99

Görsel Kimlik Göstergeleri Aç›s›ndan
"Arçelik" Firmas›
Web Sayfas› ‹ncelemesi
Yard. Doç. Dr. Banu Baskan Karsak

Özet
Bu çal›flman›n amac›; seçti¤imiz kuruluflun görsel kimli¤ini oluflturan logo,
yaz› karakteri, renkler, tecimsel karakter ö¤esi gibi ö¤elerin anlamlar›n›
araflt›rmak ve bunlar›n kuruluflun kimli¤ine uygunlu¤unu, katk›s›n›
belirlemektir. Web sitesi incelenen kuruluflun internette halkla iliflkiler
araçlar›n›n hangilerinden yaraland›¤› da ayr›ca belirtilmifltir.
‹ncelemek üzere seçti¤imiz kurulufl; ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 2002
y›l›nda yapt›¤› "En Büyük 500 fiirket" araflt›rmas›nda en yüksek ciroya
sahip olan Arçelik Firmas›’d›r. Web sitesi seçmeci bir tutumla
göstergebilim kuramlar›ndan yaralanarak oluflturulan çözümleme
yöntemine göre incelenmifltir. Görsel kimlik göstergelerinin bir kurulufla
ait web sitesinin ana sayfas›nda yer almas› varsay›m›ndan yola ç›karak;
kuruluflun internet sitesindeki ana sayfas› incelenmifltir.
Çal›flman›n sonucunda; çözümlemelerden elde edilen bulgular ›fl›¤›nda
Arçelik’in görsel kimlik göstergelerinin kuruluflun vermek istedi¤i mesaj
do¤rultusunda bilinçli olarak seçildi¤i saptanm›flt›r.
anahtar kelimeler: halkla iliflkiler, internet, görsel kimlik, göstergebilim
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Abstract
The purpose of this study is to conduct a research regarding the meanings of
elements forming the selected company’s visual identity such as logo, writing
characters, colors, trade characters, and identity their appropriateness and
contribution to the corporate identity. We have also stated which public
relations tools on the internet have been used by the analyzed company’s web
site.
The company that we have chosen for analysis is Arçelik, which has the highest
net sales figure in the "Top 500 Companies" study conducted by ‹stanbul
Chamber of Industry in 2002. The web site has been analyzed in a selective
manner employing an analysis technique benefiting from semiotic theories. The
company’s main page has been analyzed assuming that visual identity signs the
place on the main page of a company.
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Girifl
Günümüzde teknolojik alandaki geliflmeler etkisini iletiflimde de göstermifl
bunun sonucunda haberleflme ve bilgi ak›fl› h›z kazanm›flt›r. ‹letiflime
uygulamada sa¤lad›¤› kolayl›klar ve hedef kitleye ulaflmada sa¤lad›¤› h›z ile
büyük katk› sa¤layan internet, kurulufllara web sayfalar› sayesinde dünyaya
aç›labilme f›rsat›n› vermifltir.
Hedef kitlelerine web sayfalar› ve elektronik posta arac›l›¤›yla ulaflabilen flirketler
kendilerini ve hizmetlerini tan›tabilmenin yan› s›ra ürün ve hizmetlerinin sat›fl›n›
da internet üzerinden yapabilmektedir. Bu geliflmeler sonucunda halkla iliflkilerin
temeli olan çift yönlü iletiflim, h›zlan›p geliflmifl böylece internet kurulufllar›n
iletiflim etkinliklerinde vazgeçilmez bir konuma gelmifltir.
Büyüyen imalat ve sanayi kurulufllar› kendilerini tan›tmak ve rakiplerinden
ay›rmak amac›yla çeflitli görsel göstergelere gereksinim duyarlar. Kurulufllar›n
tan›nmas›nda ve markan›n etkili biçimde alg›lanmas›nda önem tafl›yan görsel
kimlik, kurumsal kimli¤in önemli bir parças›d›r. Fakat görsel kimlik tek bafl›na
kurum kimli¤ini aç›klamada yetersiz kalmaktad›r, çünkü kurum kimli¤i görsel
unsurlar› içine alan kurumsal dizayn›n yan›s›ra; kurumsal iletiflim, kurumsal
davran›fl ve kurum felsefesi unsurlar›ndan oluflmaktad›r. Bu unsurlar›n bir
iflletmeye, organizasyona özgü biçimde kullan›lmas›, o kurumun kurum kimli¤ini
oluflturmaktad›r (Okay, 2000: 38-40). Kuflkusuz görsel kimlik kurum kimli¤ini
aç›klamada yeterli de¤ildir ancak bizim amac›m›z da kurum kimli¤ini de¤il görsel
kimli¤i incelemektir.
Görsel kimlik göstergeleri olarak belirtece¤imiz logo, kurulufl rengi, yaz› stili,
tecimsel karakter ö¤esi gibi ö¤eler kuruluflu, markay› do¤ru biçimde anlatmal›d›r.
Geliflen internet teknolojisinin sonucunda tan›t›mlar›n› web sitelerine tafl›yan
kurulufllar görsel kimlik göstergelerini de web sayfalar›na yans›tarak tan›t›mlar›n›
sa¤lamakta ve kurumsal kimliklerini güçlendirmektedirler. ‹nternetin sözel iletiler
içeren bir araç olmas›n›n yan›s›ra bir ekran arac›l›¤›yla göze seslenerek görsel
iletiler sunma özelli¤i kuruluflun görsel kimlik boyutunu oluflturur. K›saca
internetin kurulufllar›n kimli¤inin oluflumunda, korunmas›nda ve de¤ifliminde
görsel ö¤elere ve aralar›ndaki iliflkilere kazand›rd›¤› önem çal›flmam›z›n
sorunsal›n› oluflturmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac› görsel kimlik kavram›ndan hareketle seçti¤imiz kuruluflun
görsel kimli¤ini oluflturan ö¤eleri ve anlamlar› araflt›rmak ve bunlar›n kuruluflun
kimli¤ine uygunlu¤unu, katk›s›n› belirlemektir. Seçmifl oldu¤umuz Arçelik
kuruluflu logosunda yapt›¤› de¤iflikliklerle kurumsal kimli¤ini, dolay›s›yla
kurumsal imaj›n› da de¤ifltirmifltir. Yeni logoyu sunmak için kulland›¤› Çelik
robotuyla reklam stratejisini de de¤ifltirerek dikkati çeken Arçelik güncelli¤iyle
çal›flmada inceleme nesnesi olarak seçilmifltir. ‹nceleyece¤imiz kuruluflun
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internette halkla iliflkiler araçlar›n›n hangilerinden yararland›¤› da belirlenmeye
çal›fl›lacakt›r.
‹nceleme Yöntemi
Göstergebilimsel çözümleme yaparken çözümlenecek olan hedef bir metin ya
da bizim çal›flma alan›m›z› oluflturan web sayfas› gibi ne olursa olsun, öncelikle
bir yöntem belirlemek gereklidir. André Martinet’nin belirtti¤i gibi "Tutarl› olmak
flart›yla, daha do¤rusu belli bir bak›fl aç›s›yla yap›lm›fl olmak kofluluyla her
çözümleme geçerlidir" (Martinet, 1980: 31).
Göstergebilimsel çözümlemenin olanakl›l›¤›n› ilk kez Saussure 1915 y›l›nda
yay›nlanan “Genel Dilbilim Dersleri” adl› yap›t›nda savunur. Saussure bu
çal›flmada göstergelere uygulanabilen kavramlardan söz eder. Göstergeyi,
gösteren (iflitim imgesi) ve gösterilen (kavram) olarak iki bileflene ay›rmas›
gösteren ile gösterilen aras›ndaki iliflkinin nedensiz oldu¤unu ileri sürmesi
göstergebilimin gelifliminde büyük önem tafl›r (Saussure, 1985: 99).
Gösterge, bir gösteren ile gösterilenden kuruludur. Gösterenler düzlemi anlat›m
düzlemini, gösterilenler düzlemi ise içerik düzlemini oluflturur. Bu iki düzlemin
her birine Hjelmslev yaln›zca dilbilimsel de¤il, göstergebilimsel gösterge
incelemesi için de önemli olabilecek bir ayr›m getirmifltir: biçim ve töz. Dilin bir
töz de¤il biçim oldu¤unu savunan Saussure’ün çizgisini izleyen Hjelmslev hem
anlat›m hem de içerik düzleminde töz bulundu¤unu varsaym›flt›r (aktaran:
Barthes, 1993: 41). Dilbilimci görsel göstergeyi incelerken tözden çok biçimle
ilgilenir. Ayn› yaklafl›m göstergebilimci için de geçerlidir.
Görüntü okumalar› konusunda Saussure’e en de¤erli katk›y› sunan Peirce’in ileri
sürdü¤ü üçlü çözümleme kuram›, Saussure’ün göstergeler için gelifltirdi¤i iki
düzlemli gösteren/gösterilen bak›fl›n› üçlü bir dizgeye dönüfltürerek görsel
gösterge çözümlemesine daha elveriflli araçlar sunar. Göstergenin daha çok
gösteren boyutuna yönelen bu dönüflüm, Peirce’in görüntüsel gösterge (icône),
belirti (indice) ve simge (symbole) terimleriyle kesitlendi¤i ifllevsel olarak üç
gösterge biçimini ortaya ç›kar›r (Rifat, 2000: 133).
Roland Barthes göstergebilimin konusunun anlam oldu¤unu kesinleyerek tüm
gösterge dizgelerinin, örne¤in resimlerin, yaz›m yap›tlar›n›n, tiyatronun vb.birer
anlam dizgesi oluflturdu¤unu söyler. Barthes, "Rhétorique de l’image"adl›
makalesinde dilsel iletinin yan›nda, ikonografik ya da düzanlamsal, ve simgesel
ya da yananlamsal iletinin incelenmesi üzerinde durur (Barthes, 1964: 40-51).
Düzanlam mesaj› ilk bak›flta bire bir inceleme nesnesinde gördü¤ümüz ö¤elerdir.
K›saca gördüklerimizin yal›n ve yorumsuz anlamlar›d›r. Düzanlamlar simgesel
mesaja arac›l›k eder, yananlamlar onun üzerine kurulur. Yananlam simgesel
iletiye dayal›d›r ve bu iletiyi yorumlamak için okuyucunun katk›s› gerekir.
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Görsel ö¤elerin görülmesi, alg›lanmas› ve anlafl›lmas› konusundaki incelemelere
görsel göstergebilim alan›nda s›kl›kla rastlan›lmaktad›r. Örne¤in, bu alan›n
öncülerinden Jean-Marie Floch "‹dentités Visuelles" adl› yap›t›nda IBM ve APPLE
bilgisayarlar›n›n logolar›n› inceleyerek bu logolar›n içerdikleri anlam ve karfl›tl›klar›
belirterek bu alandaki çal›flmalara büyük katk› sa¤lam›flt›r (Floch, 1995: 44-50).
‹nceleme yöntemimizi olufltururken temel ald›¤›m›z çal›flmalardan biri de Martine
Joly’nin "Introduction à l’Analyse de l’Image" adl› çal›flmas›d›r. Joly bu çal›flmada
dura¤an reklam görüntülerini görüntü betimlemesinin ard›ndan; konumlama,
renkler, görüntüsel göstergenin içerdi¤i mesajlar aç›s›ndan incelemifltir (1993:
80-87).
Buraya kadar vermifl oldu¤umuz yöntemleri kuflkusuz ço¤altmak mümkündür.
‹nceleyece¤imiz web sayfalar› için gerekli olan bu temel kavramlar›n,
göstergebilimsel verilerin ›fl›¤›nda çözümlememizi gerçeklefltirmeye çal›flaca¤›z.
Sunmufl oldu¤umuz göstergebilimsel kavramlar çözümlememizde bizi
yönlendirecek temel verilerdir.
‹lk olarak web sayfas›nda yer alan görüntübirimler/gösterenler belirlenecek
ard›ndan görüntübirimlerin kullan›c›da ça¤r›flt›rd›¤› kavramlar yani
içerikbirimler/gösterilenler belirlenecektir. Gösterilenler ba¤lam›nda düzanlamlar
ve yananlamlar ele al›nacakt›r.
Görsel kimlik göstergelerinin incelenmesine çal›flman›n amac›n› oluflturdu¤u için
ayr›nt›l› olarak yer verilecektir.
Arçelik flirketinin a¤ sitesine www.arcelik.com.tr adresinden ulafl›lmaktad›r.
Çözümleyece¤imiz a¤ sayfas› 10 Aral›k 2003 tarihinde ç›k›fl al›narak çal›flma
kapsam›na al›nm›flt›r.
2. Kurulufl Hakk›nda
Arçelik Türkiye’nin en büyük flirketler toplulu¤u olan Koç Holding’in bir üyesidir.
Günümüz Türkiyesi’nin en büyük holdingi olan Koç Holding’in otomobil,
otomotiv yan sanayi, dayan›kl› tüketim mallar›, g›da, perakendecilik, enerji ve
maden, bankac›l›k, sigorta ve insaat sektörlerinde faaliyet gösteren 100’ü aflk›n
flirketi bulunmaktad›r1.
Koç Holding’in en önemli kurulufllar›ndan olan Arçelik, ev yaflam›na yönelik
dayan›kl› tüketim mallar› üretmek amac›yla 1955 y›l›nda kurulmufltur. Türkiye’nin
en büyük gruplar›ndan Koç grubunun bir üyesi olan Arçelik ‹stanbul Sanayi Odas›
taraf›ndan yap›lan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluflu araflt›rmas›nda son 17
y›lda 13 defa özel sektör birincisi olmufltur.
1

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.koc.com.tr/10.09.2003
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2.1. Görsel ‹leti
Anlaml› bütünleri, bir baflka deyiflle gösterge dizgelerini betimlemek,
göstergelerin birbirleriyle kurduklar› ba¤lant›lar› saptamak, gösterge ve gösterge
dizgelerini s›n›fland›rmak amac›yla yap›lan pek çok araflt›rma göstergebilimin
alan›na girer (Rifat, 2000: 127). Öyleyse göstergebilimsel çal›flmada belirlenmifl
göstergeleri incelemek ilk iflimiz olacakt›r. Buradaki amac›m›z kullan›c›n›n web
sayfas›n› açt›¤›nda karfl›s›na ç›kan görüntünün ana hatlar›yla belirlenmesidir.
Arçelik web sayfas›ndaki görüntü dura¤an bir görüntüdür. ‹nceleme
nesnemizdeki görüntü çeflitli görüntübirimlerle (gösterenler) örülüdür ve ilk
olarak bu görüntübirimler belirlenmelidir. ‹flte biz de web sayfas›ndaki dura¤an
görüntü ba¤lam›nda kendine özgü anlamlar içeren görüntübirimleri belirleyerek
çözümlememize bafllayaca¤›z.
2.2. Görüntübirimler-Gösterenler
Birbirinden ayr›lamayan iki ö¤e olan gösteren ve gösterilen aras›ndaki tek ayr›m
gösterenin bir arac› olmas›d›r. Gösteren bir biçimdir ve zihnimizdeki kavramlar›n
izdüflümüdür. Her gösterge bir biçim arac›l›¤›yla bir içeri¤e gönderme yapar. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda Peirce’in üçlü çözümleme kuram›nda sundu¤u gösterge
türleri gibi, ne türden olursa olsun bütün göstergeler görüntübirim olarak
tan›mlanacakt›r. Sayfada yer alan görüntübirimler s›ralan›rken konumlar› yani
sayfada bulunduklar› yerler de kullan›c›n›n yönlendirilmesinde ve bak›fl aç›s›n›n
oluflturulmas›nda sahip oldu¤u rol aç›s›ndan önem tafl›d›¤›ndan ayr›ca
belirtilecektir.
fiimdi s›ras›yla web sayfas›nda yer alan görüntübirimleri belirlemeye çal›flal›m.
2.2.1. Görüntübirim ba¤lam›nda "Çelik foto¤rafik göstergesi"
Sayfada ilk olarak göze çarpan görüntübirim Çelik karesinin yer ald›¤› foto¤rafik
göstergedir. Arçelik’in tasarlad›¤› tecimsel karakter unsuru olan Çelik metalik gri
renkli sevimli bir robottur. Bu karede beyaz dipyüzey üzerinde yer alan Çelik’in
belinde çocuklar›n yüzmek için kulland›¤› sar› bir can simidi bulunmaktad›r. Çelik
sa¤ elini ileriye do¤ru uzatm›fl, sol elini ise can simidini kavramak için
kullanmaktad›r. Gözleri elini uzatt›¤› noktaya sabitlenmifltir. Yine ayn› karede
mavi-beyaz renklerdeki bulutlar gökyüzünde süzülmektedir. Foto¤rafik
göstergenin alt bölümünü kuflatan k›rm›z› bant üzerinde küçük, kal›n harflerle
dizimsel bir yap› içerisinde yaz›lm›fl bu karenin nereden al›nd›¤›n› gösteren
yaz›birimler yer almaktad›r.
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2.2.2. Görüntübirim ba¤lam›nda "Ak›ll› Yaflam"
Ana sayfada göze çarpan bir di¤er görüntübirim sayfan›n en alt ve tam ortas›na
odaklanm›fl olan "ak›ll› yaflam" görüntüsel göstergesidir. Profilden çizilmifl bir
erkek kafas› izlenimi veren görüntüsel göstergede, beyaz dipyüzeyde k›rm›z›
kal›n harfler kullan›larak oluflturulmufl görüntüsel yaz› bütünlefltirilmifltir.
Profilden görünen erkek kafas›nda keskin hatl› bir çene ve uzun bir burun dikkat
çekmektedir.
"Arçelik Ak›ll› Yaflam" ürünleri; internet üzerinden ve telefonla tufllar›
kullanmadan sesle kumanda edilebilir. Teknolojik altyap›s› Arçelik taraf›ndan
gelifltirilen buzdolab›, bulafl›k makinas› ve klima birbirleriyle bütünleflik olarak
çal›flabilmekte ve hayat› kolaylaflt›rmaktad›r2.
Ak›ll› Yaflam görsel göstergesiyle verilmeye çal›fl›lan iletinin firman›n "Arçelik
Ak›ll› Yaflam" bafll›¤›yla bütünleflti¤i kabul edilebilir ve bu etkinli¤in özeti
niteli¤indedir.
2.2.3. ‹fllevsel Simgeler
Arçelik yaz›biriminin sa¤ alt›nda seçimlik kutucuklar› içeren ince dikdörtgenler yer
almaktad›r. Bu kutucuklar›n içinde yer alan yaz›birimler beyaz dipyüzey üzerinde
siyah harflerle belirtilmifltir. Dikdörtgenin sa¤ taraf›nda dikey çizgiyle ayr›l›m›fl
bölümde yukar›y› ve afla¤›y› gösteren oklar bulunmaktad›r.
Oklar›n gerek tarihsel kökeninde gerekse ça¤lar boyunca avlanma, savaflma ve
yar›flma gibi amaçlarla kullan›ld›¤›n› bilmekteyiz. Günümüzde daha çok spor ve
e¤lence arac›na dönüflen ok, baflkalaflm›fl biçimleriyle saat ve pusula
kadranlar›ndan meteorolojik ölçümlere, tar›mdan sesbilime dek say›s›z kullan›m
alan›na sahiptir.
Arçelik ana sayfas›ndaki dikdörtgende yer alan oklar piktogram3 olarak
adland›r›labilir. Okun yaln›zca ucunun kullan›lmas› iletiflimsel gereksinimler
do¤rultusunda oluflturulmufltur. Burada yer alan oklar afla¤› ve yukar› olmak
üzere iki yönü göstermesine ra¤men bir yönlendirme ifllevi ile birlikte t›klama
ifllevi tafl›maktad›r.
Yaz›sal bantlar›n hemen alt›nda küçük k›rm›z› karelerle belirlenmifl seçimlik
bantlar yer almaktad›r.Yunanca’da tetragon olarak adland›r›lan kare insan›n
bofllukta yönelmesine imkan veren geometrik bir simgedir. Mitolojide baz› dünya
dinlerinde yaflam alan›n› k›s›tlamak için var oldu¤una inan›lan dört ola¤anüstü
2
3

Bkz.www.arcelik.com.tr/aay_nedir 10.09.2003
piktogramlar bir iletinin içeri¤ini, onun dilsel biçimine gönderme yapmaks›z›n üreten de¤iflik türden
desenlerdir.
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güce sahip bekçiyi temsil eder. Kare pek çok tap›na¤›n yap›m aflamas›n›
oluflturur. Karenin ayn› zamanda huzur, rahatl›k verici ve dinlendirici etkisinin var
oldu¤una inan›l›r4. Burada da ayn› etkinin alg›lanmas› ve t›klama iste¤inin
konumlanmas› olanakl›d›r.
Kare imiyle dikey bir biçimde sunulan görsel ö¤eler kolay okunur, alg›lanabilir
kal›n, t›rnaks›z harflerle beyaz dipyüzey üzerinde kullan›c›ya sunulmufltur.
Ana sayfan›n en alt bölümünü kuflatan kal›n bant, sayfan›n s›n›r›n› belirlemek
amac›yla kullan›lm›flt›r ve sayfada yo¤un yer tutan parlak koyu k›rm›z› renktedir.
2.3. ‹çerikbirimler-Gösterilenler
Dilbilimde gösterilenin bir nesne de¤il nesnenin zihinsel bir tasar›m› oldu¤u
vurgulanm›flt›r ve Saussure gösterilenin özneli¤ini kavram terimini kullanarak
belirtmifltir (Barthes, 1993: 38). Çözümlemenin bu aflamas›nda amaç,
görüntünün izleyiciye ça¤r›flt›rd›¤› kavramlar› belirlemek ve bu kavramlar› daha
anlafl›l›r k›lmak ad›na görüntüye iliflkin gösterilenler dizelgesi oluflturmakt›r.
Çözümlenen a¤ sayfas›nda görüntüsel göstergeler kullan›c›da çeflitli kavramlar›
bir baflka deyiflle gösterilenleri ça¤r›flt›rmaktad›r. Gösterilenler içerik düzlemini
oluflturdu¤undan içerikbirimler olarak adland›r›lacakt›r ve bu ba¤lamda
içerikbirimlerin düzanlamlar› ve yananlamlar› ele al›nacakt›r.
Roland Barthes; "Rhétorique de l’Image" isimli incelemesinde Panzani
makarnalar›n›n reklam foto¤raflar›nda yer alan nesnelerin, renklerin betimlemesini
yapt›ktan sonra içerdikleri kavramlar› yananlamsal boyutta incelemifltir. Barthes’›n
çal›flmas›ndan yola ç›karak a¤ sitesinde yer alan gösterenlerin, bir baflka deyiflle
saptad›¤›m›z görüntübirimlerin yananlamlar›n› yani kullan›c›n›n zihninde oluflan
kavramlar› tarihsel, mitolojik kökenlerinin yan›s›ra güncel ba¤lant›larla da
incelemeye çal›flaca¤›z. Bu kavramlar (" ") imiyle sunulacakt›r.
2.3.1. ‹çerikbirim ba¤lam›nda "Çelik foto¤rafik göstergesi"
Sevimli bir robot olan Çelik gri metalik renk ile teknolojinin ve seçkinli¤in bir
göstergesidir. Siyah ve beyaz rengin kar›fl›m›ndan oluflan gri renk nötr bir renktir
ve genellikle belirsizlik ifade eder. Farkl› tonlar› farkl› anlamlar içeren gri rengin
gümüfli-metalik tonlara bürünmesi aura’ya sahip olan insanlar›n arad›¤› üstün bir
kaliteyi getirir. Metalik gri seçkinli¤i simgelerken gri renk maviye giden tonlarda
kullan›ld›¤›nda kasvetli, beyaza do¤ru giden tonlarda kullan›ld›¤›nda ise huzurlu
bir etki yaratmaktad›r5. Çelik’in gri renkte olmas› Arçelik ürünlerinin kaliteli ve
dayan›kl› oldu¤unu belirlerken ayn› zamanda seçkinli¤i de beraberinde getirir.

4
5

Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Encyclopédie des symboles, Paris, La Pochothéque, 1989.
www.fotografya.gen.tr/issue-14/t_tasarim_15index.htm 6.11.2003
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Çelik metalinin parlakl›¤› ve sa¤laml›¤› ürünlerin sa¤laml›¤›na da bir gönderme
yapar. "Çelik" t›pk› ad›n› ald›¤› metal gibi sa¤lam ve parlak bir görünüm
sergilemektedir.
"Çelik"in belinde tafl›d›¤› can simidi güvenilirli¤in bir göstergesidir. Can simidinin
üzerinde bulunan ördek Çelik’e ayr› bir sevimlilik katarak çocuklara da hitap
etti¤ini göstermektedir. Sar› rengin parlakl›¤›n›n artmas›, güven dolu, f›rsatlar›
kullanmay› bilen ve yaflamda kazanan birini karfl›m›za ç›kar›r. Sar› renk görsel ileti
ba¤lam›nda samimiyeti ve yenili¤i ça¤r›flt›r›r (Encylopédie des symboles, 1989:
332). Simidin sar› renkli olmas› da Çelik’in dolay›s›yla Arçelik ürünlerinin güvenilir
oldu¤unu bir kez daha bize gösterir. Simidin üzerinde yer alan k›rm›z› noktalar
s›cakl›k, hareketlilik ve enerjiyi birlikte getirir.
Yine ayn› foto¤rafik göstergede Çelik’in sol elinin simidin üzerinde yer almas›
çocuklara ve tüketicilere karfl› korumac›l›¤›, sa¤ elini ileriye do¤ru uzatmas› ise
yard›mseverli¤i ça¤r›flt›r›r. El herfleyden önce bildirme amac›n› tafl›r. Negatif ve
pozitif pek çok duyguyu içeren el yakalamak, tutmak, kavramak ve itmek gibi bir
anlam alan›na aç›l›r. El yukar› do¤ru kald›r›ld›¤›nda gücü, ileriye do¤ru aç›k olarak
uzat›ld›¤›nda ise ba¤›fl yapmak anlam›n› tafl›r. Sa¤ ve sol el çiftkutuplu anlam
tafl›maktad›r. ‹lkça¤ insanlar› için sol ya da sa¤ el kullanmak hiçbir fley ifade
etmemekteydi. Fakat ilerleyen ça¤larda sa¤ el kullanmak bir al›flkanl›k haline
gelirken sol el daha s›n›rl› bir kullan›m içermeye bafllar (Philibert, 2000: 246).
"Teknoloji"
"Seçkinlik"
"Güvenilirlik"
"Sakinlik"

= Çelik foto¤rafik göstergesi

Çelik’in bütün özellikleri Arçelik ürünlerinin özellikleriyle örtüflmekte ve bir kimlik
olarak Arçelik ile özdeflleflmektedir.
Çelik karesinde beyaz dipyüzey üzerinde görünen bulutlar beyazdan maviye
do¤ru kayan renktedir. Burada beyaz dipyüzeyi gökyüzü olarak adland›rmak
mümkündür. Görüntünün ne zamana ait oldu¤unu bilmememize ra¤men
bulutlar›n rengine ve gökyüzünün aç›k renkte olmas›na bakarak bu foto¤rafik
göstergenin bir yaz ay›na gönderme yapt›¤› sonucuna varabiliriz.
Düzanlam›yla havayuvar›ndaki bu¤u, su damlac›klar› ve buz taneciklerinin
yo¤unlaflmas›yla oluflan, renkleri, biçimleri, yükseklikleri ve yol açt›klar› hava
olaylar›yla birbirinden ayr›lan kümeler olarak adland›r›labilen bulut burada ‘huzur’,
‘mutluluk’ gibi kavramlar› ça¤r›flt›rmaktad›r. Bulutlar›n beyazdan maviye kayan
renkleri ‘sakinli¤i’ ve ‘huzuru’ beraberinde getirmektedir (Püsküllüo¤lu, 1997:
206).
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2.3.2. ‹çerikbirim ba¤lam›nda "Ak›ll› yaflam"
"Ak›ll› Yaflam" görüntüsel göstergesi profilden çizilmifl bir erkek kafas› izlenimi
vermektedir. Görüntüde yer alan yüz uzun bir burun ve sert hatl› bir çeneye sahip
olmas›yla erkeksi bir görünüm sergilemektedir. Erkek güven ve iktidar› da
simgelerken ayn› zamanda kararl›l›¤›n ve sa¤laml›¤›n da gösterilenidir.
Görüntüsel gösterge olarak kafan›n kullan›lmas› ak›l kavram›n› ça¤r›flt›rmak
amac›n› tafl›maktad›r. Dolay›s›yla ak›ll› yaflam yaz›birimi görüntüsel göstergenin
tamamlay›c›s› olmufltur. "Ak›ll› Yaflam" Arçelik’in müflterilerine kolayl›klar sunma
amac›n› belirten seçimlik bir paket oldu¤u için bu paketi seçmek kullan›c›lar›n
kendi kararlar› do¤rultusundad›r. ‹flte kafa figüründeki çenenin sert hatl› olmas›
da bu kararl›l›¤›n bir gösterilenidir.
"Erkeksi görünüm"
"Kararl›l›k"

= Ak›ll› yaflam görüntüsel göstergesi

Yaz›sal göstergede kullan›lan harflerin küçük olmas› "Arçelik" logosunda
kullan›lan yaz›birimle uyum sa¤lamaktad›r. Kal›n, t›rnaks›z harfler kullan›larak
özdefl bir görünüm kurgulanm›fl ve sunulan hizmet ile logo uyumlulaflt›r›lm›flt›r.
Beyaz dipyüzey üzerinde kullan›lan k›rm›z› renk harfler sayfada yo¤un olarak
görülen k›rm›z›/beyaz kontrast› yaratma, böylece kolay okunabilirlik sa¤lama
amac›n› tafl›maktad›r.
2.3.3. Biçimsel düzlemdeki içerikbirimler
Sayfada yer alan ok göstergesi yön belirtkeleri biçimiyle kullan›ld›¤›nda herhangi
bir çekinceye yer b›rakmayarak bir belirginlik, bir kesinlik, bir aç›kl›k göndergesini
anlam alan›na tafl›rlar; dikkat ve/ya da buyruk yananlam› bu kesinlik iletisinin
içeri¤ini belirleyicidir. Trafi¤in düzenli akmas›n› sa¤layan "sola mecburu yön" ya
da "sa¤a mecburu yön" belirtkeleri okun yönlendirme ifllevine örnektir.
A¤ sayfas›nda gördü¤ümüz oklar yükselifl, inifl, ç›k›fl, yukar›-afla¤› gibi
göndergeleri içeriken yananlam olarak saatin akrep ve yelkovan›n›; dolay›s›yla
zaman› ça¤r›flt›r›r. Pusulada yer almas› yönün göstergesidir.
3. Görsel Kimlik Göstergeleri
Çözümlemenin bu bölümünde görsel kimli¤i oluflturan ö¤eler incelenecektir.
Frank Jefkins’in "Public Relations Techniques" kitab›nda belirtti¤i gibi bu ö¤eler;
logo, yaz› karakteri, renkler ve tecimsel karakter ö¤esidir (Jefkins, 1994: 326-328).
3.1. Logo
Logo bir kuruluflun kurumsal kimli¤ini olufltururken, markan›n imaj›n›
yans›tmas›nda da önemli bir yer tutar. Markalaman›n kültürel yay›lmada flu
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andaki durumu, flirketin bir organizasyon için ba¤›flta bulunmas›n›n karfl›l›¤›nda
logosunu bir afiflte ya da programda görmesi fleklindeki klasik düzenleme olan
geleneksel flirket sponsorlu¤undan çok daha fazlas›n› içerir. Art›k daha çok
müzi¤e, sanata, filmlere, toplumsal aktivitelere uygulanan tüm cephe markalama
yaklafl›m› kullan›lmaktad›r. Bu projeler logoyu dokundu¤u herfleyin ilgi oda¤›
haline getirir (Klein, 2002: 51).
Logo karma bir gösterendir; dil ile desen aras›nda gidip gelen bir reklam
gösterenidir. (Adam ve Bonhomme, 1997: 62) Amblem, simgesel iflaret,
tecimsel markalar gibi logo da ürüne kiflilik kazand›r›r, benzerlerinin içinde ay›rt
edilmesini sa¤lar ve ürün ya da hizmetin garantisi durumuna dönüflür. Logo,
uygulama esnekli¤i sayesinde kartvizitten paketlere, zarflardan promosyona
kadar, markan›n tüm etkinliklerinde yer al›r. Anlam› yo¤unlaflt›r›c› bir özellik
tafl›yan logo markan›n an›nda tan›nmas›n› sa¤lar ve anlama çabuk ulaflt›r›r.
Göstergebilimsel bir flafl olarak nitelendirilebilecek olan logo görsel olarak
dü¤mesine bas›ld›¤›nda bir markan›n bütün de¤erlerini ve hayal gücünü an›nda
bafllat› (Semprini, 1996: 66-67).
Baz› kurulufllar kendilerini simgeler veya özel iflaretlerle ifade ederken baz›
kurulufllar kendilerini isimleriyle ifade etmeyi tercih ederler. Zamanla kurulufllar
isimleriyle de¤il bu iflaretlerle tan›nmaya bile bafllarlar. Örne¤in, ‹ngiliz
Demiryollar› (British Rail) ismiyle de¤il iki oktan oluflan simgesel logosuyla
tan›nmaktad›r. Kimi kurulufllar ise hem simgeler hem de yaz› karakteriyle birlikte
kendini tan›tma yolunu seçmifltir. Biz de çal›flmam›zda logolar› incelerken
simgesel ve yaz› karakterli olarak iki ayr› bafll›¤a ay›rmay› uygun gördük.
3.1.1. Simgesel
Sözlük anlam›yla simge; "belli bir insan toplulu¤unun uzlaflarak kendisine belli bir
anlam yükledi¤i somut nesne ya da im, iflaret" (Püsküllüo¤lu, 1997: 941) olarak
tan›mlanmaktad›r. Simgeler toplumsal de¤erler ve yaflant›lar aç›s›ndan özel
anlamlar tafl›yan iflaretler/göstergelerdir. "Simgeler bir tür özetleme, kestirme
anlat›mlard›r" (Z›ll›o¤lu, 1993: 110).
Kurulufllar›n baz›lar› kendilerini sembolik flekillerle ifade ederler.Biz de
çözümlemenin bu aflamas›nda simgelerden oluflan logolar›n içerdikleri farkl›
anlamlar› belirleyece¤iz.

Arçelik’in yeni logosu Chermayeff&Geismar ad›ndaki kurumsal kimlik tasar›m
flirketinin ortaklar›ndan biri olan Chermayeff taraf›ndan tasarlanm›flt›r.
Chermayeff daha önce 1987’de Koç Holding’in logosunu da tasarlam›flt›r6.

6

Burada kullan›lan bilgiler için bak›n›z Hürriyet, 8 Aral›k 2002, köfle yazar›, Ali At›f Bir.
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Ana sayfan›n sol üst köflesinde ilk bak›flta k›vr›lm›fl dikdörtgen izlenimi veren
dikdörtgen ve sa¤a do¤ru e¤imli yaz›birim logoyu oluflturmaktad›r. Arçelik’in yeni
logosu müflteri beklentilerine göre flekil alabilme gücünü, esnekli¤ini ve
kararl›l›¤›n› göstermektedir. Ayn› zamanda bu de¤iflim markay› geleneksel
kurgusundan uzaklaflt›r›p yeni bir sayfan›n aç›ld›¤›n› simgeler. Bu yeni tasar›m
esneklik ve kararl›l›kla birlikte bir ilerlemeyi, bir de¤iflimi, bir yükselifli ve bir
sempati iklimini ça¤r›flt›rmaktad›r. K›vr›lm›fl dikdörtgende Arçelik’in memnun
müflterilerinin gülen yüzünün gizli oldu¤u da söylenebilir7.
3.1.2. Yaz› Karakteri
Her logoda yaz›birim kullanma zorunlulu¤u olmasa da baz› logolarda kullan›ld›¤›n›
görebiliriz. Yaz›birimler genellikle iki ya da üç heceden oluflurlar. Kuruluflun ad›
daha uzun olsa da logoda amaç kolay hat›rlan›labilirlik oldu¤undan k›salt›larak
kullanmak bu amaca uygun düfler.
Arçelik yaz›birimi sa¤a do¤ru e¤imli, küçük italik harflerden oluflmufltur. Yaz›ya
iliflkin aray›fllar›n, özellikle flansölyelik harflerinden esinlenen e¤ik’in bulunmas›na
yol açt›¤›n› söyleyebiliyoruz. E¤ik özellikle;
•
•
•

bir sözcü¤ü, bir bölümü belirginlefltirmek için,
bir al›nt› dolay›s›yla,
birkaç düflünce içeren bir yaz› çerçevesinde kullan›l›r (Cavalier, 1994: 21).

Sözcükler yaz›ld›¤› harf karakterine göre anlam kazan›rlar, etkili veya etkisiz
görünürler. Narin, kaba, kad›ns›, erkeksi, klasik yaz› karakterlerinden kurulufllar
aktarmak istedikleri mesaja uygun olan› seçerler.
Yeni Arçelik logosunun sa¤a do¤ru e¤imli küçük harflerden oluflmas› bir yandan
markay› vurgulamay› denerken di¤er yandan gelece¤e do¤ru yönelimi
simgelemektedir. Müflterisiyle sakin ve sade , teknolojik ama yumuflak ve s›cak
konuflmas›n› küçük harflerin kullan›m› simgelemektedir. Harflerin dolgun yap›lar›
kuruluflun, markan›n gücünü belirtme amac›ndad› (Çamdereli, 2000: 112).
Markan›n gücünü belirtmek amac›yla c›l›z, ince bir harf tasar›m›ndan
yararlan›lmas› kuruluflun göndermek istedi¤i mesaja uygun düflmeyebilirdi.
3.2. Renkler
Renk, her görsel kimli¤in önemli ve anlaml› bir ö¤esidir. Renk bilimi
araflt›rmac›lar› her renge farkl› bir de¤er yüklemektedirler. Kurulufllar da hedef
gruplar›nda yaratmak istedikleri etkiye göre kendilerine uygun gelen rengi
seçmektedirler (Okay, 2000: 143). Her rengin alg›lanmas› bütün alg›lamalar gibi

7

Bu konuda bilgi için bkz.Hürriyet, 7 Aral›k 2003, s.9
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kültüreldir. Örne¤in, siyah renk yas› temsil etmesine karfl›n, Çin’de yas rengi
beyazd›r. Kurulufllar renk seçimlerinde , arzulanan etkiyi uyand›mak için kültürel
kodu göz ard› etmemelidirler (Joly, 1993: 88).
"Arçelik" a¤ sitesinde kullan›lan ana renk k›rm›z›d›r. Bu sayfada kullan›lan k›rm›z›
koyu ve parlakt›r. K›rm›z› hareketin ve heyecan›n rengidir ve güçlü, teflvik edici,
tahrik edici, aktif, koruyucu, duygusal etkiler tafl›maktad›r. Bu rengin kullan›m›
Arçelik kuruluflunun tüketiciye vermek istedi¤i iletiye uygun düflmektedir çünkü
daha önce de belirtti¤imiz gibi kurulufl yeni at›l›mlar yapmaktad›r ve bu heyecan›,
yenili¤i ve enerjiyi belirtmek için k›rm›z›y› seçmifltir.
A¤ sayfas›n›n sa¤ orta bölümünde yer alan Çelik karesinin sa¤ üst köflesinde
koyu k›rm›z› kullan›lm›fl, afla¤›ya do¤ru aç›k k›rm›z›dan griye do¤ru uzanan renkler
kullan›larak kontrast yarat›lm›flt›r. K›rm›z› rengin en aç›k tonu olan pembe sevgi
ve yard›mseverlik güdüleri kuvvetli bir karakteri ça¤r›flt›rarak buradaki Çelik
karakterini güçlendirmektedir. Yine ayn› bölümde kullan›lan gri renk seçkinli¤i ve
teknolojiyi göstermektedir.
3.3. Tecimsel Karakter Ö¤esi
Kurumsal kimli¤i oluflturan bir baflka ö¤e de tecimsel karakter ö¤esi olarak
adland›r›lan logonun d›fl›nda kuruluflla bütünleflmifl olan simgesel karakterlerdir.
Bu karakterler görüldü¤ü yerde kuruluflu hat›rlat›r ve bu karakterlere genellikle
mizah ö¤esi yüklenerek toplumun ruhsal durumunu etkilemek amaçlan›r
(Jefkins, 1994: 327).
Önceki bölümlerde de (görüntübirimler ve içerikbirimler) incelemifl oldu¤umuz
Çelik, Arçelik’in yeni kampanyas›nda kullanm›fl oldu¤u tecimsel karakter
ö¤esidir. Ad›n› sa¤lam, dayan›kl› ,gri metalik renkli çelik metalinden alan Çelik bu
metalin bütün özellikleriyle tan›tt›¤› ürünün özelliklerine de gönderme yapar.
"Çelik" ad›n› tafl›d›¤› metal gibi parlak ve sa¤lam bir görünüm sergilemektedir.
Çelik’in robot olarak tasarlanmas› Arçelik’in yeni ürünlerindeki teknolojiyi ama
ayn› zamanda yeni de¤iflimi ,yeni yönelimi hatta olan tüm yeni projeleri k›saca
yeni at›l›mlar› ça¤r›flt›r›r. Öyle ki "Ak›ll› Yaflam" seçimlik paketi de bu teknolojinin
bir uzant›s›d›r. "Çelik" sevimli bir robot olarak tasarlanarak çocuklara da hitap
ederken hem ürünlerdeki kaliteyi, sa¤laml›¤›, güvenilirli¤i bir kez daha ça¤r›flt›r›r
hem de tüketicilere sundu¤u sonsuz güveni bir kez daha bizlere sunar. Öte
yandan "Çelik"in gri renkte bir robot olmas› dayan›kl›l›k, teknoloji ve de seçkinlik
göstergesini ça¤r›flt›r›r.
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Sonuç
Buraya kadar aç›klamaya çal›flt›¤›m›z görüntüsel göstergelerin çözümlemelerini
bir tablo arac›l›¤›yla aktarmaya çal›flmak yerinde olacakt›r.
Görüntüsel göstergenin görsellefltirilmesi8
Görsel ileti (Görüntüsel Gösterge)
‹çerikbirimler (Gösterilenler)

Görüntübirimler (Gösterenler)
Düzanlamlar

Yananlamlar

Çelik

Sevimli robot

Teknoloji, ça¤dafll›k,
seçkinlik, kalite, muziplik

Can simidi

Yüzmeye yard›mc›
bir araç

Güvenilirlik, korumac› bir
tutum, yard›mseverlik

Bulut

‹nce su parçac›klar›
y›¤›n›

Huzur, mutluluk, sakinlik

Ok

Bir yönlendirme
arac›

Buyruk, dikkat, belirginlik,
kesinlik, mecburiyet

Kare

Bir geometrik flekil

Huzur, rahatl›k, dinlendirici
etki, belirtme amac›

Erkek profili

Yüzün yandan
görünümü

Kararl›l›k, netlik, güç,
iktidar, ak›l

‹çerikbirimler (Gösterilenler)

Renkbirimler
Düzanlamlar

8

9

Yananlamlar
S›cakl›k, enerji, canl›l›k,
hareketlilik, öfke, yeni
bafllang›çlar, güç, h›rs,
Türkiye’nin milli rengi

K›rm›z›

Bir renk

Beyaz

Bir renk

Temizlik, safl›k, masumiyet,
dürüstlük

Pembe

Bir renk

Sayg›, yard›mseverlik,
incinebilirlik

Gri

Bir renk

Teknoloji, seçkinlik,
belirsizlik, endifle

Sar›

Bir renk

Samimiyet, güven, yenilik
iktidar, ak›l

9

Bu tabloda Mete Çamdereli’nin "çok ileri giderek bir mavi afifli okumak" isimli makalesinden
esinlendik. Gazi ‹letiflim, Say›: 5, 105.
Renklerin düzanlamlar›n›n tabloda bir renk olarak belirtilmesindeki neden renklerin yaln›zca içinde
bulunduklar› ortama gore bir anlam kazand›¤›n›n düflünülmesidir.
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Kurum kimli¤inin önemli bir parças›n› oluflturan görsel kimlik, kuruluflun hedef
kitleleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratma aç›s›ndan önem tafl›r.
Kuruluflun kimli¤ini do¤ru yans›tan, vermek istedi¤i mesajlar› tafl›yan görsel
kimlik ile kurum kimli¤i baflar›l› hale gelir. Biz de inceledi¤imiz kurulufla ait web
sayfas›nda yer alan görsel kimlik göstergelerini çözümledi¤imizde kullan›lan
renklerin, yaz› karakterinin, logonun kuruluflun vermek istedi¤i mesajlar
do¤rultusunda seçildi¤ini saptad›k.
Arçelik a¤ sitesinin ana sayfas›nda yer alan görüntü beyaz dipyüzey üzerinde
parlak k›rm›z› rengin a¤›r bast›¤› görsel ö¤elerle oluflturulmufltur. K›rm›z› renk
hareketi, canl›l›¤›, heyecan› simgelemesiyle kuruluflun yeni ürünle ilgili vermek
istedi¤i mesaja uygunluk göstermektedir. Sayfada yer alan dikkat çekici bir yer
kaplayan foto¤rafik göstergede tecimsel karakter ö¤esi olan Çelik yer almaktad›r.
Çelik’in ad›n› ald›¤› metal gibi ‘sa¤lam’, ‘dayan›kl›’, ‘bükülmez’ olmas› teknolojiyi
simgeleyen robotla iliflkilendirilmifltir internet kullan›c›lar›na.
Arçelik ilk bak›flta k›vr›lm›fl dikdörtgen izlenimi veren logosuyla ‘esnekli¤i’,
‘kararl›l›¤›’ ve müflteri beklentilerine göre flekil alabilme gücünü göstermektedir.
Aç›lan yeni bir sayfan›n da göstergesi say›labilecek bu logoda ‘müflterilerin gülen
yüzünün’ de gizli oldu¤unu söyleyebiliriz. Sa¤a do¤ru e¤imli, yani gelece¤e do¤ru
e¤ilimi gösterdi¤i söylenebilecek küçük harfler Arçelik’in müflterilerine sade ve
sakin bir dille ulaflmak istedi¤ini göstermektedir. Arçelik’in logosunda yapm›fl
oldu¤u de¤ifliklikler yaln›zca bir logo de¤iflimi olarak görülmemelidir. Arçelik bu
de¤iflimle kurumsal kimli¤ini de¤ifltirmektedir. Logoyu piyasaya sunarken Arçelik
reklam stratejisini de de¤ifltirerek Çelik robotunu sunmufl ve Çelik yeni logonun
tan›nmas›na yard›mc› olmufltur.
ww.arcelik.com.tr adresinden ulafl›labilecek bir a¤ sitesi olan Arçelik, teknik
olanaklar aç›s›ndan kullan›c›n›n istedi¤i bilgilere h›zla ulaflabilmesine imkan
vermektedir. Siteden kuruluflun halkla iliflkiler çal›flmalar› hakk›nda bilgi alabilmek
de mümkündür. Yap›lan etkinlikler, kampanyalar ve bas›n bültenleri sitede genifl
olarak yer almaktad›r; bu da ana sayfaya di¤er sayfalara aç›lan bir kap› ifllevi
kazand›rmak ve kullan›c›y› yakalayan bir tasar›mla sa¤lanmaktad›r.
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