi için slogan olarak “Filipin’de daha çok eğlence (more fun in
the Philippines)” sloganı seçilmiştir. Tasarımlarda kullanılan fotoğrafların
tasarımdaki kavramlara uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu kavramlar
doğal, kültürel, eğlence ve seyahet açısından farklı konuları içermektedir. Doğal
kavramlar içerisinde Filipin sahillerinde yer alan güneş şemsiyeleri (Umbrellas)
(Bkz. Görüntü: 63) ve yeraltı mağaralarına (The underground) (Bkz. Görüntü:
64) burada değinilmiştir.
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Görüntü 63: Filipin’inin sahillerinde yer alan güneş şemsiyelerini tanıtan billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)

Görüntü 64: Filipin’inin yeraltı mağaralarını tanıtan billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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Kültürel kavramlar içerisinde Filipin’inin sokak moda festivalleri (Street fashion)
(Bkz. Görüntü: 65), eğlenceli cumaları (Casual fridays) (Bkz. Görüntü: 66) ve
beyaz Noel (White Christmas) (Bkz. Görüntü: 67) yer almaktadır. Bu etkinliklerin
tanıtımda yer almasının nedeni bu tür etkinliklerin, ilgi duyan insanlara tanıtımı
ve bu sayede ülkeye gelen turist akışını daha çok artırmak söylenebilir.

Görüntü 65: Filipin’in Sokak Moda festivalini tanıtan billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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Görüntü 66: Filipin’in Eğlenceli Cumalar festivalini tanıtan billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)

Görüntü 67: Filipin’in Beyaz Noel etkinliğini tanıtan billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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Seyahat yönünden, ucuz uçuşları (Cheap flights) göstermek için ve böylece
ülkeye daha çok turist girişini sağlamak amacıyla süpürge üzerinde uçan bir kız
konsepti kullanılmıştır (Bkz. Görüntü: 68).

Görüntü 68: Filipin’e ucuz uçuşları gösteren billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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Filipin’inin eğlenceli doğası ve mekânlarını göstermek amacıyla açık hava kafe
(Outdoor cafe) (Bkz. Görüntü: 69), en derinlerde grup fotoğrafı (Deepest group
shot) (Bkz. Görüntü: 70) ve yönleri sorma (Asking for directions) (Bkz. Görüntü:
71) konseptlerini içeren billboard çalışmaları yapılmıştır. Bu billboardlarla birlikte
izleyicilerde doğal ortamlardaki kafelerde, okyanus derinliklerindeki heyecanlı ve
keyifli dalış tecrübesi ve dostluk ile rahatlığı tecrübe etme isteği sağlamaktadır.

Görüntü 69: Filipin’inin doğayla birleşen kafelerini gösteren billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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Görüntü 70: Filipin’deki heyecanlı dalış tecrübesini gösteren billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)

Görüntü 71: Filipin’inin rahatlatıcı ve dost bir ortamını gösteren billboard örneği
(http://www.experiencephilippines.org/, Erişim: 06/12/2013)
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4.3.3.2. Avustralya
Avustralya için iki tür slogan ile tasarımlar yapılmıştır. Eski tasarımlar “Peki sen
hangi cehennemdesin? (So where the bloody hell are you)” sloganını
içermektedir. Bu slogan ile birlikte Avustralya’nın doğası (Bkz. Görüntü: 72),
ünlü opera binası ve canlılığı (Bkz. Görüntü: 73), eğlenceli ortamı (Bkz.
Görüntü: 74) gösterilmektedir. Bu çalışmalar 2006 yılında Avustralya Turizm
Bürosu tarafından M&C Saatchi Reklam Ajansı tarafından yapılmıştır
(http://www.australia.com/).

Görüntü 72: 2006 yılında yapılan ve australia doğasını temsil eden billboard örneği
(http://www.campaignbrief.com/, Erişim: 06/12/2013)
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Görüntü 73: 2006 yılında yapılan ve australia opera evi ve canlılığını temsil eden
billboard örneği (http://www.campaignbrief.com/, Erişim: 06/12/2013)

Görüntü 74: 2006 yılında yapılan ve Avustralya’nın eğlenceli ortamını temsil eden
billboard örneği (http://www.campaignbrief.com/, Erişim: 06/12/2013)
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Bu billboard çalışmaları uluslararası toplum tarafından fazla ilgi görmemiş ve
bunun bir nedeni olarak seçilen sloganın anlaşılması daha çok yerel insanlar
için anlamlı olup uluslararası düzeyde iyi bir slogan olmaması söylenmektedir.
2008 yılında yapılan çalışmalar ise Baz Luhrmann tarafından yapılmış ve
“vardın ve gittin (Arrived, Departed)” sloganını içermektedir. Billboard
çalışmalarının tamamında Vardın ve Gittin sloganı ana başlık olarak yer
almaktadır

ve

istenilen

(http://www.australia.com/).

konsept
Bu

alt

başlıklar

çalışmaların

halinde

stratejisinde

anlatılmıştır
Avustralya’nın

heyecan verici yenilikleri ve maceralarını tecrübe etmek (Bkz. Görüntü: 75),
rahatlığı hissetmek ve her şeyi unutmak (Bkz. Görüntü: 76), sevdikleriyle yalnız
zaman geçirmek (Bkz. Görüntü: 77), sonsuz bir ara vermeye ihtiyaç duymak
(Bkz. Görüntü: 78) isteyen insanlar için mükemmel bir yer olduğu öne sürülerek
insanları cezbetmek amaçlanmıştır.

Görüntü 75: 2008 yılında yapılan ve Avustralya’nın maceralı doğasını tanıtan billboard
örneği (http://www.smh.com.au/, Erişim: 06/12/2013)
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Görüntü 76: 2008 yılında yapılan ve Avustralya’nın rahatlatıcı doğasını tanıtan billboard
örneği (http://www.smh.com.au/, Erişim: 06/12/2013)

Görüntü 77: 2008 yılında yapılan ve Avustralya’nın dinlendirici doğasını tanıtan
billboard örneği (http://www.smh.com.au/, Erişim: 06/12/2013)
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Görüntü 78: 2008 yılında yapılan ve Avustralya’nın tatil için uygun bir yer olduğunu
tanıtan billboard örneği (http://www.smh.com.au/, Erişim: 06/12/2013)
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4.3.3.3. Meksika
2009 yılında domuz gribinin yarattığı kriz ve 2010 yılında ortaya çıkan
uyuşturucu çeteleriyle ilgili problemler Meksika ülkesinin üzerinde turizm
açısından ters etkiler yaratmıştır. Bu ters etkilerden dolayı 2010 yılında J Walter
Thompson şirketi tarafından ülkeyi tanıtmak amaçlı tanıtım kampanyası
başlatılmıştır.
Bu kampanyanın stratejisinde ortaya çıkan ters etkilere rağmen ülkeye olan
turist akışını desteklemek ve Cancun ile Acapulco.turistik sahillerine ilaveten
başka turistik açıdan önemli noktaları tanıtmak ve daha çok turist girişini
sağlamak yer almaktadır (http://www.tnooz.com/article/mexico-tourism-boardlaunches-ad-campaign-to-attract-north-americans/, Erişim: 02/01/2014).
Meksika ülkesinin tanıtımında slogan olarak “bir yer ki onu tanıdığını
düşünüyordun (the place you thought you knew)” seçilmiştir. Arka planda
billboardun amacına yönelik bir kaliteli fotoğraf ve onu tanımlayan cümle yer
almaktadır.

“mexico”

yazısının

tipografisinde,

Meksika’ya

ait

desenler

kullanılmıştır. Tanıtımı yapılan yerler arasında Nuestra Señora de los Remedios
kilisesi yer almaktadır (Bkz. Görüntü: 79). Bu kilise Conquistadores tarafından
Cholula piramidi üzerinde yapılmıştır. Bu piramid dünyanın en büyük piramidi
olarak tanınmaktadır ve 5,500 metre derinliğinde olan tünellere sahiptir.
Tanıtımı yapılan diğer bir yer ise The Cave of Swallows mağarasıdır. Bu
mağara çok fazla sayıda koşun yaşadığı yer ve 300 metre derinliğindedir (Bkz.
Görüntü: 80). Üçüncü tanıtımda ise Mazatlan caddesinin tanıtımı yapılmıştır. Bu
cadde Plaza Machado şehrinde yer almaktadır. Bu şehir 19. Yüzyıldan kalan
tek bir sahil kasabasıdır. Ayrıca Mazatlan caddesinde yer alan binaların hepsi
19. Yüzyıla aittir (Bkz. Görüntü: 81) (http://mexicanatheart. com/the-truth-aboutmexico-the-place-you-thought-you-knew/).
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Görüntü 79: Meksika ülkesinin Nuestra Señora de los Remedios kilisesini tanıtan
billboard örneği (http://www.flickr.com/, Erişim: 10/12/2013)

Görüntü 80: Meksika ülkesinin The Cave of Swallows mağrasını tanıtan billboard
örneği (http://www.flickr.com/, Erişim: 10/12/2013)
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Görüntü 81: Meksika ülkesinin 19. Yüzyıla ait Mazatlan caddesini tanıtan billboard
örneği (http://mexicanatheart.com/, Erişim: 10/12/2013)
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5. BÖLÜM
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Tebriz şehri İran’ın tarihi, önemli ve stratejik şehirlerinden birisidir. Bir zamanlar
İran’ın başkenti olan bu şehir tarih boyunca farklı şahların ilgisinden dolayı,
birçok değişime uğramıştır. Farklı dönemlerden kalan tarihi eserler o
zamanlardaki hükümetlerin farklı görüşlerini göstermektedir. Yalnız zaman
zaman ortaya çıkan savaşlar ve depremlerden dolayı tarihi binaların birçoğu
tahrip edilmiştir.
Tebriz’de yaşayan insanlar Azeri olarak tanınırlar ve Türkçe ’ye yakın bir dilde
yani Azerice konuşurlar. Türk ve Azeri kültürü bu noktada üstün olup mimari
eserlerde kendini göstermektedir. Ark-ı Ali Şah, Kapalı Çarşı, Saat Binası, Gök
Mescit ve Şairler Mezarı Tebriz’in önemli tarihi yapılarından en önemlileri olarak
sıralanabilir.
Bu tarihi yerlerin İran’da ve yurt dışında yeterince tanınmamasının nedeni
tanıtımının yapılmamasındandır. Tanıtım uygulamaları sayesinde bir şehrin ya
da ülkenin önemli veya ilginç noktaları göz önüne alınıp diğer insanlara
tanıtılması gerçekleştirilir ve bu da şehir veya ülkeye turistik açıdan bir gelir
kaynağı sağlayıp, uluslararası tanınmasına neden olur. Tebriz’in zengin tarih ve
mimarisine rağmen diğer insanlar tarafından tanınmaması her zaman bir sorun
olarak algılanıp, ona çözüm aranmıştır. Ancak şu ana kadar birkaç logo ve
küçük broşürler haricinde herhangi bir şey yapılmamıştır.
Uygulama olarak Tebriz Belediyesini tanıtıcı billboardlar tasarlanan bu
çalışmada tanıtım konseptine uygun bir de logo tasarlanmıştır.
Logo tasarım sürecinde Tebriz’in tarihi değerlerinden hareketle çeşitli biçimler
geliştirilmeye çalışılmıştır.
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Çalışmaların amacı Tebriz’i batıya (bu proje ile Türkiye’ye) tanıtmak olup farklı
tasarım uygulamalarıyla Tebriz’in tanıtım uygulamaları eksikliğine bir katkı
yapmaktır. Tasarımlarda eserlerin renk ve mimari gibi özgün değerlerinden
yararlanılmaya çalışılmıştır.

5.1. LOGO UYGULAMALARI
Logo çalışmaları beş ayrı konudan hareketle yetiştirilmeye çalışılmıştır ve her
grupta 3 logo eskizi yer almaktadır. Çalışmaların sonunda bu gruplarda yer alan
logo seçeneklerinden biri Tebriz Belediyesi’ni temsil eden logo olarak
seçilmiştir.
Şairler Mezarı Anıtından Esinlenerek Geliştirilen Logo Eskizleri:
Şairler Mezarı Tebriz’in önemli turistik yapılarından biridir. Bu mezarlık Tebriz’in
en eski mezarlığıdır ve bu mezarlığın ismi Mostofi’nin 1339 (730 hicri kameri)
yılındaki tarih kitabında geçmektedir. Şairler Mezarlığında Khagani ve Farabi
gibi ünlü şairlerin mezarı da yer almaktadır.
Bu mezarlığın, logo çalışmalarında ele alınmasının nedeni Tebriz şehrinin
önemli simgelerinden biri olmasıdır. Ayrıca bu anıt Tebriz ulusal televizyon
kanalının logosunda da yer almaktadır ve 2009 Eurovision festivalinde
Azerbaycan ülkesini temsil eden bir gösterge olarak kullanılmıştır.
Şairler mezarlığından esinlenerek tasarlanan logoların hepsi bu anıtın binasını
göstermektedir. Ortak nokta olarak bu grubun logolarındaki kalın çizgiler şehrin
her zaman dayanıklı olduğu ve zorluklara baş eğmediğini belirtmektedir. Bu
gruptaki çalışmalar Tebriz’i farklı yönleriyle çağrıştıracak şekillerde ele almıştır.
Bu grubun ilk çalışmasında sekizgen ve Şairler mezarlığı binası logo olarak
tasarlanmıştır. Sekizgen İslamiyet’in göstergesi olup iki kareden oluşmaktadır
ve bu da karenin yuvarlağa dönüşünü andırmaktadır. Bunun İslam dünyasındaki
anlamı evren, sonsuzluk ve kusursuzluktur. Bu grubun ikinci tasarımı şairler
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mezarlığı sembolü ile beraber Tebriz tipografisini de içermektedir. Üçüncü
tasarımda kullanılan statik çizgiler ile de şehrin dayanıklılığı çağrıştırılmak
istenmiştir (Bkz. Görüntü: 82).

Görüntü 82: Şairler Mezarlığı’ndan hareketle geliştirilen logo eskizleri.

Şairler Mezarlığı Anıtını Çağrıştıracak Şekilde “Tebriz” Yazısı kullanılarak
geliştirilen Logo Eskizleri:
Bu alt başlıktaki tasarımlarda ana konsept olarak şairler mezarlığı yer
almaktadır. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak Tebriz kelimesi Farsça alfabesi
kullanılarak kaligrafi tarzında ana konsept ile birleştirilmiştir (Bkz. Görüntü: 83).

Görüntü 83: Şairler Mezarlığı konsepti ve Tebriz kelimesinin birleşiminden oluşan logo
eskizleri.
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Belediye Binasından (Saat Kulesi) Esinlenerek Gerçekleştirilen Logo
Eskizleri:
Tebriz Belediyesinin binası 1939 da (1318 hicri şemsi) Reza şahın emri ile
yapılmıştır. Bu bina Tebriz’in ünlü binalarından biri olarak tanınır ve mimari
olarak kartal simgesini temsil etmektedir. Bu grupta belediye binasının siluetiyle
birlikte Tebriz kelimesi Latince ve Farsça alfabesi ile logoda yer almaktadır
(Bkz. Görüntü: 84).

Görüntü 84: Tebriz Belediyesi binasından esinlenerek yapılan logo eskizleri.

İslamiyet’in Simgelerinden Biri Olan Sekizgenden Esinlenerek Geliştirilen
Logo Eskizleri:
Bilindiği gibi sekizgen İslamiyet’in çok önemli simgelerinden biri olarak
tanınmaktadır

(http://yanon.blog.ir/1390/09/24/hexogram-ansar-hezbullah,

Erişim: 02/3/2013) ve Tebriz halkının Müslüman olmalarından dolayı bu amaca
yönelik de logo çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca belediye binasının kartala benzer
bir mimariye sahip olması ve şehrin merkezinde yer alıp şehri korumayı temsil
etmesinden dolayı, logoların bazılarında kartal imgesi logonun merkezinde yer
almaktadır.

Diğer

bir

yandan

ise

canlandırmaktadır (Bkz. Görüntü: 85).

bu

logo

çalışmaları

gelişmeyi

de
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Görüntü 85: Sekizgen ve kartal simgesinden esinlenerek geliştirilen logo eskizleri

Gök Mescidinden Esinlenerek Gerçekleştirilen Logo Eskizleri:
Gök Mescidi 1466’da Jahan Şah tarafından yapılan bir camidir. Bu cami
yapısında kullanılan safir rengindeki mozaiklerle meşhur ve bu yüzden
İslamiyet’in firuzesi olarak adlandırılmıştır. Bu özelliklerden yararlanarak bu
grubun logo çalışmalarında caminin mozaiklerinde kullanılan desenlerden
yararlanılmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda Gök mescidinin silueti, Tebriz
kelimesinin Farsça alfabesiyle birlikte kaligrafi olarak tasarlanmıştır (Bkz.
Görüntü: 86).

Görüntü 86: Gök Mescidinden esinlenerek geliştirilen logo eskizleri.

Gök Mescidi ve Doğayı Yansıtan Logo Eskizleri:
Bu grupta, Gök Mescidinin silueti doğanın bir göstergesi olan yaprak şekliyle
birleştirilmiş ve özgün logo taslakları yaratılmıştır (Bkz. Görüntü: 87).
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Görüntü 87: Gök Mescidinin silueti ve yaprak şeklinden esinlenerek geliştirilen logo
eskizleri.

Bu çalışmaların sonunda Gök Mescidinin kaligrafi çalışmaları uygun görülüp
sadeleştirilmiştir (Bkz. Görüntü: 88). Seçilen logonun tipografisinde Fars
alfabesiyle Tebriz Belediyesi yazılmıştır. Bu tipografi Mj-Nami yazı tipinden yola
çıkılarak tasarlanmıştır ve logo ile uyum sağlaması için üzerinde bazı
değişiklikler yapılmıştır (Bkz. Görüntü: 89).

Görüntü 88: Gök Mescidi binasından hareketle geliştirilen logo seçeneği (seçilen logo).

Görüntü 89: Mj-Nami yazı tipi
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Ayrıca uygun görülen logonun tipografisi tasarımla biçim sağlaması için Türkçe
olarak da tasarlanmıştır (Bkz. Görüntü: 90). Tipografi de kullanılan “İ” harfinin
noktaları kaligrafi çalışmasındaki Farsça olan Tebriz kelimesinin noktaları ile
uyum sağlaması için bu noktalara benzetilmiştir.

Görüntü 90: Gök Mescidi binasının Türkçe tipografisiyle tasarlanan logo seçeneği

4.2. BİLLBOARD UYGULAMALARI
Çalışmaların ana hedefi Tebriz’i Türkiye Cumhuriyeti’ne tanıtmaktır. Tebriz
nüfusunun tamamına yakını Azeri Türkü olduğundan da hareketle bu ilklerin
şehrini öncelikle Türkiye’ye tanıtmak ve Türklerin ilgisini oraya çekmek amacıyla
tanıtım kampanyasında başlangıçta Türkçe dili tercih edilmiştir. Bu kampanya
genişletilerek batı ülkelerine yönelik olarak başka dillere de uyarlanabilir.
Tebriz şehri her zaman İran’ın önde gelen şehirlerinden biri olduğu halde
şimdiye kadar Tebriz’i diğer ülkelere tanıtacak her hangi bir çalışma
yapılmamıştır ve bu tez kapsamında bu boşluk billboard tasarımları aracılığıyla
kapatılmaya çalışılmıştır. Billboard çalışmalarında önemli tarihi ve sanatsal
zenginlikler ön plana alınarak tanıtım amaçlı çeşitli billboardlar tasarlanmıştır.
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Ayrıca bu tez kapsamında ana hedefin yanı sıra aşağıda sıralanan amaçlar da
hedeflenmiştir:
•

Ulusal ve uluslararası Tebriz imajının oluşturulması,

•

Tebriz’in kültürel ve tarihsel değerlerinin tanıtılması,

•

Tebriz turizminin uluslararası turizm pazarından daha fazla pay alması.

Uygulamaların hedef kitlesi Tebriz’e daha önce hiç gelmemiş, geldiği halde
Tebriz’i inceleyememiş, gelmeyi düşünen insanlar yer almaktadır (bu uygulama
Türklere yönelik olarak yapılmıştır).
Billboardlar 3,5 × 2 m boyutunda tasarlanmıştır. Bu tür billboard tasarımları
daha çok kavşaklarda, caddelerde ve bulvarlarda yer almaktadır ve böylece
geniş bir insan kitlesine tanıtım sağlanabilmektedir.
Uygulamaların sloganı olarak “Tebriz sizi bekliyor” içeriğinde belirlenmiştir.
Ayrıca logonun yanında yer alan “İLKLER ŞEHRİ TEBRİZ İRAN’IN DIŞA
AÇILAN YÜZÜDÜR” sloganı Tebriz’in ilkler şehri ve İran’ın bir kenti olduğunu
hatırlatmaktadır. Billboardların ana mesajı “tarihi ve sanatsal zenginlikler ile
Tebriz sizi bekliyor” teması üzerine kurulmuştur. Böylece Tebriz’in tarihi binaları
ve halısını tanıtmak ve batıdaki insanların Tebriz’e gelmelerini teşvik etmek
amaçlanmıştır.
Billboardlar bazı temel ortak noktalar esas alınarak tasarlanmış ve tamamında
Tebriz Belediyesi’nin logosu, temaya uygun slogan, web site adresi, beyaz arka
plan, Arial yazı tipi ve temaya uygun şekillerin etrafındaki çizgi yer almaktadır.
Web sitesi adresi, insanların Tebriz hakkında geniş bilgiye ulaşması ve
rahatlıkla gitmek istedikleri noktayı bulmak amacıyla konulmuştur. Billboard
içeriğinin daha çok ön plana çıkması için tasarımlarda beyaz arka plan
kullanılmıştır. Tebriz kelimesi haricinde slogandaki kelimelerin hepsi küçük
harflerle yazılmış. Bunun nedeni ise billboardun daha çok samimi görünüm
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vermesidir. Ayrıca büyük harfle yazılan uzun metinlerde okunaklılık da zor
olmaktadır.
Tebriz’i tanıtıcı billboard tasarımları geliştirirken başlangıçta eskiz olarak çeşitli
kompozisyon araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalarda Saat kulesi binasının
doğayla birleştirilmesi (Bkz. Görüntü: 91), Gök Mescidinin islimi tasarımları
(Bkz. Görüntü: 92), Gök Mescidinin giriş kapısı (Bkz. Görüntü: 93), Gök
Mescidinin genel mimarisi (Bkz. Görüntü: 94), Şairler Anıtı (Bkz. Görüntü: 95),
Kandovan kaya evlerini yakından gösteren fotoğraf (Bkz. Görüntü: 96) ve Gök
mescidinin fotoğrafı ve temel yapısını gösteren çizgiler ile beraber Tebriz
şehrinin silueti (Bkz. Görüntü: 97) ele alınarak billboard tasarımları yapılmıştır.

Görüntü 91: Saat kulesi binasının doğayla birlikte ele alınarak yapılan billboard eskizi.
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Görüntü 92: Gök mescidinin islimi tasarımlarının yer aldığı billboard eskizi.

Görüntü 93: Gök mescidinin giriş kapısının yer aldığı tanıtıcı billboard eskizi.
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Görüntü 94: Gök mescidinin genel mimarisinin yer aldığı tanıtıcı billboard eskizi.

Görüntü 95: Şairler Anıtından hareketle gelştirilen billboard eskizi.
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Görüntü 96: Kandovan kaya evlerini tanıtan billboard eskizi.

Görüntü 97: Kandovan kaya evlerinin temel yapısını gösteren çizgiler ve Tebriz şehri
siluetinden uluşan tanıtıcı billboard çalışması

Görüntü 95’teki tasarım anlayışı diğer tasarımlara göre daha yalın ve özgün
olması nedeniyle uygulama çalışması için tercih edilmiştir ve diğer yapıların
tanıtımında bu anlayışa yönelik uygulamalar yapılmıştır. Ancak yapılan
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çalışmalar sade ve kaligrafik biçimlere sahip tasarımlar olarak iki grupta ele
alınmıştır.

4.2.1. Şairler Mezarlığını Tanıtan Billboard Uygulaması
Şairler Mezarlığı Tebriz’in önemli turistik yapılarından biridir. Bu mezarlıkta
geçmiş zamanlardan şimdiye kadar ünlü şairlerin mezarı yer almaktadır (daha
fazla bilgi için Bkz. s. 18).
Tebriz’in bu önemli yeri için yapılmış olan Şairler Mezarlığı Anıtı tasarımı
özellikle seçilen yapılardan biridir. Şairler Mezarlığı anıtı etrafında çizilen
dairesel şekli onun dünya bazında tanıtılmasını ve aslında bir dünya kenti
olduğunu temsil etmektedir. Şairler Mezarlığı için seçilen mavimsi efekt, söz
konusu alanın rahatlatıcı bir ortam olduğunu çağrıştırmaktadır ve etrafındaki
yumuşak çizgi bu ortamı desteklemektedir. Tasarımda kullanılan renkler
arasında kontrast söz konusudur ve bu da billboarddaki uyumu ortaya
çıkarmaktadır. Şairler Mezarlığı fotoğrafının ortada yer alması onun rengiyle
beraber izleyicinin dikkatini çekmek amacıyla düşünülmüştür.
Şairler Mezarlığı Anıtı etrafındaki kaligrafik biçimde Tebriz yapılarını gösteren
şeklin dönmesiyle beraber Tebriz’in önemli yapılarının silueti göze çarpmaktadır
ve sonunda web adresinin yer alması, izleyicide daha fazla bilgi edinme etkisini
yaratmak amacıyla konulmuştur. Siluetlerdeki kullanılan renkler gözün takip
etmesini sağlamak ve fotoğrafla uyum içinde olmak amacıyla seçilmiştir (Bkz.
Görüntü: 98).
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Görüntü 98: Şairler Mezarlığı Anıtını tanıtan billboard uygulaması
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4.2.2. Tebriz Kapalı Çarşısını Tanıtan Billboard Tasarımı
Tebriz Kapalı Çarşısı çok eski zamanlardan beri şehrin ve dünyanın en büyük
Kapalı Çarşısı olarak tanınmaktadır ve meşhur iç içe olan yapısı ile her zaman
çok fazla insanın ilgisini çekmiştir (daha fazla bilgi için Bkz. s. 14).
Fotoğrafın etrafındaki çizginin nostaljik rengiyle birlikte Tebriz Kapalı Çarşısının
çok

eski

zamanlara

ait

olduğu

gösterilmeye

çalışılmıştır.

Fotoğrafın

devamındaki yuvarlak eğri Kapalı Çarşının büyüklüğü ve iç içe olan yapısını
andırmaktadır. Bu billboard çalışmasında da diğerlerine benzer bir şekilde
önemli binaların silueti yer almaktadır ve sonunda web sitesi adresinin yer
alması izleyiciyi daha fazla araştırma yapması için yönlendirmektedir. Ayrıca
slogandaki “en büyük kapalı çarşı” cümlesinin rengi yapıdaki pencerelerden
alınmıştır ve bu şekilde tasarımda bir tür denge sağlanması amaçlanmıştır (Bkz.
Görüntü: 99).
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Görüntü 99: Tebriz Kapalı Çarşısını tanıtan billboard uygulaması
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4.2.3. Gök Mescidini Tanıtan Billboard Tasarımları
Gök Mescidi binası İslam dünyasının firuzesi olarak bilinmektedir. Bu cami
yapısında kullanılan safir rengindeki çiniler ile her zaman insanların dikkati
çekilmiştir (daha fazla bilgi için Bkz. s. 12).
Gök Mescidi için iki billboard uygulaması yapılmıştır. Bunlardan biri (Bkz.
Görüntü: 100) tasarımda kullanılan tamamlayıcı siluet çizimleri nedeniyle diğer
billboard uygulamalarıyla daha çok uyum sağlamaktadır. Uygulamadaki logo ve
slogandaki “gök mescidi” kelimelerinin rengi caminin yapısında kullanılan safir
rengindeki çinilerden alınmıştır. Fotoğrafın etrafındaki çizgi billboard da
kullanılan renkler arasında kontrast sağlanması nedeniyle kullanılmıştır. Ayrıca
çizginin formu Gök Mescidinin daha çok vurgulanmasını sağlamaktadı.
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Görüntü 100: Gök Mescidini tanıtan birinci billboard uygulaması

Gök Mescidi için yapılan diğer bir uygulamada ise önemli noktaların silueti
kullanılmamıştır (Bkz. Görüntü: 101). Fotoğrafın etrafındaki kalp şeklinde olan
çizgi aslında kalbi çağrıştırmak amacıyla çizilmiş gibi görünse de, aslında
caminin yapısında olan tonoz dan esinlenerek yapılmıştır ve caminin yapısını
vurgulamaktadır.
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Görüntü 101: Gök Mescidini tanıtan ikinci billboard uygulaması

4.2.4. Kandovan’ı Tanıtan Billboard Uygulamaları
Kandovan dünyadaki üç kaya evlerinden biridir ama sadece Kandovan’da
diğerlerinde farklı olarak hala insanlar yaşamaktadırlar. Bu kayalar Sahand
volkanından çıkan taşların doğal olarak bir yığın haline gelmesiyle ortaya
çıkmıştır (daha fazla bilgi için Bkz. s. 14 ).
Kandovan’ın billboard çalışmalarında iki uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada
daha yakından çekilen bir fotoğraf kullanılarak bu kaya evlerinde hala yaşamın
devam ettiğini göstermek amaçlanmıştır. Fotoğrafın etrafındaki çizgiler mağara
yapısında olan kaya evlerini temsil etmektedir ve çizginin yanındaki siluet Tebriz
şehrindeki modern yapının yanında yer alan eski doğal formuna gönderme
yapmak için yapılmıştır (Bkz. Görüntü: 102).
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Görüntü 102: Kandovan’ı tanıtan birinci billboard uygulaması

İkinci uygulamada uzaktan çekilen fotoğraf kaya evlerinin yapısını temsil etmek
amacıyla konulmuştur. Fotoğrafın etrafındaki çizgi kaya evlerinin yapısını
desteklemektedir, rengi ise onun yapısında olan taşların renginden esinlenerek
belirlenmiştir. Diğer billboarddaki gibi modern yapıyı gösteren siluet Tebriz
şehrinin modern gelişmelerine rağmen doğal zenginliklerini koruduğunu temsil
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etmektedir. Logo ve slogandaki “Kandovan” kelimesinin rengi fotoğraf ile yazı
arasında uyumu sağlamak amacıyla toprak renginin tonlarından alınmıştır (Bkz.
Görüntü: 103).

Görüntü 103: Kandovan’ı tanıtan ikinci billboard uygulaması
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4.2.5. Tebriz Halısını Tanıtan Billboard Uygulaması
Tebriz şehri halı örme sanatı açısından dünya çapında ilk sıralarda yer
almaktadır. İpekten yapılan bu halılar yapısında kullanılan özgün desenler ve
renkleriyle her zaman ilgi çekmiştir (daha fazla bilgi için Bkz. s. 15).
Fotoğrafta kullanılan desen Tebriz halısının ünlü ve tarihi desenlerinden birisidir.
Fotoğrafın etrafındaki çizgi ise modernliği ve yeniliği göstermektedir. Billboard
içeriğinde kullanılan renkler halının fotoğrafıyla uyum sağlamaktadır ve “eşsiz
renklerle dokunulmuş” sloganını andırmaktadır. Çizginin sonunda izleyicinin
daha fazla bilgi edinmesi için web sitesi adresi yer almaktadır (Bkz. Görüntü:
104).
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Görüntü 104: Tebriz halısını tanıtan billboard uygulaması
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SONUÇ
Bu çalışmada gezmeye, görmeye değer kentlerin tanıtım sorunlarından
hareketle yapılan araştırmalar sonucunda, ilkler şehri Tebriz kentinin, tanıtım
sorunu olan kentler arasında olduğu belilenmiştir.
Eşsiz güzellikte, değerde tarihi yapılara ve özelliklere sahip olan Tebriz için
şimdiye kadar kayda değer bir tanıtma çalışması neredeyse yapılmamıştır.
Ortadoğu coğrafyasının önemli ülkelerinden biri olan İran’ın özel bir değer sahip
olan kentı Tebriz için tanıtıcı billboardlar tasarlamak, bu nedenle bu tezde
uygulama olarak amaçlanmıştır.
Billboard ve logo görsel tanıtımın önemli ögeleri olarak nitelendirildiklerinden ve
bir ülke veya kentin tanıtımında önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle
kullanılmakta olan logosu çağdaş formlara sahip olmadığından, Tebriz için
başlangıçta bir logo tasarlanmıştır. Dünyada yapılan tanıtım örnekleri
incelendiğinde, tanıtımda kullanılan logo ve billboardların bir kurum veya şehri
nasıl olumlu veya olumsuz yönde etkileleyebildiği görülebilmektedir. Örneğin
2006 yılında Avustralya için yapılan billboard çalışması yanlış slogan
seçiminden dolayı ülkeye olan turist akışını diğer yıllara oranla ters yönde
etkilemiştir.
Bu tez çalışmasında yukarıda verilen bilgilere dayanarak Tebriz’in tarihi
değerlerinden

olan

(Maqbaratoshoara),

Gök

Mescidi,

Kandovan,

Saat

Kapalı
Kulesi

Çarşı,
ve

Şairler

Mezarlığı

Tebriz halısını

tanıtıcı

billboardlar tasarlanmıştır. Ayrıca billboard çalışmalarının önemli tasarım öğesi
olan Tebriz logosu uygulamalarına da yer verilmiştir. Yapılan tasarımlar grafik
tasarım açısından analiz edilerek açıklanmıştır.
Tanıtım videoları, televizyon reklamları, web sitesi, basın ilanları vb. gibi Tebriz’i
tanıtıcı bir çok şey tasarlanabilirdi. Birçok şeyi bir arada yapabilmek bir ekip
çalışması ve farklı uzmanlıklar gerektirdiğinden, bu tez kapsamında yapılan
uygulamalar logo ve bilboarlarla sınırlı tutulmuştur.
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İran’da grafik tasarımın nitelikli ve yaygın olarak kullanılmasına rağmen henüz
belediyeler için iyi bir tanıtım örneği ortaya konamamıştır. Tebriz belediyesi için
yapılan bu tanıtım uygulaması ve araştırması ile nitelikli tanıtım çalışmalarının
yapılmasına büyük bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu tez çalışmasının Türkiye
genelinde belediye tanıtım konusuna ilgi duyan araştırmacılar için örnek bir
çalışma olarak yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu tez çalışması ile Tebriz’in dünyada daha fazla tanınmasına, onun tarihi ve
doğal zenginliklerinin merak edilmesine büyük bir olanak da tanınabilecektir.
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