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ÖZET

Yüksek Lisans Tezi
SOSYAL KAMPANYA BAĞLAMINDA KIZILAY KURUMU AFİŞLERİNİN
GÖRSEL ÇÖZÜMLENMESİ
Erkan YAVUZ
Kastamonu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burak Erhan TARLAKAZAN
Sosyal kampanya ve sorumluluk kapsamında önemli bir konuma sahip olan Kızılay,
1868 yılında kurulmuş ve sosyal sorumluluk alanında dünyada faaliyet gösteren
köklü yardımlaşma kurumlarından birisi olmuştur. Kızılay, toplumdaki rolü ve sosyal
sorumluluk projeleri dolayısıyla gerek Türk toplumlarında gerekse dünya genelinde
önemli faaliyetlerde bulunmuş olup bu kapsamda çalışmada ele alınan kurum olarak
belirlenmiştir.
Bu çalışmada, Kızılay Kurumu’nun sosyal kampanya bağlamında geçmişten
günümüze afiş tasarım örneklerinden otuz tanesi incelenmiştir. Afişlerde iletilmek
istenen mesajların hedef kitleye iletiliş biçimine, tasarımda bulunan ögelerin içerdiği
anlamlara bakılmış ve afiş tasarımında değerlendirme kriterleri, algılanabilirlik, renk,
bütünlük, denge, tipografi gibi ögelerin analizi yapılarak afiş tasarımlarının görsel
çözümlenmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, Kızılay Kurumu’nun afişlerindeki dilsel iletilerde sözel
hiyerarşiye dikkat edilerek anlatım birliğinin sağlandığı ve mesajların hedef kitleye
etkin bir şekilde ulaştırılmaya çalışıldığı görülmüştür. Ayrıca afişlerde mesaj-imge
bütünlüğünün sağlanarak tasarımda kullanılan ögelerin bir bütünlük oluşturduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kızılay, Sosyal Kampanya, Afiş, Görsel Çözümleme.
2019, 114 sayfa
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ABSTRACT

M.Sc. Thesis
VISUAL ANALYSIS OF THE TURKISH RED CRESCENT CORPORATION
IN THE CONTEXT OF SOCIAL CAMPAIGN POSTERS
Erkan YAVUZ
Kastamonu Universty
Institute for Social Science
Department of Art and Design
Supervisor: Asst. Prof. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Turkish Red Crescent, which has an important position in the scope of social
campaign and responsibility, was established in 1868 and has been one of the longestablished social assistance organizations in the world. Turkish Red Crescent
Kızılay, acted both in Turkish society and world societies dua to its role in society
and its social responsibility projects, has been chosen as the institution to be
scrutinised.
In this study, 30 of the poster design examples of the Turkish Red Crescent from the
past to the present have been examined for the social campaign of the Turkish Red
Crescent. In the posters, the way of transmitting of the messages to the target
audience and the meanings of the elements included in the design were examined.
Also, the analysis of poster design criteria such as evaluation criteria, perceptibility,
color, integrity, balance, typography were analyzed and visual analysis of poster
designs was done.
As a result of this study, it has been observed that the expression unity is achieved by
paying attention to the verbal hierarchy in the linguistic messages in the posters of
the Turkish Red Crescent and the messages are tried to be transmitted to the target
audience effectively. In addition, it is seen that the elements used in the design create
an integrity by providing message-image integrity in posters.
Key Words: Turkish Red Crescent, Social Campaign, Poster, Visual Analysis.
2019, 114 pages

vi

ÖNSÖZ

Uzun bir geçmişe sahip, etkili bir iletişim ve reklam aracı olan afişler, farklı teknik
ve yöntemler kullanılarak tasarlanabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve yeni
reklam alanlarının ortaya çıkmasına rağmen günümüzde geçerliliğini koruyan ve
hiçbir zaman önemini kaybetmeyeceği düşünülen afişler toplumdaki sosyal olaylara
da yön vermektedir.
Bu çalışmada, 1868 yılında kurularak toplumsal ve sosyal konularda önemli bir
misyon üstlenen, hazırladığı sosyal kampanyalarla kitlesel farkındalık oluşturan
Kızılay Kurumu’na ait afiş tasarımları ele alınarak ulaşılabilen örneklerin görsel
çözümlemesi yapılmış olup çeşitli sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
Lisansüstü eğitimim ve tez çalışmam süresince hiçbir zaman desteğini esirgemeden
bana rehberlik eden, bilgi birikimini ve değerli zamanını benimle paylaşan danışman
hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Burak Erhan TARLAKAZAN’a, araştırmada bulunan
afişlerin temini konusunda yardımcı olan Kızılay Kurumu’na, tez çalışmam süresince
yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarıma, eğitim hayatım boyunca her daim yanımda
olan ve bugünlere gelmemi sağlayan aileme şükranlarımı sunar, sonsuz teşekkür
ederim.
Erkan YAVUZ
Kastamonu, Haziran, 2019

vii

İÇİNDEKİLER

Sayfa
ÖZET ................................................................................................................. iv
ABSTRACT ........................................................................................................ v
ÖNSÖZ .............................................................................................................. vi
İÇİNDEKİLER ................................................................................................ vii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .................................................... x
RESİMLER DİZİNİ ......................................................................................... xi
1.

GİRİŞ ................................................................................................................... 1

2.

KURAMSAL ÇERÇEVE ................................................................................... 4
2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi............................................ 4
2.2. Sosyal Sorumluluk Alanları .............................................................................. 7
2.2.1. Sosyal Refah İle İlgili Sosyal Sorumluluklar ............................................ 7
2.2.2. Çevreyle İlgili Sosyal Sorumluluklar ........................................................ 8
2.2.3. Eğitimle İlgili Sosyal Sorumluluklar ......................................................... 9
2.2.4. Sağlıkla İlgili Sosyal Sorumluluklar ........................................................ 10
2.3. Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gönüllülük .................................................. 10
2.4. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ..................................................................... 11
2.5. Kızılay ............................................................................................................. 12
2.5.1. Kızılay’ın İlkeleri ..................................................................................... 13
2.5.2. Kızılay’ın Faaliyet Alanları ..................................................................... 14
2.6. İletişim ve Reklam .......................................................................................... 16
2.6.1. Reklamın İşlevleri .................................................................................... 18
2.6.2. Reklamın Türleri ...................................................................................... 18
2.6.2.1. Hazırlayanlar açısından reklamlar ...................................................... 18
2.6.2.2. Hedef pazar açısından reklamlar ......................................................... 19
2.6.2.3. Talep açısından reklamlar .................................................................... 19
2.6.2.4. İşlenen konu açısından reklamlar ......................................................... 20
2.6.2.5. Coğrafi bölge açısından reklamlar ....................................................... 21
2.6.3. Sosyal Kampanya .................................................................................... 21

viii

2.6.3.1. Sosyal kampanya türleri........................................................................ 23
2.6.3.1.1. Eğitici kampanyalar ........................................................................... 23
2.6.3.1.2. Eylem kampanyaları .......................................................................... 24
2.6.3.1.3. Davranış kampanyaları ..................................................................... 24
2.6.3.1.4. Değer yönlü kampanyalar ................................................................. 24
2.6.3.2. Sosyal kampanyaların amaçları ve özellikleri ...................................... 24
2.6.3.4. Sosyal kampanyalarda bulunması gereken ilkeler ............................... 26
2.6.3.5. Sosyal kampanyaları başarıya götüren faktörler ................................. 27
2.6.4. İletişim Araçlarına Göre Reklam Ortamlarının Seçimi ........................... 28
2.6.5. İletişim Araçlarına Göre Reklamlar ......................................................... 28
2.6.5.1. Radyo reklamları .................................................................................. 29
2.6.5.2. Televizyon reklamları ........................................................................... 29
2.6.5.3. Gazete ve dergi reklamları ................................................................... 30
2.6.5.4. Dış mekân reklamları............................................................................ 30
2.6.5.5. İnternet reklamları ................................................................................ 31
2.6.5.6. Diğer reklamlar .................................................................................... 31
2.7. Afiş .................................................................................................................. 32
2.7.1. Afişin Tarihsel Gelişimi........................................................................... 33
2.7.2. Afiş Tasarımında Değerlendirme Kriterleri ............................................. 35
2.7.3. Afiş Çeşitleri ............................................................................................ 35
2.7.3.1. Reklam afişleri ...................................................................................... 36
2.7.3.2. Kültürel afişler ...................................................................................... 36
2.7.3.3. Siyasi afişler .......................................................................................... 37
2.7.3.4. Sosyal afişler ......................................................................................... 37
3.

YÖNTEM ........................................................................................................... 39
3.1. Araştırmanın Amacı .................................................................................... 39
3.2. Araştırmanın Önemi ................................................................................... 39
3.3. Araştırmanın Yöntemi ................................................................................ 39

4.

BULGULAR ...................................................................................................... 40
4.1. Sosyal Kampanya Afişleri Bağlamında Kızılay Kurumu Afişlerinin Görsel
Çözümlenmesi ........................................................................................................ 40
4.1.1. Afiş analizleri ........................................................................................... 40

ix

5.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................ 100

KAYNAKLAR........................................................................................................ 103
ELEKTRONİK KAYNAKLAR ........................................................................... 109
GÖRSEL KAYNAKLAR ...................................................................................... 111
ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................ 114

x

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

ABD
KKTC
MEB
MÖ
STK
TV

Amerika Birleşik Devletleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Millî Eğitim Bakanlığı
Milattan Önce
Sivil Toplum Örgütü
Televizyon

xi

RESİMLER DİZİNİ

Resim 1. Gezegeni Kurtarın adlı sosyal kampanya afişi............................................ 22
Resim 2. Ölülerle Konuşmak adlı sosyal kampanya afişi .......................................... 23
Resim 3. Moulin Rouge: La Goulue afişi .................................................................. 34
Resim 4. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................... 40
Resim 5. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................... 42
Resim 6. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................... 44
Resim 7. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................... 46
Resim 8. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................... 48
Resim 9. Doğal afetler konulu Kızılay afişi ............................................................... 50
Resim 10. Doğal afetler konulu Kızılay afişi ............................................................. 52
Resim 11. Maden suyu konulu ticari Kızılay afişi ..................................................... 54
Resim 12. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 56
Resim 13. Üye kazandırma konulu Kızılay afişi ....................................................... 58
Resim 14. Yardım konulu Kızılay afişi...................................................................... 60
Resim 15. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 62
Resim 16. Doğal afetler konulu Kızılay afişi ............................................................. 64
Resim 17. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................. 66
Resim 18. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................. 68
Resim 19. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 70
Resim 20. 100. yıl konulu Kızılay afişi..................................................................... 72
Resim 21. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 74
Resim 22. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 76
Resim 23. Gençlerde farkındalık konulu Kızılay afişi ............................................... 78
Resim 24. Kıbrıs konulu Kızılay afişi ........................................................................ 80
Resim 25. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi ............................................................ 82
Resim 26. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................. 84
Resim 27. Yardım konulu Kızılay afişi...................................................................... 86
Resim 28. Kızılay 130. yıl afişi .................................................................................. 88
Resim 29. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................. 90
Resim 30. Eğitime destek konulu Kızılay afişi .......................................................... 92

xii

Resim 31. Yardım konulu Kızılay afişi...................................................................... 94
Resim 32. Yardım konulu Kızılay afişi...................................................................... 96
Resim 33. Kan bağışı konulu Kızılay afişi................................................................. 98

1

1. GİRİŞ

Sosyal sorumluluk kavramı iki ayrı bölüm olan “sosyal” ve “sorumluluk”
kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Sosyal kelimesi, toplum ve toplumun çeşitli tabakaları ile ilgili olup bir başka deyişle
“toplumsal” demektir. Psikoloji bilim dalında ise sosyal kelimesi; insan
davranışlarının

sosyal

grupla

bağlantıları

açısından

incelenmesi

anlamına

gelmektedir (Yazıcı, 1992, s. 47).
Sorumluluk kelimesi ise “kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren
herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” şeklinde Türk Dil
Kurumu (TDK) tarafından tanımlanmaktadır (URL-1, 2019).
Devletlere, toplumlara kısacası içerisinde bulunulan ortama, zamana ve mekâna göre
değişiklik gösterebilen “sorumluluk” kavramı günümüzde içerisi doldurulması
gereken önemli bir ifadedir. Küçükten büyüğe herkesin bildiği fakat farkında
olmadığı bu kavram günümüzde insanların bilinçlenmesiyle birlikte farklı bir boyut
kazanmıştır.
İnsanlarda sorumluluk duygusunun gelişebilmesi için aile, eğitim ve tecrübe gibi
birçok koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşulların başında gelen aile,
sorumluluk duygusunun gelişmesinde önemli bir rol almaktadır. Çünkü kişi ilk bilgi,
birikim ve tecrübelerini ailede öğrenmekte olup bu da kişinin sorumluluk duygusunu
etkilemektedir (Akman, 2009, s. 16).
İçinde yaşadığımız kültür, sorumluluk kavramı üzerinden birey ve toplum arasında iş
birliği gerektirirken ayrıca toplumu oluşturan ögelerden toplumun geneline karşı iş
birliği de beklemektedir (Kılıç, 2017, s. 135). Birlikte yaşanılan toplumun ve
kültürün bir gereği olan bu işbirliği sadece toplumdaki kişiler ile sınırlı kalmayıp
aynı zamanda toplumu oluşturan devlet ve kurumlar ile de bağlantılıdır. Kültürün
bütün olarak üstlenmesi gereken bu sorumluluk türü ise sosyal sorumluluk olarak
adlandırılmaktadır.
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Günümüzde insanların gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir toplum bırakması için,
çevreyle yardımlaşma arzusu içerisinde olması gerek bireysel gerekse grup olarak
sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmelerine neden olmaktadır. İnsanların bu
bilinç ile hareket etmesi, devletin sosyal konularda daha aktif olmasına, kurum ve
kuruluşların toplum yararına işler yapmasına ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de
bu konuda önemli faaliyetler yürütmesine olanak sağlamıştır.
Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesinde reklam ortamlarından da
yararlanılmakta olup sosyal içerikli kampanyalar planlanarak uygulanmaktadır.
Teknolojinin günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte kitle iletişim
araçları ile geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaşılmakta ve yürütülen sosyal
kampanyalar kamuoyunda kısa zamanda büyük etkiler yaratmaktadır. Toplumun her
yaş grubu ve her eğitim seviyesindeki bireyler tarafından kullanılan kitle iletişim
araçları ile reklam ortamları ticari kampanyalar için olduğu kadar sosyal
kampanyalar için de büyük önem arz etmektedir.
Bu araştırmada toplumların birlik-beraberliğine ve gelişmesine önemli ölçüde
katkıları bulunan sosyal sorumluluk anlayışı tanımlanarak reklam ile ilişkisine
değinilmeye çalışılmıştır. Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşması
için gerekli olan reklam unsurları onlarca yıldır kullanılmakta ve toplumlar üzerinde
önemli katkıları olmaktadır. Çalışmada reklam kampanyaları sosyal sorumluluk
faaliyetleri açısından ele alınmış olup bu bağlamda Kızılay Kurumu’nun sosyal
içerikli afişleri incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır.
Araştırma çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı tanımlanarak tarihsel gelişimine
değinilmiş ve sosyal sorumluluk alanları açıklanmıştır. Sosyal sorumluluk
kapsamında önemli bir yeri olan gönüllülük kavramının ve sivil toplum
kuruluşlarının tanımı yapılmıştır. Ayrıca çalışmada ele alınan Kızılay’ın kuruluşu,
ilkeleri ve faaliyetler alanları incelenmiştir.
Sosyal sorumluluk çalışmalarında yürütülen sosyal kampanyalarda önemli bir
konuma sahip olan reklam ve iletişim kavramı, reklamın işlev ve türleri açıklanmakla
birlikte çalışmanın konusu olan sosyal kampanya kavramı, amaçları ve özellikleri;
sosyal kampanyalarda bulunması gereken unsurlar ve başarı faktörleri kavramsal
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çerçevede ele alınmıştır. Daha sonra sosyal kampanyaların hedeflerine ulaşması için
önemli bir araç olan reklam ortamları ve bu ortamların seçimine ilişkin yapılan
araştırmalar incelenmiş olup insanları etkileme konusunda büyük öneme sahip olan
afiş kavramı ve çeşitleri ele alınmıştır.
Bu doğrultuda geçmişten günümüze Kızılay’ın afiş örnekleri incelenerek görsel
açıdan çözümlemeleri yapılmış ve afişlerde verilmek istenen mesajların ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Kızılay’ın sosyal sorumluluk kapsamında insanları
bilinçlendirmek ve yardıma sevk etmek için tasarımcılar tarafından oluşturulan
afişleri değerlendirilmiş olup bu sayede sivil toplum kuruluşlarının sosyal kampanya
tasarımlarında dikkat etmesi gereken özellikler konusunda faydalı olacağı
öngörülmüştür.
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Sosyal Sorumluluk; insana, çevreye, eğitime, bilim ve sanata, kültüre, topluma
hizmet etmek, yaşam kalitesini iyileştirmek için bütün toplumla birlikte ekonomik
gelişmelere destek verme sorumluluğu demektir (Usta, 2010, s. 105).
Sosyal sorumluluk bir başka tanımda ise ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve dinsel
olarak çoğulcu yaklaşım ve yönetim anlayışını hâkim kılan; toplumsal mutluluğu
kültürünün maddi ve manevi yönlerinin dengesinde bulacağını bilen, sınıfsal
farklılıkların en aza indirgendiği insani değerlere ve eşitliğe yönelen, verimlilik ve
yüksek performans sonucu sağlanan üretim artışının oluşturduğu hayat standardına
sahip olan, iyimser, aktif bir toplum oluşturmak olarak ifade edilmektedir (Tosun,
1978, s. 189, aktaran, Tıngır, 2006, s. 10-11).
Toplumsal yaşamın bir gereği olarak ortaya çıkan sosyal sorumluluk kavramı
insanların yaşamlarını sürdürürken gösterdikleri davranışların, içinde bulunduğu
topluma yarar sağlayacak ya da en azından zarar vermeyecek nitelikte olması
demektir (Akyıldız, 2012, s. 355).
Kişiye, topluma, kültüre, kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösteren sosyal
sorumluluk anlayışının tanımlanmasında güçlükler yaşanmakla birlikte bu kavramlar
ile ilgili olarak aile bireylerinin sorumluluğu, çalışanların sorumluluğu ve devletlerin
sorumluluğu gibi birçok örnek verilebilmektedir (Kılıç, 2017, s. 122).
Toplumun genel ve özel tüm alanlarına dönük olan sosyal sorumluluk; eğitim, çevre,
sağlık gibi genel alanların dışında; hayvan hakları, afet organizasyon, kadın hakları,
engelliler, sokak çocukları ve insan hakları gibi özel alanlara dönük olarak da
gerçekleşebilmektedir (Eraslan, 2011, s. 83).
Sosyal sorumluluk sahibi olmak, bireyin kendi sorumluluklarının haricinde toplumu
etkileyen konulara da ilgili olup duyarlılık göstermesi ve toplumsal konularda
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edindiği bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklarını yine topluma geri vermesini
hedeflemektedir (Kılıç, 2017, s. 123). Örneğin ilk yardım eğitimi alan bir bireyin
karşılaştığı kaza esnasında yaralılara ilk yardım müdahalesi yapması ya da
mühendislik eğitimi alan bir bireyin edindiği bilgilerle topluma fayda sağlayacak
cihazlar üretmesi beklenmektedir.
Sosyal sorumluluktaki temel amaç, ahlâk ve kamu çıkarlarını dikkate alan sınırlar
içerisinde hizmetleri yürüterek toplumsal öncelikleri ve beklentileri karşılayacak
ölçüde olumlu tepkide bulunmak, gerekli önlemleri almaya yönelik isteklilik
göstermek, toplumun çıkarlarına karşı gerekli hassasiyeti sağlamaktır (Korkmaz,
2006, s.5, aktaran, Akman ve Akman, 2012, s. 407).
Sosyal bir varlık olan insanın davranışları ve sorumluluk anlayışları geçmişten
günümüze değişime uğramış olmakla birlikte sosyal sorumluluk algıları yaşanılan
dönemlere, toplumlara, dinlere göre değişiklik göstermekte ve etkisi günümüze kadar
uzanmaktadır.
Yaşanılan topluma fayda sağlama ve yardımlaşma arzusuyla ortaya çıkan sosyal
sorumluluk kavramı tarih öncesi dönemlere kadar dayanmaktadır. Bu dönemde insan
toplulukları kabileler hâlinde yaşamakta olup bu kabilelerin de belli kural ve
gelenekleri bulunmaktaydı. Beraber yaşamak fikrinin oluşturduğu bu kural ve
gelenekler, ilerleyen zamanlarda toplumda yardımlaşma ve katkıda bulunma
fikrindeki gelişmelere ışık tutmaktadır. Günümüzde de hâlâ devam eden bu sosyal
gelenek, yaşanılan toprak parçasına ortak sahip olma ve bu toprak parçasını birlikte
savunma duygusundan doğmaktadır. İnsan doğasının bir parçası olan yardımlaşma,
insan ilişkilerinin de bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzdeki sosyal sorumluluk
kavramının temelleri, tarihin ilk dönemlerine insanların beraber yaşamaya
başlamalarına kadar dayanmaktadır (Aydede, 2007, s. 15-16).
Günümüz sosyal sorumluluk anlayışı Ortaçağ öncesi dönemlerde gözlemlenmemekle
birlikte ekonomi, yönetim, hayırseverlik, din ve iş konseptleri gibi günümüz sosyal
sorumluluk kavramına etki eden bilgilerin bu döneme dayandığını söylemek
mümkündür. MÖ 5000-500 yılları arasında yapılan eski Mısır piramitleri, o dönemde
Mısırlıların yönetim ve organizasyon konusundaki başarılarının bir kanıtıdır. Aynı
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zamanda eski Mısır yazılarından da anlaşıldığı üzere, günümüzde kullanılan iş
dünyasına ait bazı kavram ve düşünceler o döneme dayanmaktadır. Babil’de
üretilmiş olan Hammurabi kanunları yönetim ve çalışanların sorumluluklarıyla ilgili
ilk görüşleri de göstermektedir (Aydede, 2007, s. 16).
Sosyal sorumluluk anlayışının ortaya çıkışında medeniyetlerin ve dinlerin büyük bir
etkisi bulunmakla birlikte özellikle dinlerin verdiği öğütlerde sosyal sorumluluk
anlayışının ön plana çıktığı görülmektedir. Başkalarına iyilik yapmak, dürüst olmak
ve adaletli davranmak vb. dinsel öğütler sosyal sorumluluk anlayışına örnek olarak
gösterilebilir.
Musevi dininin peygamberi olan Hz. Musa, “On Emir” ile örgütlenme anlayışına ve
yönetim düşüncesine katkıda bulunarak sosyal sorumluluk anlayışını ön plana
çıkarmıştır (Özüpek, 2013, s. 25).
Hristiyanlık dininde sosyal sorumluluk ile ilgili görüş ve düşünceler, kilisenin
öncülüğünde dile getirilmiş olup fakirlere ümit, kölelere özgürlük vaat edilmiştir
(Yazıcı,1992, s. 28).
Müslümanlıkta ise; günümüz sosyal sorumluluk anlayışı zekât kavramı
ile örtüşmektedir. Zekât İslam’ın beş şartından birisidir. Zekât: kişinin
yeterli zenginliğe sahip olduktan sonra verilmesi emredilen belli
miktarda malın hakkı olanlara verilmesidir. Zekât, kişinin iyi bir insan
olması, doğru yolda ilerlemesi için gerekli bir şarttır (Aydede, 2007, s.
16).
Türkiye’de sosyal sorumluluk anlayışı eski Türk Devletleri’ne kadar
dayanmaktadır. Herhangi bir karşılık beklemeden yardım etmek yalnızca
Türk İslâm Devletleri’nde değil tüm Türk Devletleri’nde de görülen bir
durumdur ve Türk kültüründe önemli yere sahiptir. Bu güdülerle Türk
Devletleri’nde kurulan vakıflar Osmanlı’dan önce de mevcuttur. Bu
vakıflar, Türklerin geleneksel ve kültürel olarak yardımseverliğe ve
toplumsal dengeye verdiği önemi ortaya koymaktadır (Özden, 2004, s.
341, aktaran, Aliyeva, 2018, s. 28).
Endüstrileşmede üretimin artmasıyla beraber insanlar sadece kendi ihtiyaçlarını
karşılamakla yetinmeyip ticaret hayatına atılarak başkalarının da ihtiyaçlarını
karşılamaya başlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler 1800’lerin sonlarında Avrupa’da ve
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Amerika’da sosyal bilinç ve sorumluluk kavramını oluşturmaya başlamakla birlikte
sanayileşme ve büyük şirketlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla sosyal sorumluluk
kavramı da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır (Aydede, 2007, s. 16).
Sosyal sorumluluk kavramı, geçmişten bugüne pek çok farklı süreçten geçerek farklı
zamanlarda ve farklı boyutlarda önem kazanmış, bulunduğu konum ve alana göre
farklı şekillerde karşımıza çıkmıştır. Halk arasında imece olarak da gözlenebilen bu
kavram, kurum bazında incelendiğinde kurumsal sosyal sorumluluk biçiminde de
karşımıza çıkmaktadır (Aydede, 2007, s. 16).
Sosyal sorumluluğun önem kazanmasının diğer nedenleri ise toplumdaki genel
ahlakın ve iş dünyasındaki ahlaki ilkelerin bozulması ya da yetersizliği, yaşamın
“değerler” alanındaki bozukluğunun bir başka anlamda “ahlaksızlığın” sonuçlarının
ve maliyetlerinin gittikçe yükselmesi, “iyi bir işin iyi ahlak ile özdeş” olduğunun
farkına varılması ve iyi bir iş tanımı için yasal sınırların yeterli olmadığının
görülmesidir (Bayrak, 2001, s. 8-6, aktaran, Okur, Sayın, 2014, s. 58).
2.2. Sosyal Sorumluluk Alanları
Elçil (2006, s. 42) “Dünyadaki uygulamalara bakıldığında sosyal sorumluluğun;
hammadde seçiminden üretim koşullarına, toplumsal yatırım projelerinden çevreci
ürün ve hizmet üretmeye yönelik çeşitli alanlara genişleyen bir uygulama alanı”
olduğunu belirtmiştir. Bu genişleyen uygulama alanları toplumdan topluma farklılık
göstermekle birlikte genelde toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, çevre, kültürsanat ve spor gibi temel olarak ele alınan konular sosyal sorumluluk alanları
kapsamında nitelendirilmektedir.
2.2.1. Sosyal Refah İle İlgili Sosyal Sorumluluklar
Sosyal sorumluluk anlayışı gönüllülük esasına dayalı bir uygulama olsa da konunun
her geçen önem kazanması devletlerin bu alanda daha fazla rol almasına neden
olmaktadır. Özellikle dünyada yaşanan ekonomik sorunlar, devletlerin halkın
refahını koruma anlayışını bir kez daha ortaya koymaktadır (Akman, 2009, s. 59).
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Günümüzde birçok aile işsizlik sebebiyle sosyal refah düzeyinin çok altında hayatını
idame ettirmeye çalışmaktadır. Yaşam standartlarının çok altında yaşayan ailelerde
birçok problem ortaya çıkmakla birlikte suç ve boşanma oranlarının da arttığı
görülmektedir. Bu konuda devlete büyük görev düşmekle beraber toplumdaki kurum
ve kuruluşların da bireylerin sosyal refah düzeyinin arttırılması için devlete destek
olması gerekmektedir (Akman, 2009, s. 59-60).
Sosyal sorumluluğun toplumsal boyutu da bulunmaktadır. Bu boyut; toplum
tarafından kabul edilen ya da edilmeyen davranış ve faaliyetlere uymak, toplumun
doğru kabul ettiklerini yapmak, zararlı olandan kaçınmak ve toplumun beklentilerine
cevap verecek şekilde katkıda bulunmaktadır (Bayraktar, 2001, s. 114, aktaran, Ulu,
2007, s. 60).
2.2.2. Çevreyle İlgili Sosyal Sorumluluklar
Dünyada artan nüfusla beraber insanların daha fazla kazanmak için çevresini
sınırsızca tüketmesi, bireysel çıkarlarını toplumun ortak değer ve çıkarlarından üstün
görmesi ekolojik dengeyi bozmakta ve çevre sorunlarına yol açmaktadır.
Günümüzde çevre sorunlarına dair birçok araştırma yapılmakla birlikte insan ve
çevre arasındaki etkileşime vurgu yapılmaktadır. Bu konuda gerek bireylerin gerekse
kuruluşların çevreyle ilgili sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelerek sorunlara aktif
çözümler üretmeleri, yaşam koşullarını iyileştirmek için bir araya gelmeleri
duyarlılığı arttırmaktadır (Elçil, 2016, s. 45).
Yaşam sürdürmek için su, hava, besin ve ısı gibi gerekli kaynaklar yeryüzünde
yaşayan canlılar tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Sanayi Devrimi sonrası
gerçekleşen teknolojik devrimler bu kaynakların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesine
neden olmuştur (Özüpek, 2013, s. 50). Özellikle 1960’lı yıllarda endüstri
faaliyetleriyle ortaya çıkan kimyasal atıkların hava ve suyu kirletmesi, 1984 yılında
ozon tabakasının delik olduğunun anlaşılması, 1986 yılında yaşanan Çernobil faciası
gibi olumsuzluklar toplumun çevreye karşı duyarlılığını arttırarak sosyal sorumluluk
bilinci ile hareket etmesini sağlamıştır (Elçil, 2016, s. 45).
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Son

yıllarda

çevre

kirliliğinin

önemli

boyutlara

ulaşmasıyla

çevrecilik

(Environmentealists) olarak adlandırılan, özellikle batı ülkelerinde ve ABD’de bir
akım gelişmiş olup Türkiye’de ise bu akım yavaş yavaş gelişmeye başlamaktadır. Bu
akımın üyeleri gerek konferanslar, seminerler, dersler vererek gerekse çeşitli
eylemler düzenleyerek çevre temizliği konularında öncülük etmektedir. Çok sayıda
insan çevreyi koruma seferberliği ya da haftası ilan ederek etrafını temizlemekte ve
çevreye atılan çöpleri toplayıp sınıflandırarak çöp toplama merkezlerine teslim
etmektedir (Tosun, 1990, s. 222, aktaran, Cora, 1996, s. 118).
2.2.3. Eğitimle İlgili Sosyal Sorumluluklar
Sosyal sorumluluk bilinci toplumlar için önemli olmakla birlikte bu bilinci küçük
yaşlardan itibaren gerek aile gerekse okullar tarafından bireylere kazandırılmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’in resmî gazetede yayınlamış olduğu “İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile resmî, özel, ilköğretim ve
orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencilerde kendine güven ve
sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak amacıyla
öğrenci kulübü aracılığıyla toplum hizmeti çalışmaları getirilmiştir (T.C. Resmî
Gazete, 13/01/2005).
Bir ülkenin refah ve mutluluğu, o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli eğitim
almalarıyla gerçekleşmektedir. Bireylerin eğitim ile kazandıkları bilgi, beceri sosyoekonomik gelişmenin en önemli unsuru olmaktadır (Çakmak, 2008, s. 34-35).
Ülkemizde eğitimde sürekliliğin sağlanması ve nitelikli eğitimin arttırılması adına
MEB ve belediyeler tarafından oluşturulan yaygın eğitim merkezleri bulunmaktadır.
Bu merkezlerde insanlara yeni beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak
ve yeni meslekler edindirmek gibi çok kapsamlı faaliyetler yürütülmektedir.
Ayrıca devletin sorumluluğu sadece eğitimle ilgili olmayıp kültürel mirasın
korunması, bireylerin toplumdaki kültürel aktiviteleri yapabilmesine olanak
sağlanması gibi alanlardaki çalışmaları da kapsaması gerekmektedir. Günümüz
yönetim anlayışında da devlet, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye çalışarak
eğitim, kültür ve sanata yaptığı katkıları arttırmaktadır (Akman, 2009, s. 63).
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2.2.4. Sağlıkla İlgili Sosyal Sorumluluklar
Çağdaş sosyal hukuk devletinin ilk ve en önemli sorumluluğu vatandaşlarının en
kutsal hakkı olan yaşama hakkını güvence altına almaktır. Bu sorumluluğu toplumu
oluşturan bireylerin sağlıkla ilgili haklarını güvence altına alarak yerine getirmelidir
(Akman, 2009, s. 67). Bu alandaki sosyal sorumluluk çalışmaları toplum sağlığını
koruyup iyileştirerek toplumun yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırmaktadır (Elçil,
2016, s. 49).
Toplum sağlığını korumaya ve iyileştirmeye yönelik çabalar içeren sağlıkla ilgili
sosyal sorumluluk çalışmaları, hem günümüz toplumunun hem de gelecek nesillerin
yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu tür çalışmalar, bireylerin zararlı
alışkanlıklarını terk ederek sağlıklarını etkileyecek olumlu davranışlar edinmelerine
ve çevrelerini bu konuyla ilgili bilinçlendirmelerine katkıda bulunur (Akım, 2010, s.
7). Ülkemizde Kızılay, Yeşilay, Türk Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı, Sigarayla
Savaşanlar Vakfı gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplum sağlığı konusunda
sosyal sorumluluk çalışmaları yapmakta ve insanları bu konuda bilinçlendirmeye
çalışmaktadır.
Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarda medyanın da etkin bir
şekilde kullanılması, toplumlarda davranış değişikliği oluşturulmasını sağlar. Medya,
alkollü araç kullanılmaması ve toplumsal alanlarda sigara içilmemesi gibi çeşitli
sağlık

konularında

bilinci

arttırmakta

ve

kamu

gündemine

yerleşmesini

sağlamaktadır.
2.3. Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gönüllülük
Sosyal sorumluluk kapsamında gönüllülük önemli bir yere sahiptir ve sosyal
sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal afetler, çevre sorunları, toplumsal
kalkınma projeleri, şiddetle mücadele, eğitim seferberliği gibi durumlarda gönüllülük
büyük bir öneme sahiptir.
Bireylerin, topluma yönelik katkıları için bir araç ve temel bir sosyal sorumluluk
faaliyeti olan gönüllülük, bu faaliyetlere katılanlara bazı kazanımlar sağlamaktadır.
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Yapılan araştırmalarda gönüllüler, içinde bulundukları topluluklara kıyasla daha
mutlu, enerjik, gelecekten umutlu bir grup olarak kaygı, stres, umutsuzluk ve
çaresizlik duyguları daha azdır. Diğer yandan gönüllülerin gerçekleştirdikleri
faaliyetler sırasında edindikleri bilgi ve deneyim, aldıkları eğitim, kurdukları ilişki ve
sosyal ağlar gibi bireysel kazanımları yaşamlarına yönelik olumlu katkılar
sağlamaktadır (Kılıç, 2017, s. 142).
Birleşmiş Milletlerin 2011 Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporu’nda da
belirtildiği üzere gönüllülük, toplumun doğal bir parçası olmakla birlikte karşılıklı
alıp vermeye, paylaşmaya dayanan çok eski ve köklü bir gelenek olup toplumun
gelişimine olumlu bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır (Tuğsavul, 2013, s. 4).
Sosyal sorumluluk kapsamında, gönüllülüğün önemi ve katkıları konusunda
uluslararası düzeyde yürütülen çabaların yanı sıra ulusal ve yerel ölçekte sivil toplum
ve gönüllülük faaliyetleri artış göstermektedir (Kılıç, 2017, s. 138). Toplum yararına
yapılan çalışmalarda büyük sorumluluklar üstlenen STK’ler bu konuda önemli bir
yere sahiptir.
2.4. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
Sivil Toplum Kuruluşları, belirli bir kamusal ihtiyacı karşılamak amacıyla gönüllü
bireylerin oluşturduğu, kâr amacı gütmeden toplum yararına çalışarak sorunların
çözümüne katkı sağlayan; demokrasi, çoğulculuk ve katılımcılık kültürünü geliştiren,
kişi hak ve özgürlüklerini koruyup pekiştiren örgütlerdir (Çoban, 2006, s. 459).
STK’lerde gönüllülük önemli olmakla birlikte başkasına yardım etme, başkası için
gönüllü olma anlamına gelen diğerkâmlık düşüncesi de bir o kadar önemlidir. Bu
düşünce ile insanlar hiç bilmedikleri, tanımadıkları belki de hiç görmeyecekleri
insanlara yardım yapabilmektedir (İnsel, 2004, s. 3).
İnsanların dayanışma içerisinde harekete geçebilmesi ve iletişim kurabilmesi için
oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşları, sivil toplumdaki belli ilgi gruplarını temsil
etmek üzere organize olan kurumlar olarak da tanımlanabilmektedir (Yaprak, 2006,
s. 362).
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STK’lerin başlıca işlevleri, oldukça geniş bir yelpazeden oluşan küreselleşmenin ve
pazar ekonomisinin getirdiği sıkıntılara karşı koruyucu tampon görevi üstlenen,
temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama olanaklarının oluşması için mücadele veren,
yetişmiş insan kaynağı oluşturarak yerel ve bölgesel kalkınma projelerine katkıda
bulunan yapılar oluşturmaktır (Yıldız, 1999, s. 34, aktaran, Karakılçık, 2006, s. 226).
Çok sesli yapıları ve farklı görüşleri barındırabilen, toplumsal dönüşüm konusunda
yarattıkları sosyal sorumluluk projeleriyle fonksiyonlarını çok hızlı bir şekilde yerine
getirebilen STK’ler; günümüz küresel dünyasının sosyal sermaye zemininde yerini
almaktadır. Ayrıca STK’ler bireysel katkıların birlikteliği ve birbirini tamamlaması
ile bireysel sorumluluğu sosyal sorumluluğa dönüştürmek görevini de üstlenmektedir
(Balkır, 2006, s. 582).
Tüm dünyada farklı önceliklere, değişik kuruluş amaçlarına, farklı hizmet
coğrafyasına ve farklı ölçeklere göre oluşturulan STK’ler sosyal sorumluluk
alanındaki en önemli aktörlerdendir. Temel haklar, çevre, eğitim, sağlık, yardım,
insan ve hayvan hakları, kalkınma sorunları gibi birçok farklı alanda faaliyetlerde
bulunurlar. (Kılıç, 2017, s. 143).
2.5. Kızılay
Kızılay; tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen,
yardım ve hizmetleri karşılıksız olan kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet
kuruluşu olup Kurtuluş Savaşı’nda yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım
gözetmeksizin yardım etmek arzusuyla doğmuştur (URL-2, 2019).
Kamu yararına çalışan millî bir yardım kuruluşu olan Kızılay, 1864 Cenevre
Sözleşmesi’ne bağlı olması sebebiyle uluslararası ve tarafsız bir özelliğe sahip
olmuş, kuruluş sırasında Kızılhaç teşkilatlarının çalışma yöntemlerini benimseyerek
cumhuriyetten önce Batılılaşan ilk Türk kurumlarından biri olmuştur. Bir başka
deyişle Kızılay, Türk milletinin ruhundan ve tabiatından gelen yardım fikrinin batı
yöntemleriyle sentezlenerek ortaya çıkmış bir kurumdur (Çapa, 2010, s. 185).
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Kızılay, 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım
Cemiyeti” adıyla kurulmakla birlikte 1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1923’te “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve
1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almış olup büyük önder Mustafa Kemal
Atatürk tarafından kuruluşa “KIZILAY” adı verilmiştir (URL-2, 2019).
Kızılay’ın kuruluş amacı, savaş sırasında hasta ve yaralıların tedavileriyle
ilgilenmek, yaralılar için savaş alanlarına yakın çeşitli hastaneler ile yardım heyetleri
bulundurarak

Cenevre

ve

Lahey

Konferanslarında

alınan

kararlar

gereği yabancı devletlerin ordularında da ihtiyacı olan hasta ve yaralılara yardım
etmektir (Çapa, 2010, s. 19).
Kızılay Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, kurduğu hastaneler, hasta taşıma
servisleri, hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar ile
savaş alanında yaralıların ya da hastaların bakım ve tedavisine yardımcı olmuş;
Türkiye’de ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağını ve
beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; sağlıkla ilgili
çeşitli alanlara öncülük etmiş, ihtiyacı olan pek çok kişiye gereken sosyal yardım ve
hizmetleri sunmuştur (URL-2, 2019).
2.5.1. Kızılay’ın İlkeleri
•

İnsanlığı ilke edinen Kızılay, savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin
yardım etme amacı ile oluşmakta ve nerede olursa olsun insan acısını
önlemek için çabalamaktadır. İnsan sağlığının korunmasını ve insan onuruna
saygı duyulmasını amaç edinerek insanlar arasında anlayışı, dostluğu,
işbirliğini ve barışı desteklemektedir.

•

Irk, milliyet, inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gibi ayrım gözetmemeyi
ilke

edinen

Kızılay;

gerçekleştirmektedir.

insan

acısını

dindirmek

için

faaliyetlerini
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•

Her kesimin güvenini kazanmak için düşmanlıklara taraf olmayan ve hiçbir
zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ayrılıklara girmeyen
Kızılay faaliyetlerinde tarafsızlığı ilke edinmektedir.

•

Bağımsız bir kurum olan Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin
yardımcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabi, ancak
kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine
uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

•

İnsanlara sunduğu hizmetlerde hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen Kızılay,
gönüllülük ilkesini esas alan bir yardım kurumudur.

•

Türkiye’de “Kızılay” adı altındaki tek dernek olma özelliğine sahip olan
Kızılay, herkese açık bir şekilde insancıl faaliyetlerini bütün yurdu
kapsayacak şekilde yürütmeyi ilke edinmektedir.

•

Dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alan Kızılay, diğer ülkelerin
ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip olmakla birlikte karşılıklı
yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları paylaşarak evrensellik ilkesini
kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir (URL-3, 2019).

2.5.2. Kızılay’ın Faaliyet Alanları
Türkiye’de ve dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanlara hizmet eden
Kızılay’ın faaliyet alanları şu şekildedir:
Ulusal afet yönetimi: Kızılay yurt içinde meydana gelen doğal afetler sonrasında
beslenme, barınma, afete müdahale ve afet lojistik gibi konularda afetzedelerin
ihtiyaçlarını karşılayarak yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmaları yapmaktadır.
Ayrıca Kızılay, uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra ihtiyaca yönelik
olarak da çadırlar üretmektedir (URL-4, 2019).
Kan hizmetleri: Kızılay, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli
bağışçılardan karşılamaktadır. Ülke genelinde 300’den fazla noktada hizmet veren
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Kızılay, hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern
laboratuvarlarda testlere tabi tutarak kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere
hastanelere ulaştırmaktadır (URL-5, 2019).
Uluslararası yardımlar: Dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren
Kızılay, dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzatmaktadır.
İnsani yardım alanında yürüttüğü yardım çalışmaları ile küresel bir aktör hâline gelen
Kızılay, son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale
etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.
İhtiyaç sahibi ülkelere de yardım eden Kızılay özellikle projelerini konut, okul,
toplum merkezi, ibadethane, kamu tesisleri inşası, geçim kaynaklarının temini ve
desteklenmesi, sağlık, eğitim, sosyal yardım, tarım ve sulama gibi alanlarda
yoğunlaştırmaktadır (URL-6, 2019).
Sosyal hizmetler: Sosyal hizmet alanında geliştirdiği örnek projelerle sosyal yardım
çalışmalarını yürüten Kızılay, çeşitli faaliyetleri ve hayırseverlerin bağışlarıyla
ihtiyaç sahiplerinin yanında olur. Ülke çapında şubeleri, aşevleri, huzurevleri,
öğrenci yurtları, giyim yardım merkezleri ve kimsesizler evi ile mağdurların
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir (URL-7, 2019).
Sağlık hizmetleri: Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Kızılay, birçok
ilde bulunan hastane ve tıp merkezleri ile vatandaşlara modern sağlık hizmeti
sunmaktadır. Kızılay olası bir afet durumunda oluşabilecek sağlık hizmeti ihtiyacını
da tıp merkezleri ve hastaneleri aracılığıyla karşılamak için çalışmalar yürütmektedir
(URL-8, 2019).
İlk yardım: Kızılay, insanların acil durumlar karşısında doğru bilgi ve beceriyle
gereken ilk yardım müdahalesini yapabilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk
yardım merkezlerinde eğitim programları düzenleyerek toplumda ilk yardım
bilincinin yaygınlaştırılması için projeler yürütmektedir (URL-9, 2019).
Eğitim ve gençlik hizmetleri: Toplumda yardımlaşma kültürünün yaygınlaşması için
eğitim çalışmaları yapan Kızılay, afet zararlarını azaltmak ve afetlerden korunmak
kişi ve toplum sağlığı gibi birçok konuda toplumsal bilinci artırmaya yönelik
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çalışmalar gerçekleştirmektedir. İlköğretim çağındaki öğrencilere ve öğretmenlere
yönelik toplumu afetler konusunda bilinçlendirmek, güvenli bir yaşam ve afet
zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla projeler
yürütmektedir. Gençlik hizmetleri kapsamında ise kamp ve burs hizmeti sunarak
kendi olanaklarıyla tatil yapamayan öğrenciler için yurdun çeşitli illerinde kamplar
organize etmektedir. Üniversitelerde de kulüp ve topluluklar aracılığıyla gençlerde
Kızılaycılık kültürünün yaygınlaşması yönünde çalışmalar yürütmektedir (URL-10,
2019).
Göç ve mülteci hizmetleri: Kızılay çeşitli alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlar
ile işbirliği içerisinde çalışarak ülkemizde yardıma muhtaç durumda yaşayan
yabancılara yönelik acil yardım ile uyum ve bütünleşme hizmetleri vermek, ayni ve
nakdî yardım sağlamak gibi proje ve programlardan sorumlu olmaktadır (URL-11,
2019).
2.6. İletişim ve Reklam
İletişim, reklamın tüketicisine ulaşmak için kullandığı yol olarak tanımlanmakla
birlikte ilgili hedef kitleye iletmek istediği mesajı iletme hâlidir. İletişim karşılıklı
bilgi, fikir ve algı alışverişidir (URL-12, 2019).
Bir başka deyişle iletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan en az iki insan ya da
insan grubu arasında gerçekleşen karşılıklı duygu, düşünce, davranış ve bilgi
alışverişidir (Becer, 2009, s. 11).
“Karşılık etkileşimin varlığı” iletişim ile ilgili tanımlamalarda orta nokta olurken
etkileşimde temel amaç; iletişimin tarafı olan alıcıda, belirli bir anlayış ve davranış
değişikliği oluşmasını sağlamaktır. Etkin bir iletişimden söz edilebilmesi için
mesajın alıcı tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması gerekmektedir
(Kılıç, 2017, s. 200).
Reklam ise televizyon, gazete, dergi gibi medya ve kitle iletişim araçları kapsamında
kullanılan araç giydirme, bina giydirme, billboard gibi geniş halk yığınları ile
potansiyel tüketici ve tasarım arasında iletişim sağlayan araçlardır (URL-12, 2019).

17

Becer (2009, s. 221)’e göre reklam, bir ürün ya da hizmetin basın ve yayın
araçlarında para karşılığında tanıtılarak kamuoyuna iletilmesine yönelik faaliyetler
olmakla birlikte dikkat çekme, istek yaratma, ikna etme, ürün ya da hizmetin nasıl
sağlanabileceği konusunda bilgi verme amaçlarına hizmet etmektedir.
Bilindiği üzere iletişim, gönderici ile alıcı arasındaki bilgi akışının alıcı ve gönderici
tarafından anlaşıldığı bir zaman dilimidir. Reklam bu zaman dilimini hedef kitlesine
ulaşmak için kullanırken kendini ifade etmek için hedef kitlesinin ilgisini
çekebilecek olası bütün malzeme, kişi ve araçları kullanarak iletişim kurar ve
mesajlarını iletir (URL-12, 2019).
“Reklam ortamı sahipleri” olarak da adlandırılan yayın sektörü televizyonlar,
radyolar, gazeteler, dergiler, internet siteleri gibi reklamların yayınlanması
sürecinden reklamveren ile hedef kitlenin buluşmasını sağlayan yapılanmalardan
meydana gelmektedir. Planlanan reklam kampanyasına göre şekillenen medya
planlama çalışmaları neticesinde uygun görülen tüm ortamlarda, reklamın tasarım
yöntemi farklılaşmakla birlikte reklam ortamlarında uygulanan görsel tasarım
unsurları da temelde benzerlik göstersede üretim yöntemleri farklılaşmaktadır (Elden
ve Okat Özdem, 2015, s. 24).
Sosyal kampanyaların hedef kitleye mesaj iletmesinde ve tanıtımında önemli bir
unsur olan reklamlar, bu kampanyaların topluma fayda sağlamasında önemli bir
iletişim aracı olarak nitelendirilmektedir. Sosyal kampanyalar ile ilgili yapılan
reklamların başarılı sonuçlar elde etmesi için reklam mesaj stratejisinin ve medya
ortamlarının planlanmasının kampanya amaçları doğrultusunda hazırlanması
gerekmektedir (Tekin, 2006, s. 65).
Toplumsal fayda amaçlı kampanyalar için hazırlanan reklamların ürün ve hizmet
reklamlarından ayrıldığı nokta, direk olarak toplumsal fayda sağlayacak unsurları
içerisinde barındırması ve bunu kamuoyuna duyurmasıdır. Günümüzde reklamlar
yalnız ekonominin bir unsuru olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal hayatın da
önemli bir unsuru olmaktadır (Adıgüzel, 2002, s. 113, aktaran, Nayman, 2008, s. 14).
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2.6.1. Reklamın İşlevleri
Reklamın bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatma gibi işlevleri bulunmaktadır.
(Kotler, Wong, Saunders ve Armstrong, 2005, s. 763).
Reklamın bilgilendirme işlevi: Pazara yeni sunulan bir ürün ile ilgili marka imajı
oluşturmak, ürünün özelliklerini ve kulanım bilgisini tüketiciye açıklamak, ürüne
yeni kullanım alanları sunmak ve ürün hakkındaki yanlış izlenimleri düzeltmek için
yapılan reklamlar bilgilendirme işlevini yerine getirmektedir. Bu işlevdeki temel
amaç birincil talep oluşturmaktır.
Reklamın ikna etme işlevi: Ürün özellikleri ile tüketicilerin algısını değiştirmesi,
ürünü satın almaya yönlendirmesi ve markaya bağımlılık oluşturması için tüketicileri
ikna etmeyi hedeflemektedir. Rekabet arttıkça daha da önem kazanan bu işlevin
amacı ürüne talep oluşturmakla birlikte bazı ikna edici reklamlar ürünü doğrudan ya
da dolaylı olarak bir veya daha fazla ürün ile karşılaştırmaktadır.
Reklamın hatırlatma işlevi: Tüketicilere yakın gelecekte ürüne ihtiyaç duyabileceğini
bildirme, sezon dışında da ürünü tüketicilere hatırlatarak akılda kalıcı ürün bilinci
oluşturma ve ürünün nereden temin edileceğini hatırlatma amacı taşımaktadır.
2.6.2. Reklamın Türleri
Reklam, farklı kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılmakta ve bu çalışmada
hazırlayanlar açısından, hedef pazar açısından, talep açısından, konu açısından ve
coğrafi bölge açısından incelenmektedir.
2.6.2.1. Hazırlayanlar açısından reklamlar
Reklam, hazırlayanlar açısından üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet işletmesi
reklamı olarak üç ana gruba ayrılmaktadır (Elden, 2005, s. 27-28):
Üretici reklamı, üretim yapan kuruluşun ürününü tanıtmak için yaptığı reklamlar
olmakla birlikte genel reklam olarak da nitelendirilmektedir.
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Aracı reklamı, toptancı, perakendeci ve aracı kurumlar gibi ürünün sadece satışını
yapan kurumların sattıkları ürün hakkında bilgi veren reklamlardır. Bu reklamlar
lokal reklam kapsamına girmektedir.
Hizmet reklamı ise banka ve sigorta şirketleri gibi tüketiciye hizmet veren reklamları
kapsamaktadır.
2.6.2.2. Hedef pazar açısından reklamlar
Reklam mesajının sunulduğu hedef kitleye göre tüketiciye yönelik reklamlar ve
aracılara yönelik reklamlar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır (Elden, 2005, s. 28):
Tüketiciye yönelik reklamlar, son tüketici olan hedef kitleye ürünün özellikleri,
faydaları, satış kanalları ve satış koşulları hakkında bilgi veren reklamlardır.
Aracılara yönelik reklamlar ise toptancı, perakendeci gibi son tüketicilere ürünün
ulaştırılmasını sağlayan aracılara yönelik yapılan reklamlardır. Bu reklam türü,
reklam yoluyla prestiji artan ürünün aracılar tarafından rahatlıkla tüketicilere
satılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
2.6.2.3. Talep açısından reklamlar
Piyasaya yeni çıkan ya da piyasada var olan ürünlere talep yaratmak için oluşturulan
reklamlar iki ana gruba ayrılmaktadır (Tayfur, 2004, s. 31):
Birincil talep reklamları, piyasaya yeni çıkan ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi,
belli bir ürün grubuna karşı talep yaratılması ve pazar payının genişletilmesi için
yapılan reklamlardır.
Seçici talep reklamları, belirli bir ürüne talep yaratmak, üründen çok markaya talep
arttırmak ve istenen ürünün markası tekrar edilerek marka bağımlılığı yaratılmak
istenen reklamlardır.
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2.6.2.4. İşlenen konu açısından reklamlar
İşlenen konu açısından reklamlar; satış özendirici reklamlar, karşılaştırmalı
reklamlar, tanıklı reklamlar, çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik
reklamlar, çevreye ilişkin reklamlar ve doğrudan reklamlar olmak üzere şu şekildedir
(Işıktaş, 2018, s. 45-47):
Satış özendirici reklamlar, bireylerde satın alma alışkanlığı yaratan reklamlar
olmakla birlikte pazarlama stratejilerinin faaliyete geçmesi, bireyleri satın almaya
yönlendirmesi ve bunu yaparken de belirlenen kitlelere sunulan kampanyalar ve
etkinliklerle, saldırgan satış yöntemleriyle gerçekleştiren faaliyetlerdir.
Karşılaştırmalı reklamlar, herhangi bir işletmenin sadece kendisinin gerçekleştirdiği
ürün veya hizmetin güçlü yönlerini vurguladığı ve rakiplerinin bu tür ürün veya
hizmetlerinde ortaya koydukları stratejilerle bağlantı kurarak kendi üstün
özelliklerini ortaya koyan reklamlardır.
Tanıklı reklamlar, ürün veya hizmetin hedef kitlesinin dikkatini çekebilmek için
oluşturulan reklam yüzlerini ifade etmektedir. Popüler kültür, bilim, spor, sanat gibi
alanlarda tanınan kişilerin güçlü yapısıyla ürün veya hizmetin yapısını ve güçlü
yönlerini vurgulamasıyla tüketiciye güç vererek satış stratejisini oluşturan en etkili
yöntemdir.
Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik reklamlar, hedef kitlesinin rahatça
izleyebileceği ve algılayabileceği reklamlardır. Bu tür reklamlar çocukların
anlayabileceği yanlış ya da bilinçsiz bilgilerle donatılmayan reklam konularını
içermektedir.
Doğrudan reklamlar, ürünün hemen satın alınmasına yönelik reklamlar olup kolay
ürün grubuna girmektedir. Ayrıca indirimli, kampanyalı, taksitli satışlarda bu reklam
türü kullanılmaktadır (Tayfur, 2004, s. 32).
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2.6.2.5. Coğrafi bölge açısından reklamlar
Reklamlar coğrafi bölge açısından; yerel reklam, bölgesel reklam, ulusal reklam,
uluslararası reklam ve küresel reklam olmak üzere beş ana grupta ele alınmaktadır
(Özkan, 2014, s. 48):
Yerel reklamlar, genellikle küçük kasaba ya da şehirlerdeki toptancılar tarafından
gerçekleştirilen reklamlardır.
Bölgesel reklamlar, yerel reklamlara göre daha geniş bir alana hitap eden ve belirli
bir bölgede üretim yapan işletmelerin o bölge için hazırladıkları reklamlardır.
Ulusal reklamlar, ulusal pazarı hedef alarak tüm yurdu kapsayan reklam bütçeleri ve
mesaj içerikleri yönünden yerel ve bölgesel reklamlardan farklı olan reklamlardır.
Uluslararası reklamlar, çok uluslu işletmelerin, farklı ülke pazarlarını hedef alarak
yaptıkları reklamlardır. Reklamverenler tarafından aynı ürün farklı ülkelerde, farklı
mesaj içerikleri ile tanıtılabilmektedir.
Küresel reklamlar, hazırlanan mesaj içerikleri bakımından tek bir pazar olarak
görülen, tüm dünya hedef alınarak hazırlanan ve dünyanın farklı yerlerinde aynı anda
başlatılarak aynı tarzda uygulanan reklamlardır.
2.6.3. Sosyal Kampanya
Günümüz şartlarının yarattığı stres, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi
birçok sorunla beraber açlık, şiddet, çevre kirliliği ve bulaşıcı hastalıklar çözüm
beklemektedir. Bu sorunların devam etmesi toplumsal huzuru, mutluluk ve refahı
bozarak topluma zarar vermektedir. Bu sorunların çözümü konusunda topluma bazı
fikirlerin

benimsetilmesi,

toplumun

düşünce

ve

davranışlarında

gerekli

değişikliklerin yapılabilmesi için sosyal kampanyalar önemli bir rol üstlenmektedir
(Güney, 2013, s. 13).
İçinde yaşadığımız evrende oluşan çevresel ve sosyal sorunların çözümüne yönelik
kamuoyu oluşturarak sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve oluşturulan çözüm
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önerilerini geniş kitlelere aktarmak için sosyal kampanya faaliyetleri yürütülmektedir
(Güney, 2013, s. 3). Örneğin 2013 yılında Studio SC tarafından Gezegeni Kurtarın
(Save the Planet) adlı sosyal afiş (Resim 1) tasarlanmış olup insanlarda çevre
konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Resim 1. Gezegeni Kurtarın adlı sosyal kampanya afişi
İnsanlara yeniliklerin benimsetilmesi konusunda reklam ortamlarının doğrudan
etkileri bulunmakta ve bu araçlarla sosyal faydaya yönelik konularda, topluma yeni
davranışlar kazandırmak için sosyal kampanyalar yapılmaktadır (Polat Özbay, 2016,
s. 15). Aynı zamanda toplumu ilgilendiren olay ve konularda kamuoyunun dikkatini
çekmek, sorunun çözümü için ilgililerin harekete geçmesini sağlamak, insanların
bilinçlenmesi ve bilgilenmesi amacıyla reklam ortamlarından yararlanılmaktadır. Bu
ortamlardaki kampanyalar, ticari reklamlar gibi kâr amacı gütmemekle birlikte
kampanyadaki mesajların açık ve kısa sürede davranış değişikliği oluşturması
amaçlanmaktadır (Tükel, 2008, s. 87). Örneğin 2010 yılında Mudra Ajans tarafından
tasarlanan Ölülerle Konuşmak (Talk them Dead) adlı sosyal afiş (Resim 2)
tasarlanmış olup araç kullanırken telefon kullanılmaması gerektiğini anlatmakta ve
kullanılması durumunda ölümle sonuçlanabileceğini ifade etmektedir.
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Resim 2. Ölülerle Konuşmak adlı sosyal kampanya afişi
Sosyal kampanyalarda hedeflenen amaçların gerçekleşmesi için grafik tasarım ve
ürünlerinden de yararlanılmakta olup kampanya kapsamında kullanılan grafik
tasarım ürünlerinin mesajı hedef kitleye doğru ileterek düşündürmesi ve harekete
geçirmesi için insanları etkileme gücünün bulunması ve estetik olması gerekmektedir
(Güney, 2013, s. 3).
2.6.3.1. Sosyal kampanya türleri
Sosyal kampanyalar, hedef kitlede istenilen davranışın belirlenmesi açısından büyük
bir önem arz etmekte ve hedef kitlenin istediği konular uygulamaya konulacak
kampanyalar için zemin hazırlamaktadır. Hedef kitlenin önemli rol oynadığı bu
kampanyalar eğitici, eylem, davranış ve değer yönlü kampanyalar olmak üzere üçe
ayrılmaktadır (Kotler, 2002, s. 6).
2.6.3.1.1. Eğitici kampanyalar
Eğitici kampanyalar, belirli bir konu üzerinde toplumdaki bireylerin bilgi edinmesi
amacıyla düzenlenen kampanyalardır. Bireyler için bilginin önemli olduğu
durumlarda ilgilenim daha çok artmakta olup kampanyanın başarısı da orantılı bir
şekilde artış göstermektedir (Kotler, 2002, s. 6). Alkol, sigara gibi kötü
alışkanlıkların insanlarda oluşturduğu hastalıkların topluma belirtilmesi, çevre
kirliliğinin dünyada oluşturduğu sorunların açıklanması ya da dumansız hava
sahalarının insanlar için öneminin vurgulanması gibi kampanyalar eğitici
kampanyalara örnek oluşturmaktadır.
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2.6.3.1.2. Eylem kampanyaları
Toplumdaki bireyleri belirli konularda harekete geçirmek için oluşturulan
kampanyalardır. İnsanları harekete geçiren tüm kampanyalar eylem kampanyaları
içerisinde yer almaktadır (Kotler, 2002, s. 6). Kızılay’ın kan merkezleri ve kan bağış
araçları ile yaptıkları kan bağışı kampanyaları eylem kampanyalarına örnek
oluşturmaktadır.
2.6.3.1.3. Davranış kampanyaları
Davranış kampanyaları, hedef kitlede davranış değişikliği yaratmak için oluşturulan
kampanyalardır. Bu kampanyalarda sosyal bir probleme neden olan davranışların
kişiler tarafından terk edilmesi amaçlanmaktadır (Kaçar, 2014, s. 97). Emniyet
kemeri kullanımı, madde bağımlılığını engelleme, çevre temizliği gibi kampanyalar
davranış kampanyalarına örnek oluşturmaktadır.
2.6.3.1.4. Değer yönlü kampanyalar
Toplumda daha önceden var olan fakat doğrululuğu bulunmayan bilgi, inanç ve
tutumları değiştirmek amacıyla yürütülen kampanyalardır (Kotler, 2002, s. 6).
Toplumda yer alan organ bağışının dini açıdan sakıncalı olduğu vb. inanç ve
tutumların yanlış olduğunu belirtmek amacıyla yapılan kampanyalar bu kapsamda
yer almaktadır.
2.6.3.2. Sosyal kampanyaların amaçları ve özellikleri
İnsanları toplumsal konularda bilinçlendirmek amacıyla yapılan sosyal kampanyalar
fikirler, davranışlar, tutumlar ve kültürel değerler, çevre sorunları, insan hakları gibi
toplumdaki bireyleri ve sosyal yaşamı ele almaktadır (Güney, 2013, s. 11).
Çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarının farklı amaçları olabilmekle birlikte Kotler
ve Lee (2006, s. 3-4) çalışmasında sosyal kampanyaların desteklediği amaçları temel
olarak şu şekilde belirtmiştir:
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Toplum sağlığı: Zamanında aşı olma, AIDS’i önleme, kanser hastalıklarında erken
teşhis vb.
Güvenlik: Suç ve suçlu ile mücadele, kişiye özel sürücü programları, araçlarda
güvenlik kısıtlamalarının kullanılması vb.
Eğitim: Okur yazarlığın arttırılması, okullarda teknoloji ve ekipman yardımları, özel
eğitim gereksinimleri vb.
İstihdam: Mesleki eğitimler, işbaşı eğitim programları ve iş yerleştirmeleri vb.
Çevre: Atıkların geri dönüşümü, zararlı kimyasalların kullanımının engellenmesi,
doğa dostu ambalajlar vb.
Toplumsal ve ekonomik gelişim: Faizsiz ya da düşük faizli ev sahibi yapma kredileri
vb.
Diğer temel ihtiyaç ve istekler: Açlık, yoksulluk, insan ve hayvan hakları, oy verme
hakkı, ayrımcılığı engelleme girişimleri vb.
Sosyal kampanyaların amacına ulaşması için en önemli husus topluma verilen
olumlu mesajın toplum tarafından da doğru bir biçimde algılanmasını sağlamaktır.
Böylece kampanyada toplumun dikkate alındığı, değerli görüldüğü bireyler
tarafından hissedilecek ve kampanya amacına ulaşacaktır (Özgen, 2006, s. 40).
Sosyal kampanyalarda bulunması gereken özellikler ise net olarak tanımlanmamakla
birlikte sosyal kampanyaların en belirgin özellikleri topluma yarar sağlaması, uzun
süreli ve ölçülebilir olması şeklinde ifade edilmektedir (Özden, 2011, s. 48).
Sosyal kampanya kapsamında yapılan faaliyetler, toplumdaki bireylere yarar
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Kampanya öncesinde ihtiyaç analizi yapılarak
toplumun ihtiyacı belirlenmeli ve planlanan sosyal kampanya bu doğrultuda
yürütülmelidir.

Bu

şekilde

yapılan

kampanyalar

hem

toplum

tarafından
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benimsenecek hem de kampanyaların daha etkin bir şekilde yürütülmesine fayda
sağlayarak devamlılık arz edecektir.
Verimli ve etkin bir sosyal kampanya için günlük uygulamaların tümleşik bir parçası
olunması, tüm paydaşların katılımının sağlanarak sosyal sorumluluk ile ilgili
kararların desteklenmesi, etik değerlere ve yasalara uyulması gerekmektedir (Göktaş
ve Baytekin 2009, s. 2002). Ayrıca kampanya dâhilinde tutundurma yapılması,
sorunların çözümünde kalıcı, gerçek ve uzun dönemli bir değişim sağlanması sosyal
kampanyaların en belirgin özellikleri olmaktadır (Özgüven, 2013, s. 30).
Sosyal kampanyaların bir başka özelliği, ölçümlenebilir sonuçlar hedeflemesi ve
kampanyanın kendi içerisinde tanıtım yapmasıdır. Ölçümlenemeyen performansın
iyileştirilemeyeceği ilkesi kapsamında kampanyanın başarı kriterlerinin belirlenmesi
ve belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığının saptanması kampanyanın geliştirilmesi
için gerekli olmaktadır (Karahan, 2006, s. 63).
Sosyal kampanyalarda süreklilik, önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda
gerçekleştirilen kampanyalar en az iki yıl boyunca aralıksız devam etmelidir. Ayrıca
sosyal kampanyalar toplumsal faydayı gözeterek yardımseverliğin ötesinde bir yapı
oluşturmalıdır (Özgen, 2006, s. 38-39).
2.6.3.4. Sosyal kampanyalarda bulunması gereken ilkeler
Toplumlar için önemli bir konuma sahip olan sosyal kampanyalar oluşturulurken
kampanyayı yürüten paydaşların kampanyayı benimsemesi, topluma benimsetmesi
ve bu kampanyaların etkili bir şekilde hedef kitlesine ulaşması için gerekli belli başlı
ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şu şekildedir (Yaman, 2005, s. 79):
Dürüstlük: Kampanya sürecindeki tüm ilişkilerde etik standartlarına uygun hareket
edilmesi.
Şeffaflık: Kampanya yöneticileri arasında iyi niyet ve açıklığın sağlanması.
Samimiyet: Kampanyayı destekleyen kurumlar ile güçlü ve derin ilişkiler kurulması.
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Ortaklık: Kampanya sürecinde ve sonrasında olası riskleri ve ortaya çıkacak
ödüllerin paylaşılması.
Karşılıklı

Saygı:

Kampanyanın

yürütülmesini

sağlayan

paydaşlara

gerçek

değerlerinin verilmesi.
2.6.3.5. Sosyal kampanyaları başarıya götüren faktörler
Yürütülen sosyal kampanya türüne göre, kampanyayı başarıya götüren çeşitli
faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler kampanyanın istenilen hedefe ulaşabilmesi için
büyük önem taşımaktadır. Her sosyal kampanya için başarı faktörü değişiklik
göstermekle birlikte tüm kampanyalar için temel kriterler şu şekildedir:
•

Kampanya alanı ile sunulan ürün ya da hizmet ile ilgili aşırı farklılıkların
bulunmamalı,

•

Kampanya bir STK ya da kuruluş aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa
kampanyanın hedef ve amaçları ilgili kuruluşun kültürü, vizyonu ve misyonu
ile uygun olmalı,

•

Kampanya hedef kitleye uygun mesajlar içermeli ve kampanyanın hedefleri
ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalı,

•

Yapılan kampanya topluma yarar sağlayarak toplum tarafından desteklenecek
nitelikte olmalı,

•

Kampanya yürütülürken işbirliği oluşturulmalı ve sürdürülebilir olmalı,

•

Etkin bir pazarlama yönetimi ve uygulamalar içermeli,

•

Reklam ortamları kampanya için doğru ve etkili kullanılarak hedef kitle
üzerinde etki yaratılmalıdır (Aydede, 2007, s. 50, aktaran, Güngör, 2016, s.
41).
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2.6.4. İletişim Araçlarına Göre Reklam Ortamlarının Seçimi
Sosyal kampanyaların duyurulmasında en etkili araçlardan olan reklam ortamları;
toplumu bilgilendirmek, toplumda davranış ve inanç değişikliği yaratmak için
iletişim çalışmalarında önemli bir rol üstlenmektedir (Öztürk, 2009, s. 218). Bu
reklam ortamlarının seçimi piyasa şartları ve reklam sektöründeki gelişmelere bağlı
olarak yapılmaktadır. Bu ortamlar seçilirken hedef kitleye uygun yer ve zamanda,
uygun maliyet ve verimlilikte olmasına dikkat edilmektedir. Hedef kitleye uygun bir
şekilde ulaşmayı sağlayacak bir ya da birden fazla medya ortamını seçerken:
•

Maksimum seviyede frekans elde etmeyi,

•

En düşük kişiye erişim maliyeti gerçekleştirmeyi,

•

Ulaşılamayan potansiyel müşteri sayısını minimuma indirgemeyi,

•

Bunları belirlenen bütçe dâhilinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Başal,
1988, s. 12).

Reklam ortamları seçilirken reklam amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulan etki,
sıklık ve ulaşılmak istenen hedef kitle belirlenmek zorundadır. Ulaşılmak istenen
kitle kararı; belirli bir reklam kampanyasında, belirli bir zaman dilimi içerisinde
bulunan hedef kitlede kaç kişiye ulaşılacağı (6 ay boyunca hedef kitlesinin %70’ine
ulaşmak gibi) ve bu kişilere reklam mesajının kaç kez gönderilmek istenmesi
şeklinde verilmektedir. Ayrıca reklamveren, reklamın yayınlanacağı ortamdan nasıl
bir etki istediğine de karar vermelidir. Örneğin reklam ortamlarından televizyon
reklam mesajları ses ve görüntüleri kullandığı için radyodaki reklam mesajlarından
daha etkili olabilmektedir. Ya da ulusal bir gazetedeki reklam haftada bir yerel
gazetede çıkan reklamdan daha inandırıcı ve etkili olabilmektedir (Kotler, Wong,
Saunders ve Armstrong, 2005, s. 772).
2.6.5. İletişim Araçlarına Göre Reklamlar
Reklamlardaki mesajların hedef kitlesine ulaştırılması, kitle iletişim araçları
aracılığıyla mümkün olmakta ve bu araçların ayrıcalıklı konumları bu ortamları
kullananların değişik biçimde yararlanmasını gerektirmektedir.
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Kullanılan iletişim araçlarına göre reklamları şu şekildedir:
-

Radyo Reklamları

-

Televizyon Reklamları

-

Gazete ve Dergi Reklamları

-

Dış mekân Reklamları

-

İnternet Reklamları

-

Diğer Reklamlar

2.6.5.1. Radyo reklamları
Radyo, hedef kitlesine sesli yayın sunma özelliği olan, en eski kitle iletişim
araçlarından biridir. Teknolojik gelişmeler ile insanların herhangi bir iş yaparken
(araç kullanırken veya seyahat ederken, yolda yürürken vb.) radyo dinleyebilmesine
olanak sağlamıştır. Bu özelliğiyle radyo, hedef kitlelere ulaşmada diğer basılı ve
görsel yayınlara göre daha etkili olmaktadır. Günümüzde internet ve uydu üzerinden
de yayın yapılabilme özelliğine sahip olan radyo, sadece bölgesel iletişim aracı
olarak kalmayarak uluslararası alanda da etkili bir iletişim aracı hâline gelmiştir
(Biter, 2014, s. 69).
2.6.5.2. Televizyon reklamları
Televizyon, iletişim alanında 20. yüzyılın en önemli icatlarından biri olarak ön plana
çıkmaktadır. Telgraf, telefon ve radyodan sonra hem ses hem de görüntü sunabilen
bu araç, günümüz dijital iletişiminin de temeli olarak nitelendirilebilmektedir.
Teknolojinin günümüzde geldiği noktada iletişim trafiğinin yoğun bir biçimde
kullanılmasına rağmen televizyon hâlâ önemini yitirmeyen bir iletişim aracı
olmaktadır. Etkinliği ve etkililiği tartışmasız olan televizyon, bir reklam ortamı
olarak geçerliliğini korumaktadır (Elden ve Okat Özden, 2015, s. 26).
Teknolojide yaşanan gelişmeler televizyon reklamlarına da yansımakla birlikte
görüntü kalitesi, kanal sayısı ve yayın çeşitliliklerindeki artışlar, televizyonun tercih
edilen bir mecra olma özelliğini değiştirmemektedir. Ayrıca televizyonun her evde
bulunma özelliğinden dolayı, reklamverenlerin ilgisini her daim çekmektedir (Elden
ve Okat Özden, 2015, s. 27).
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Bireylerin kendi katılımları yoluyla gereksinimlerini karşılayarak ilgisini çekecek
nitelikteki mesaj ve iletilerden özellikle bilgi verme, haberdar etme, duyurma
türündeki sosyal kampanya içerikli TV reklamlarında; mesaj ve iletilerin niteliği,
veriliş biçimi kampanyaların etkisini arttıran ya da azaltan özellikler arasında
olmaktadır (Künüçen, 1988, s. 14).
Televizyon reklamları, toplumun büyük bir kesimine ve her eğitim seviyesindeki
bireylere ulaşılabilir olmasından dolayı en çok tercih edilen reklam ortamı
konumundadır. Ancak belirli bir hedef kitleye ulaşması mümkün olmayan bu
reklamlar maliyet bakımından da pahalı bir reklam ortamıdır.
2.6.5.3. Gazete ve dergi reklamları
Günümüzde sadece basılı ortamlarla sınır kalmayan gazeteler, gün içerisinde
defalarda okunabilmekte ve arşivlenmesi mümkün bir reklam ortamı olarak hedef
kitleye iki boyutlu görsel zenginlik sunmaktadır. Gazete bir reklam ortamı olarak
değerlendirildiğinde, belirli özellikteki hedef kitlesinin her gün ulaşmasına olanak
sağlayan ve özel vakit ayrılan kitle iletişim aracı olmaktadır (Elden ve Okat Özdem,
2015, s. 32-33).
Dergiler ise reklam ortamı olarak gazetelere göre daha iyi bir araç olmaktadır. Dergi
reklamları haftalık, on beş günlük ya da aylık olarak yayınlandıkları için gazetelere
oranla bu reklamların görülebilme şansı daha yüksektir. Genellikle insanlar
tarafından boş zaman değerlendirme etkinliği olarak okundukları için uzun mesajlar
kolaylıkla yayınlanabilmektedir (Özyürek, 1998, s. 14-15).
2.6.5.4. Dış mekân reklamları
Dış mekân reklamları, kamusal alanlarda hedef kitlerle buluşan reklamlardır. Bu
reklamlar, sadece açık havada yayınlanan reklamlar olarak kalmayıp alışveriş
merkezleri gibi kapalı ortamları da kapsamaktadır (Elden ve Okat Özdem, 2015, s.
37). Yol panoları, taşıma araçları, duvar ve çatılar ve metro istasyonları, duraklar gibi
alanlara yerleştirilen reklamlar, dış mekân reklamlarından en çok tercih edilenler
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olmakla birlikte bu reklamların konumlandırıldığı yerler ve etkileyicilikleri açısından
müşteriyi ikna edebilmede başarılı olmaktadır (Güney, 2013, s. 37).
Son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle önemli gelişmeler yaşanan dış mekân
reklamlarında özgünlüğü yüksek, çarpıcı ve dikkatleri üzerine toplayan reklamlarla
karşılaşılmaktadır. Gazete, televizyon gibi ortamlarda yapma imkânı bulunmayan
reklamların dış mekânlarda yapılabilmesi, bu tür reklam ortamlarının ön plana
çıkmasını sağlamaktadır (Özkan, 2014, s. 63).
2.6.5.5. İnternet reklamları
Günümüzde hemen hemen toplumun her kesimi tarafından yaygın bir şekilde
kullanılan internette; web siteleri ve bloglar aracılığıyla, elektronik posta yoluyla,
pop-up ya da sosyal medya ortamları aracılığıyla reklam yapılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ve özellikle akıllı telefonların insan hayatında yerini alması
ile zaman ve mekân sınırı olmaksızın internet erişimi mümkün olmaktadır.
Günümüzde internete erişimin pratik bir şekilde olması, insanların tek tuş ile
dünyaya açılmasına olanak sağlamıştır. Reklam açısından ise internet gerek maliyet
bakımından diğer medya ortamlarına göre ucuz olması gerekse çok geniş kitlelere
hitap etmesi açısından reklamverenlerin büyük ilgisini çekmektedir.
Yaratıcılıkta sınır tanımayan internet reklamları her geçen gün yeni bir şekil almakta
ve izleyici büyük ölçüde etkilemektedir. Dijital iletişim teknolojilerinin gelişim hızı
doğrultusunda farklılaşan internet reklamcılığı kullanıcı temelli uygulamalarla
doğrudan hedefe odaklı yapısıyla ikna çabalarına imkân sağlamaktadır (Elden ve
Okat Özdem, 2015, s. 34).
2.6.5.6. Diğer reklamlar
Satış yerinde reklamlar, genellikle büyük market ve alışveriş merkezlerinde
rastlanmakla birlikte en sık kullanılan reklam ortamlarından biridir. Tüketicilerin
satın alma kararında önemli rol oynayan bu reklamlarda ürün ile ilgili detaylı bilginin
satış personeli tarafından sunulması ve diğer ürünlerden farklı yanlarının belirtilmesi
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tüketicilerin satın alma ile ilgili kararlarını olumlu yönde etkilemektedir (Özkan,
2014, s. 69-70).
Sinema reklamları, radyo ve televizyondan çok daha eski bir reklam ortamı olmakla
birlikte teknolojinin gelişmesi ile görsel açıdan daha zengin ve etkileyici, hedef
kitlenin dikkatini üzerine çeken bir yapıda olmaktadır. Genellikle sinema reklamları
bir ürün ya da hizmetin televizyon reklamlarının aynısı veya sinema ortamına
uyarlanmış versiyonu olarak tüketicilerin karşısına çıkmaktadır (Elden, Ulukök ve
Yeygel, 2005, s. 454).
Ağızdan ağıza reklamlar, günümüzde insanlar bir ürün ya da hizmeti daha önce
kullanan bireylerin görüş ve deneyimlerine büyük önem vermektedir. Kullanılan
ürün hakkındaki olumlu düşüncelerin bir başkasına aktarılması insanlar arasında
teşvik edici bir rol oynamakta ve bu tür deneyimler, çoğu reklamdan daha ikna edici
olmaktadır (Özkan, 2014, s. 71).
2.7. Afiş
Afiş, bir konu üzerinde düşünce geliştirmek ve ileti aktarmak amacıyla renk, çizgi,
biçim, fotoğraf, leke ya da resimleme yapılarak yeni anlamlar yaratmaktır (Güvendi
Kaplan, 2017, s. 22). Yaratılan bu anlamların hedef kitle üzerinde etkili olması ve
onları düşündürerek davranış değişikliği yaratması afişin temel hedeflerindendir.
Afişler, tasarım ve sanat kaygısını içerisinde barındıran grafik ürünleridir. Bu
ürünlerin kullanıcıya hızlı bir şekilde algılayabileceği bir biçimde mesaj ya da
bilginin görsel olarak grafik ağırlıklı bir kurguda ulaştırılması amaçlanmaktadır
(Ketenci ve Bilgili 2006, s. 325).
Afiş tasarımları, zaman içerisinde farklı tarz ve tekniklerle ortaya çıkmaktadır.
Tasarımcılar, çalışmalarını yaşadıkları dönemin sanat anlayışından etkilenerek
yaptıkları gibi, farklı sanat anlayışlarından da etkilenerek yapmışlardır. İçerisinde
bulunulan zaman, çevre, kültür, sosyal ve teknolojik unsurların da çalışmalar
üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunmaktadır (Acar ve Yağbasan, 2014, s.
205).
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Basit bir bilgilendirme aracı olmanın çok ötesinde olan afişler, insanlara farklı ve
yeni şeyler söyleyebilen, bazen güldürüp eğlendiren bazen de uyaran, tehdit eden bir
iletişim aracıdır. İnsanları aydınlatma, yönlendirme ve ikna etmede etkili olan afişler
sosyal amaçlı bir iletken görevi üstlenmektedir (Ertep, 2007, s. 80).
2.7.1. Afişin Tarihsel Gelişimi
Yazılı ve resimli bir grafik tasarım ürünü olan afişlerin, Gutenberg’in matbaa
sistemini bulmasıyla gelişmeye başladığı görülmektedir. 15. Yüzyıla kadar sadece
duvarlara asılmış bir kâğıt olan afişler, basılı üretime geçilmesiyle gerçek kimliğine
kavuşmuş ve daha geniş kitlelere ulaşma imkânına sahip olmuştur. 15. yüzyıl
kapsamında afişin ilk örnekleri olarak gösterilen Meryem Ana resminin yer aldığı bir
el yazması ile İngiltere’deki “Salisbury Banyolarını” tanıtan afişler aynı zamanda ilk
reklam afişleri olarak nitelendirilmektedir (Bektaş, 1992).
16. ve 17. yüzyıla kadar yapılan afişler sadece yazılardan oluşurken 18. yüzyıla
gelindiğinde artistlerin yer aldığı resimsel afişler görülmektedir. Bu dönemlerde
afişin gelişimi açısından önemli olan litografi (taş baskı) tekniği 1798 yılında Alman
Alois Senefelder tarafından yaratılarak renk tonları arası geçişler sağlanmıştır. Bu
geçişlerin sağlanmasıyla afişlerde renkliliği başlatan litografi aynı zamanda ofset
baskı sistemlerinin de temelini atmıştır. 1871 yılında Frederick Walker’in tasarladığı
“Beyazlı Kadın” afişi, afişte resim kullanımının gerekliliğini ortaya koyan önemli bir
afiştir (Öktem, 2011, s. 17).
Endüstrileşme hareketiyle beraber sanayi ve ticaret alanında meydana gelen
gelişmeler grafik ürünlerine duyulan gereksinimi arttırmış, başlarda sirk ve
tiyatroların tanıtımı için tasarlanan afişler reklam aracı olarak büyük ilgi görmüştür
(Işık, 2010, s. 15). Bu dönemlerde afiş alanında önemli çalışmalar yapan Jules Cheret
ve Toulouse-Lautrec gibi sanatçılar ortaya çıkmıştır. Özellikle Toulouse-Lautrec,
Paris’in tiyatro ve gece yaşamına hitap eden afişler hazırlamış olup 1891 yılında
Paris’in ünlü pavyonu Moulin Rouge (Kırmızı Yel Değirmeni) için tasarladığı
“Moulin Rouge: La Goulue” adlı afiş ilk taş baskı eseridir. Bu afiş sayesinde Paris’in
gece yaşamı ve ışıltısı ölümsüzleştirilmiş ve Toulouse-Lautrec sanat dünyasında
olağanüstü bir üne kavuşmuştur. 1892 yılında “La Goulue ile Kız Kardeşi Moulin
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Rouge’da”, “Moulin Rouge’daki İngiliz” ve “Reine Joie” adlı kitap için yaptığı afiş
başyapıtları arasında yer almaktadır (Akgün ve Bulduk, 2015, s. 60).

Resim 3. Moulin Rouge: La Goulue afişi
20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise tüketim çağının önemli bir parçası haline
gelen afişler Dünya Savaşları nedeniyle savaş temalarını konu edinmiş ve toplumsal
belleğe, yaşam biçimine yön vererek güçlü olanın isteği doğrultusunda etkili bir
propaganda aracı olarak kullanılmıştır (Atasoy, 2018, s. 11).
Türkiye’de ise tiyatronun yaygınlaşması, sinemanın doğuşu ve matbaanın açılması
ile ilk afiş örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu afişler yardım dernekleri ve tiyatrolar için
Arap harfleri ile yapılmış ve genellikle yazılı tasarımlardan oluşmuştur (Kazemipour
Khabbazi, 2018, s. 44). Daha sonraları insanlarda tüketim alışkanlığının ortaya
çıkması ve her geçen gün bu alışkanlıkların artmasıyla gıda, moda, giyim gibi çeşitli
sektörlerde ürün tanıtan ve içerisinde görsellerin de yer aldığı afişlerin kullanımı
yaygınlaşmıştır.
Türk afiş sanatının gerçek temelleri ise 1925 yılından sonra İhap Hulusi Görey’in
çalışmaları ile atılmaya başlanmış ve Türkiye’de ilk kişisel afiş sergisi İhap Hulusi
Görey tarafından açılmıştır (Sakızlı, 1992, s. 24).
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2.7.2. Afiş Tasarımında Değerlendirme Kriterleri
Karşı tarafa ileti aktarmak amacıyla tasarlanan afişlerin hedef kitle üzerinde etki
yaratması için çeşitli kriterler bulunmakla birlikte tasarımcıların afiş tasarlarken
dikkat etmesi gereken temel değerlendirme kriterleri şu şekildedir (Becer, 2009, s.
202):
Mesaj: Tasarımcı afiş aracılığıyla vereceği mesajı açık bir şekilde vermeli, verilmek
istenen bilgiyi mümkün olduğunca direk bir şekilde aktararak görsel bir sistem
oluşturmalıdır.
Mesaj-imge bütünlüğü: Tasarımın temelini oluşturan düşüncenin fotoğraf yoluyla
mı, illüstrasyonla mı yoksa salt tipografi ile mi daha etkili biçimde vurgulanacağı
araştırılarak mizahi, trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha çok
güçlendirdiği belirlenmelidir.
Sözel hiyerarşi: Tasarımcı, afişte yer alan başlık, alt başlık, slogan gibi sözel bilgiler
arasında hiyerarşik bir yapı oluşturarak izleyiciyi mesajda bulunan önem sırasına
göre yönlendirmelidir.
Fark edilirlik: Bazı afişler mesaj, mesaj-imge bütünlüğü ve sözel hiyerarşi
kriterlerine uygun gibi görünse de etkisiz olabilmektedir. Bu durumu engellemek için
tasarımcının hayal gücü önemlidir. Yaratıcı düşünce ve buluşun hiçbir kuralı
olmamakla

birlikte

buluş

ve

yaratıcılık

içeren

her

şey

afiş

tasarımına

yansıtılabilmektedir. Çünkü afiş işin fark edilebilirlik en önemli kriterdir.
2.7.3. Afiş Çeşitleri
İnsanlar arasında bilgi ve düşünce alışverişinin en etkili şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayan iletişim ögeleri arasında yer alan afişler, geçmişten günümüze toplumlarda
geçerliliğini kaybetmeyen önemli bir iletişim aracı olarak yerini almaktadır.
Afişler kullanım amaçları açısından, ortaya çıktıkları tarihten günümüze kadar
çeşitlilik göstermiştir. Kimi zaman sorunları ele alan afişler kimi zaman ise ülkenin
gelişmesi için ele aldığı konularla önemli bir rol oynamıştır. I. Dünya Savaşı ile
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tarihi etkileyebilen bir unsur hâline gelen afişler, içerdiği mesajları toplumlara
başarılı bir şekilde iletme görevini üstlenmiştir (Alkoç, 2017, s. 16).
Görüntülerin baskı yoluyla çoğaltılması ile oluşturulan afişler, içerisinde
barındırdıkları tipografi, resim, fotoğraf ve renk gibi tasarım ögeleri aracılığıyla
taşıdıkları bilgiyi ileti olarak hedef kitleye ulaştırmaktadır. Tasarımcı ve hedef kitle
arasında oluşan bilgi trafiğinde yer alan afişlerin amacı, bilgiyi kusursuz olarak
alıcıya iletmek ve onu etki altına almaktır (Köksal, 2014, s. 38).
Kâğıt, kumaş gibi çeşitli yüzeylere uygulanabilen afiş; bilgi verme, propaganda ya da
reklam gibi amaçlarla hazırlanmaktadır. Aynı zamanda sokaktaki insanlara en yakın
sanat olarak kabul edilen afiş günlük hayatta ister istemez her insanın karşısına
çıkmaktadır. Gazete ilanları gibi sadece okuyucularıyla sınırlı kalmayan afiş, geniş
kitlelere hitap etmekte ve hem kitle hem de bireyler üzerinde ideolojik ve estetik bir
baskı yaratmaktadır (Yeraltı, 2005, s. 3-4).
Afişler çeşitleri bakımından reklam afişleri, kültürel afişler ve sosyal afişler olmak
üzere üç gruba ayrılmaktadır.
2.7.3.1. Reklam afişleri
Yaygın olarak moda, endüstri, kurumsal reklamcılık, basın-yayın, gıda ve turizm gibi
sektörlerde kullanılan; bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlere reklam afişleri
denmektedir (Becer, 2009, s. 201).
Reklam afişlerini diğer afiş türlerinden ayıran en belirgin özellik, üzerinde taşıdıkları
bilgileri ve hedef kitleyi alıcı hâle getirmeyi amaçlamasıdır. Ticari bir amaca hizmet
etmesi nedeniyle günlük hayatta yoğun bir şekilde karşılaşılan reklam afişleri,
tüketiciyi ürünle buluşturarak tüketiciyi ürüne yönlendirmeyi amaçlamaktadır
(Demiral, 2015, s. 51).
2.7.3.2. Kültürel afişler
Sinema, tiyatro, konser, festival, sergi, spor, gibi kültürel etkinlikleri içeren
organizasyonların tanıtıldığı afişlerdir. Farklı boyut, yöntem ve tekniklerin
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kullanılabildiği kültürel afişlerde tasarımcılar, yaratıcılık konusunda diğer afiş
türlerine göre daha özgün olmaktadır.
Kültürel afiş çalışmalarının başarılı olabilmesi için tasarımcıların belirli bir birikime
sahip olması gerekmektedir. Afişte kullanılan imge ve ögelerin evrensel nitelik
taşımasının yanı sıra, kültürel anlamlarının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Bilgi ve
birikimlerin göz ardı edilmesi durumunda kültürel afişlerin bireyler tarafından
anlaşılması zor bir hâl alabilmekte buna karşın çözümlenmesi çok kolay afişlerde ise
sıradanlığa düşebilmektedir (Kaplan, 2015, s. 77).
2.7.3.3. Siyasi afişler
Siyasi afişler insanları ikna etmeyi, yüceltmeyi ve haber vermeyi amaçlayan afiş
türüdür. Bu tür afişler resmî ve düzgün bir şekilde biçimlendirilmekte ve çoğu zaman
fikir ve uygulama açısından yenilik ve çeşitlilikten yoksun olmaktadır (Kazemipour
Khabbazi, 2018, s. 60).
Siyasi topluluklar, propagandalarda insanları etkileme gücü bulunan siyasi afişlerden
yararlanmaktadır. Siyasi afişler, diğer reklam ortamlarına göre daha az maliyetli
olduğu ve insanlara kolay ulaştığı için siyasi toplulukların tanıtımında ve insanları
ikna etmede önemli bir rol üstlenmektedir.
2.7.3.4. Sosyal afişler
Sosyal afişler; insanlara davranış değişikliği kazandırmada kılavuz, prensiplere saygı
göstermede yol gösterici, çevre ve sağlıkla ilgili konularda yaptırım gücü oluşturma
gibi görevleri üstlenmektedir (Kaplan, 2015, s. 86). Üstlenilen bu görevler
toplumların bilinçlenmesinde ve olumlu davranışlar kazanmasında önemli bir
etkendir.
Günümüzde önemli sorunların vurgulanması amacıyla kullanılan sosyal afişler,
nükleer atık ve çevre sorunları gibi önemli konularda mesaj veren görsel
göstergelerden oluşmaktadır. Bu afişler insanların bilinçlenmesinde önemli rol
oynarken aynı zamanda çeşitli konularda bilgilenmesini de sağlamaktadır. Toplu
yaşamın olduğu her yerde olan sosyal afişler, maliyet bakımından ucuz olması ve
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hedef kitleye daha kolay ulaşması açısından geçmişten günümüze etkili bir iletişim
aracı olarak yerini korumaktadır (Dinçeli, 2016, s. 85).
Sosyal afişlerin temel amacı, insanları psikolojik yönden etkileyerek harekete geçirip
onlarla etkili bir iletişim kurmaktır. Bu afişlerde kullanılan sloganlar kısa ve samimi,
resimler ise sade ve görülebilir olmakla birlikte toplumun tamamı tarafından kolay
bir şekilde anlaşılabilir olarak tasarlanmaktadır (Alkoç, 2017, s. 51). Aksi takdirde
tasarlanan sosyal afiş toplum tarafından anlaşılamadığı için etkililiğini yitirecek ve
amacına hizmet etmeyecektir.
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3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Amacı
Bu bölümde araştırmaya konu olan Kızılay Kurumu’nun sosyal kampanya
bağlamında geçmişten günümüze afiş tasarımlarının görsel çözümlemesi yapılarak
afişlerde iletilmek istenen mesajların hedef kitleye ne şekilde iletildiğinin ortaya
çıkarılması amaçlanmaktadır.
3.2. Araştırmanın Önemi
Köklü bir kurum olan Kızılay’ın sosyal sorumluluk kapsamında gerek Türkiye’de
gerekse dünya çapında önemli faaliyetlerde bulunması ve sosyal kampanyaları için
tasarlanan afişlerin ülkemizdeki grafik tasarım tarihi açısından önemli olduğu
bilinmesine rağmen bugüne kadar sadece kuruma özgü tasarımları içeren az sayıda
araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma ile sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten sivil
toplum örgütleri ve kurumların yapmış olduğu sosyal kampanyalardaki tasarımlara
verilen önemin artacağı ve kampanyaların hedeflenen düzeylere ulaşması için grafik
tasarım ve ögelerinin kullanımının önemli olduğunun bilincine varılacağı
düşünülmektedir.
3.3. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada Kızılay Kurumu’na ait otuz adet afiş tasarımı, afiş tasarımında
değerlendirme kriterleri, tasarım ilkeleri, tasarımın algılanabilirliği, tasarımda; renk,
bütünlük, denge, tipografik ögelerin kullanımı ve anlam bakımından incelenerek
çözümlenecektir.
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4. BULGULAR

4.1. Sosyal Kampanya Afişleri Bağlamında Kızılay Kurumu Afişlerinin Görsel
Çözümlenmesi
Bu bölümde sosyal kampanya afişleri bağlamında kuruma ait olan; kan bağışı ile
ilgili on adet, doğal afetler ile ilgili üç adet, genel tanıtım ile ilgili altı adet, yardım
ile ilgili dört adet, 100. ve 130. yıl olmak üzere iki adet, üye kazandırma, eğitime
destek, Kıbrıs, maden suyu ve gençlerde farkındalık ile ilgili birer adet afiş olmak
üzere otuz adet afişin görsel çözümlemesi yapılmış ve çeşitli analizlerde
bulunulmuştur.
4.1.1. Afiş analizleri

Resim 4. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili çalışmanın (Resim 4) üst bölümünde görsel ileti olarak ağaçların
ve dağların ardından göğe doğru ışıldayarak yükselen büyük bir güneş dikkat
çekmektedir. Afişin orta ve sol bölümünde ise çarpışma sonucu kaza yapan iki araç
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bulunmaktadır. Araçlara bakıldığında bir araç diğerinin üzerine çıkmış, üstte duran
aracın kaputu açılmış ve sol taraftaki tekerleği yerinden çıkmış; altta kalan araçta ise
ezilmelerin

olduğu

ve

tekerleklerin

yerinden

sökülerek

etrafa

dağıldığı

gözlemlenmektedir. Ayrıca araçların etrafında kanlar içerisinde biri yüz üstü, bir
diğeri ise sırt üstü bir şekilde olmak üzere iki kişi yerde yatmaktadır. Tasarımda
dağların hemen alt tarafında sola dayalı, majiskül, serifsiz ve bold bir şekilde
yazılmış “TABİATIN GÜNEŞE” dilsel iletisi; kaza yapan araçların sağ tarafında
yine majiskül, serifsiz ve sola dayalı olarak bold bir şekilde “HAYATIN KANA
İHTİYACI VARDIR.” dilsel iletisi yer almaktadır. Sol alt bölümde ise ortalı, serifsiz
ve bold bir şekilde “18 ile 65 yaşları arasındaki sıhhatli her insan kendi sağlığı için
dört ayda bir KAN vermelidir.” şeklinde dilsel ileti bulunmaktadır. Bu iletide
“KAN” sözcüğüne ayrıca dikkat çekmek için majiskül bir şekilde yer verilmiştir.
Çalışmanın sağ alt bölümünde ise Kızılay Kan Merkezine ait logo bulunmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; öncelikle dağların K. Özlem Alp’in
de 2009’da yayınlanan çalışmasında belirttiği gibi Anadolu ve Orta Asya Türk
mitolojisinde özel bir yeri bulunmakla birlikte Türkler tarafından tanrı makamı
olarak

nitelendirilmektedir.

Dağların

arkasından

göğe

doğru

parıldayarak

yükselmekte olan güneş ise Sümerler’de adaletin, hukuk ve kanunların, düzen ve
intizamın göstergesi olan güneş tanrısı Utu’yu temsil ettiği düşünülmektedir.
Güneşin aydınlığı bitkilerin büyümesini sağlamak, insanların dünyasını aydınlatmak,
bütün canlılara sıcaklık vermek için her gün doğu dağlarından gelerek dünya
üzerinde her yere ulaştığının bir göstergesidir. Çalışmada güneş çizimi ile doğanın
yaşaması ve var olması için güneşe ihtiyacı olduğu gibi insanların da yaşaması için
kana ihtiyacı olduğu anlatılmak istenmektedir. Dağlarda bulunan ağaçların ise
Anadolu insanın yaşantısında önemli bir yeri vardır. İnsanların besinlerinin bir
bölümünü sağladığı, hem ısınma hem de geçim kaynağı olarak kullandığı ve
güneşten korunduğu ağaçlar ayrıca bereketin de sembolü konumundadır. Afişin orta
bölümünde kazayı temsil eden çizim ise dağ, güneş ve ağaçların aksine görsel olarak
olumsuz bir anlam ifade etmektedir. Afişte bulunan sloganın da görsel iletiyi
destekler nitelikte olması kaza gibi olası durumlarda insanların ihtiyacı olan kanı
anlatmakta ve altta bulunan sözel iletide ise kan ihtiyacının giderilmesi için
insanların kan vermesi gerektiğini bildiren mesaj yer almaktadır.
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Resim 5. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili çalışmada (Resim 5) kırmızı rengin baskın bir şekilde
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Görsel ileti olarak mutlu bir şekilde yatarak kan
vermekte olan bir kadın ve kan alan bir hemşire bulunmaktadır. Çalışmanın sol üst
bölümünde dilsel ileti olarak sola dayalı miniskül, serifsiz ve bold bir şekilde “kanını
sevinerek bağışla” sloganı ilk bakışta göze çarpmaktadır. En alt bölümde ise ortalı,
majiskül, bold ve serifsiz olarak üstte bulunan dilsel iletiye oranla daha büyük punto
ile yazılmış “KIZILAY KAN MERKEZLERİ” yazısı yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda öncelikle yoğun bir
şekilde kırmızı renk tonlarının kullanılması ilk bakışta dikkatleri üzerine
çekmektedir. Bu renk ile sosyal bir sorumluluk görevi olan kan bağışı için insanların
duygularının uyandırılması ve bir an önce kan bağışı için harekete geçmelerinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışmanın görsel iletisindeki kan vermekte olan kadın
gözlemlendiğinde kadının üzerinde mavi bir bluz ve sarı etek bulunduğu
görülmektedir. Mavi renk güven, sorumluluk, sakinlik ve samimiliğin temsilidir. Kan
vermekte olan kadın imgesi insanların kan bağışı konusunda sorumluluk bilinci ile
hareket etmelerini belirtmektedir. Sarı renk ise umut, mutluluk, neşeyi temsil
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etmekle birlikte kan bağışı yapılarak insanlara umut olunabileceğini ifade etmektedir.
Çalışmaya genel olarak bakıldığında kullanılan imge ve tipografik ögelerin bütünlük
ve denge içerisinde yerleştirildiği görülmektedir. Tasarımdaki tipografik ögeler net
bir şekilde okunmakta ve algılanmaktadır.
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Resim 6. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili çalışmaya ilk bakıldığında (Resim 6) sol üst bölümde büyük
punto ile serifsiz bir şekilde yazılmış “Hayatımızın Yeşil ışığı KANDIR” dilsel iletisi
göze çarpmakta ve “KAN” sözcüğüne dikkat çekmek için majiskül bir şekilde
yazıldığı düşünülmektedir. Tasarımın sağ üst bölümünde görsel ileti olarak büyük bir
şekilde yeşil yanan trafik lambası yer almaktadır. Orta bölümde ise yeşil bir yaya
geçidi ve yaya geçidinin üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan güler yüzlü orta
yaşlı bir adam bulunmaktadır. Resim 4’te olduğu gibi sol alt bölümde de ortalı,
serifsiz ve bold bir şekilde “18 ile 65 yaşları arasındaki sıhhatli her insan kendi
sağlığı için dört ayda bir KAN vermelidir.” şeklinde dilsel ileti bulunmaktadır. Bu
iletide de “KAN” sözcüğüne ayrıca dikkat çekmek için majiskül bir şekilde yer
verilmiştir. Çalışmanın sağ alt bölümünde ise Kızılay Kan Merkezine ait logo
bulunmaktadır.
Resim 6’da bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda doğanın rengi olan yeşilin
ağırlıkta kullanıldığı görülmektedir. Yeşil renk, cömertliğin ve paylaşımın olduğu,
duygusal yönün ağır bastığı pozitif bir renktir. Çalışmada üst bölümde büyük bir
şekilde konumlandırılan trafik lambasının yayalara yeşil yanması geçiş üstünlüğünün
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yayalarda olduğu anlamına gelmektedir. Bu görsel iletiyle sol tarafında bulunan
dilsel ileti anlam bakımından bir bütünlük oluşturmaktadır. Burada verilmek istenen
mesaj ile hayatımızın önceliğinin kan olduğu, kan ihtiyacı olan insanların yaşama
devam

edebilmesi

için

bu

gereksinimlerinin

karşılanmasının

gerektiği

anlaşılmaktadır. Yaya geçidi genellikle beyaz renkte olmasına karşın çalışmada yeşil
renkte kullanılması pozitif bir enerjiyi temsil etmektedir. Yaya geçidinde bulunan
insanın güler yüzlü olması ve yeşil ayakkabı giymesi güvenin ve gittiği yolda emin
adımlar attığının bir ifadesidir. Afişte bulunan slogan ise görsel iletiyi destekler
nitelikte olmakla birlikte Resim 4’te olduğu gibi Resim 6’da da en altta bulunan
sözel iletide, kan ihtiyacının giderilmesi için insanların kan vermesinin gerektiğini
bildiren mesaj yer almaktadır.
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Resim 7. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili afiş tasarımının (Resim 7) sol bölümünde, büyük bir şekilde
siyah bir guguklu saat görseli yer almaktadır. Bu saat üzerinde en üst bölümde
boynuzlu bir geyik figürü, geyiğin omuzlarından geçirilmiş ve yaprakları saran kalın
bez türevi motif, geyiğin hemen alt tarafında kuşun belirli zaman aralıklarında bir
mekanizma sayesinde çıkmasını sağlayan kapı, kapının altında ise üzerinde romen
rakamları bulunan bir saat ve bu saati çevreleyen kalın bir halat türevi figür, o
figürün uç kısmında saksafonun ucuna benzeyen bir motif, en altta ise sarkaçlar ve
kozalak motifleri bulunmaktadır. Çalışmanın üst bölümünde guguklu saatin sol
tarafında majiskül ve serifsiz bir şekilde yazılmış

“KAN” sağ tarafında ise

“ZAMANDAN DA ÖNEMLİDİR!” yazmakta, iletinin altında çalışmanın sağ
bölümünde sola dayalı olarak bold ve serifsiz bir şekilde “İş ve Trafik kazalarında
aranılan kan bulunamadığından birçok kişiler hayatlarını kaybeder” mesajı
bulunmakta ve onun altında da majiskül, serifsiz ve regular bir şekilde “KAN VER
HAYAT KURTAR” yazan dilsel ileti bulunmaktadır. Kızılay afişlerinin çoğunda
olduğu gibi sol alt bölümde de ortalı, serifsiz ve bold bir şekilde “18 ile 65 yaşları
arasındaki sıhhatli her insan kendi sağlığı için dört ayda bir KAN vermelidir.”
şeklinde dilsel ileti bulunmakta ve iletide “KAN” sözcüğüne ayrıca dikkat çekmek
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için majiskül bir şekilde yer verildiği görülmektedir. Afişlerin çoğunda olduğu gibi
yine çalışmanın sağ alt bölümünde ise Kızılay Kan Merkezine ait logo
bulunmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda siyah rengin ağırlıkta
olduğu görülmektedir. Bu rengin tasarımda olumsuzluk ve kötümserlik duygularını
çağrıştırdığı ve ihtiyacı olan kişilere kan bulunamadığında o kişilerin hayatlarını
kaybetmelerine neden olacağına dair bir göndermeyi temsil ettiği söylenebilir.
Çalışmanın büyük bir bölümünü kaplayan görsel iletideki figürlere bakıldığında
öncelikle geyik figürü dikkatleri üzerine çekmektedir. Dalkesen (2005) çalışmasında
geyik figürünün Anadolu halk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirtmekle
birlikte geyiğin tanrılara, kahramanlara, İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra da
evliyalara ve yardıma muhtaç insanlara hizmet ve yardım ettiğini, onları koruyup
beslediğine inanıldığını belirtmiştir. Dalkesen’in belirttiği üzere çalışmada geyik
figürü Kızılay Kurumu ve faaliyetleriyle bağdaşmaktadır. Guguklu saatin
mekanizma sisteminden dolayı belirli aralıklarla ötmesi de kan bağışı yapılmasının
önemli bir ihtiyaç olduğunu ve bağışların azalması sonucu toplumdaki insan
kayıplarının sayısında her geçen gün artış olacağı konusunda alarm verdiğini
nitelendirmektedir. Guguklu saat etrafında bulunan yaprakların da renginin olması
gerekenin aksine tezat bir şekilde siyah kullanılması solmuş yaprakları anımsatmakta
ve yaşamlarını kaybeden insanları temsil ettiği düşünülmektedir. Görsel iletinin en
altındaki sarkaç ve kozalaklar ise dengenin unsuru olarak yer almakta ve ölüm ile
yaşam arasındaki çizgiyi belirtmektedir. Çalışmadaki dilsel ileti ise görsel iletiyi
destekler nitelikte olup mesaj-imge bütünlüğünün sağlandığı görülmektedir.
Tipografik olarak dilsel ileti ele alındığında ögelerin punto büyüklüğü ve kalınlık,
incelik bakımından önem sırasına göre yer aldığı ve sözel hiyerarşinin dikkate
alındığı anlaşılmaktadır.

48

Resim 8. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı konulu afiş tasarımının (Resim 8) sol bölümünde sağa dayalı majiskül,
bold ve serifsiz bir şekilde, dört madde hâlinde dilsel ileti, her dilsel iletinin sağ
tarafında maddeyi destekleyen görsel ileti yer almaktadır. Sol en üst bölümde “İŞ
KAZASINDA” dilsel iletinin yanında bir çalışma alanı betimlenmiştir. Tren
raylarının üzerinde yük taşıma vagonları, sağ tarafta ise bacasından dumanlar tüten
bir fabrika ve çalışma alanı resmedilmiştir. Fabrikadaki bazı bölümlerin eğik
olmasından orada ters giden bir durum olduğu anlaşılmaktadır. İkinci dilsel iletide
ise “TRAFİK KAZASINDA” mesajı yer almakta ve onun yanında görsel ileti olarak
resmedilmiş trafik kazası bulunmaktadır. İletide bir aracın yayaya çarpması sonucu
yerde yüz üstü yatan ve ağzından kanlar akan kadın yer almakta araçta kazanın
meydana getirdiği şok içerisinde olan şoför ve yolda ise bir erkek bulunmaktadır.
Üçüncü dilsel iletide “AMELİYAT ESNASINDA” mesajı bulunmakta ve yan
tarafında ise mesajı destekleyen görsel ileti yer almaktadır. Görselde ameliyat anı
resmedilmiş olup hastaya oksijen verildiği görülmektedir. Son dilsel iletide ise
“BEBEĞİN KAN DEĞİŞİMİNDE” mesajı bulunmakta ve sağ tarafında yine dilsel
iletiyi destekleyen görsel ileti bulunmaktadır. Bu görsel iletide yatakta yatmakta olan
çocuk ve onun yanında ayakta hemşire yer almaktadır. Çalışmanın sağ tarafında ise
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yukarıdan aşağıya doğru büyük punto ile majiskül, bold, serifsiz olarak yazılmış
“KAN HAYAT VERİR” sloganı yer almaktadır. Diğer afiş tasarımlarının aksine
Kızılay Kan Merkezi logosu sol alt bölümde kullanılmış ve bunun altında da Kızılay
afişlerinin çoğunda olduğu gibi ortalı, serifsiz ve bold bir şekilde “18 ile 65 yaşları
arasındaki sıhhatli her insan kendi sağlığı için dört ayda bir KAN vermelidir.”
şeklinde dilsel ileti bulunmaktadır. İletide bulunan “KAN” sözcüğüne ayrıca dikkat
çekmek için majiskül bir şekilde yer verildiği görülmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; mesajların net bir şekilde verilmesi
ve anlatımı güçlendirecek imgelerle desteklenerek vurgulanması mesaj-imge
bütünlüğünü olumlu etkilemiştir. Dilsel iletiler arasında sözel hiyerarşiye de dikkat
edilerek sloganın daha kalın ve büyük punto ile yazılması fark edilirlik açısından
önemlidir. Tasarımda zemin renginin mavi olarak kullanılması yaşam ve umudu
simgelemektedir. Bu renk, insanlara verilecek her damla kanın insanlar için yeni bir
yaşam ve umut kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Madde imi şeklinde olan büyük
kırmızı yuvarlaklar ise iş ve trafik kazası, ameliyat vb. durumların önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Afiş tasarımında genel olarak kana birçok durumdan ötürü ihtiyaç
duyulabileceği ve bu ihtiyaçların karşılandığı takdirde insanların yaşama
tutunabileceğini, aksi durumlarda ise ölümle sonuçlanabileceğini belirtmektedir.
Çalışmada en dikkat çekici bölüm ise dördüncü dilsel iletiyi destekleyen görselin
etrafında Kızılay Kan Merkezine ait logoya benzer kan damlacığı şeklinin bulunması
olup tek bir damla kanın bile hayat kurtarmada büyük bir rolü olduğunu ifade
etmektedir.
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Resim 9. Doğal afetler konulu Kızılay afişi
Doğal afetlerle ilgili afiş tasarımında (Resim 9) farklı boyutlarda arka plana
yerleştirilmiş olan dört yapraklı yonca figürü dikkatleri çekmektedir. Bazı yonca
yapraklarının

ortasında

Kızılay’a

ait

kırmızı

hilal

simgesinin

bulunduğu

görülmektedir. Çalışmanın orta üst bölümünde büyük bir siyah yuvarlak, yuvarlağın
içerisine yerleştirilmiş yonca yaprağı benzeri bir figür ve onun da içerisinde felaketin
resmedildiği yıkık dökük bir evin önünde anne ve çocuğun bulunduğu arkada da bir
kadının yer aldığı görsel ileti dikkatleri çekmektedir. Görsel iletinin altında majiskül
büyük punto ile sağa dayalı ve kırmızı renkte yazılmış “KIZILAY”, altında siyah
renkte ve miniskül bir şekilde yazılmış “felaketlerde” onun alt satırında ilk satırdaki
Kızılay yazısı biçiminde “ÜMİT” sözcüğü yazılmış ve son satırda ise ikinci satırdaki
yazı biçiminde yazılmış “ışığıdır” dilsel iletisi yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; arka planda bulunan dört yapraklı
yonca figürleri, bütün kültürlerde şansın sembolü olarak kabul edilmekte ve her
yaprağının inanç, umut, sevgi, şans gibi ayrı anlamları olduğuna inanılmaktadır.
Afişin üst orta bölümünde bulunan görsel ileti doğal bir felaket sonucu zor durumda
kalmış bir anne ve çocuğu göstermektedir. Yonca figürünün ortasında bulunan
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Kızılay’ın hilal simgesi ise afişin ortasında bulunan görseldeki gibi çeşitli felaketler
sonrası zor durumda kalmış felaketzedeler için bir şans, umut ışığı olduğunu ifade
etmektedir. Çalışmaya genel olarak bakıldığında görsel ileti ile dilsel iletinin bir
bütünlük içerisinde olduğu, afişin grafik tasarımda yalınlık ve sadelik doğrultusunda
ele alındığı, tipografik ögelerin kolay bir şekilde algılandığı görülmektedir. Renk
unsurları bakımından incelendiğinde siyah renkli yuvarlak içerisindeki görselin
matemi, karamsarlığı ifade ettiği; yeşil rengin ise bu matem havasını dağıttığı,
felaketzedelere umut olduğu anlaşılmaktadır.
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Resim 10. Doğal afetler konulu Kızılay afişi
Doğal afetlerle ilgili afiş tasarımında (Resim 10) görsel ileti olarak sel afeti
resmedilmiştir. Görselde bulunan ögelere bakıldığında ev ve çatıların yıkıldığı,
ağaçların zarar gördüğü, her yerin sular içerisinde kaldığı görülmektedir. Dilsel
iletiye bakıldığında afişin sol üst bölümünde majiskül, bold ve serifsiz bir biçimde
“AFET ANINDA”, afişin en alt sağ bölümünde ise “KIZILAY YANINDA” sloganı
yer almaktadır. Çalışmanın sağ üst bölümünde ışık saçan dolunayı temsil ettiği
düşünülen beyaz bir yuvarlak ve içerisinde Kızılay’ın logosu olan kırmızı hilal işareti
yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda soğuk renklerin
kullanılması matem havasını temsil etmektedir. Sel afetinin getirmiş olduğu büyük
zararın gözler önüne serilmesi için yıkılmış, çökmüş, çatıları uçmuş evlerin, dalları
kırılmış ağaçların ve sel sularının kapladığı ortamın resmedildiği gözlenmektedir.
Görsel iletide tasarımın sağ tarafında bulunan ağacın kökünden kopmaması ise
hayata tutunduğunun, felaket sonrası tekrar yeşerip yaşama umudunun olduğunun bir
göstergesidir. Çalışmanın sağ üst bölümünde bulunan parlayan dolunay mitolojik bir
simge olmakla beraber Türk inanışlarında yaşlanma ve ölümü temsil etmekte; yeni
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doğan, parlayan ay ise yenilenme, gençleşme ve dirilmeyi ifade etmektedir.
Tasarımda dolunayın parlak bir şekilde tepede olması ve dolunay şeklinin ortasında
Kızılay’ın logosundaki kırmızı hilalin bulunması afetin getirmiş olduğu ölüm, yıkım
gibi olumsuz sonuçlar sonrası Kızılay’ın afet bölgelerinde yenileme çalışmaları
yaptığı, o bölgelerdeki yaraları sararak insanlara yardımcı olduğu ve onlara yeni bir
umut ışığı olduğu belirtilmektedir. Çalışmaya genel olarak bakıldığında görsel ileti
ile dilsel ileti ögeleri arasında denge ve boşluk gibi unsurlarının iyi bir şekilde
kullanılması, kısa ve net ifadelerle sloganın yer alması, yalın bir dil kullanılması ve
ögelerin bir bütünlük içerisinde kullanılması tasarımının algılanabilirliğini olumlu
yönde etkilemiştir.
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Resim 11. Maden suyu konulu ticari Kızılay afişi
Maden suyu konulu çalışmanın (Resim 11) Kızılay’ın maden suyu ve sodalarını
tanıttığı ticari amaçlı bir tanıtım afişi olduğu görülmektedir. Tasarımın büyük bir
bölümünü kaplayan görsel iletide dünyayı temsil eden yuvarlak mutlu bir kürenin
Kızılay’ın Karahisar Maden Suyu’nu içtiği, içerken etrafında maden suyunun gaz
baloncukları oluşturduğu gözlenmekle birlikte kürenin kafasında bir de fötr şapka
bulunmaktadır. Afişte bulunan dilsel iletilere bakıldığında afişin sağ üst bölümünde
sağa dayalı, serifsiz ve bold bir şekilde “YALNIZ TÜRKİYE’nin DEĞİL” yazısı,
görsel iletinin hemen altında afişin sol bölümünde sola dayalı majiskül, serifsiz ve
bold olarak “DÜNYANIN EN ŞİFALI SULARINDANDIR” ifadesi yer almaktadır.
Afişin alt kısmında ise ortalı bir şekilde majiskül ve büyük punto ile yazılmış
“KIZILAY MADEN SUYU VE SODASI” yazısı yer almaktadır. Diğer afişlerin
aksine bu tasarımda en alt bölümde küçük bir şekilde matbaa ve yıl bilgisine de yer
verilmiştir.
Afiş Tasarımında Kızılay’ın maden suyu ve sodalarının insanlar tarafından
tüketilmesi ve satın alınması amaçlanmıştır. Bu ürünlerden elde edilen gelirler,
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sosyal sorumluluk kapsamında zor durumda olan insanlara yardım edilmesi ve çeşitli
ihtiyaçların giderilmesi için kullanılmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; görsel iletide bulunan dünya
şeklindeki küre; ağız, göz gibi insana ait özelliklerle karşımıza çıkmakta ve
dünyadaki insanları ifade etmektedir. Dünya şeklindeki kürenin mutlu bir şekilde
maden suyu içerken resmedilmesi maden suyu ve sodaların insanlar için faydalı
olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada dilsel iletinin vermek istediği mesaj kısa ve
net bir şekilde aktarılmakta ve ürün ismi slogana oranla daha büyük punto ile
yazılarak markaya vurgu yapılmaktadır. Genel olarak tasarıma bakıldığında görsel
ileti ile dilsel ileti birbirini destekleyerek bütünlük oluşturmaktadır.
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Resim 12. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Kızılay’ın genel yapısı ve hizmet alanları ile ilgili olarak hazırlanan afiş tasarımının
(Resim 12) en üst bölümünde ortalı ve kırmızı şekilde “KIZILAY” dilsel iletisi yer
almaktadır. Dilsel iletinin alt bölümünde, ortasında kırmızı hilal simgesi olan
hemşire kepi bulunmaktadır. Hemşire kepinin hemen altında büyük bir şekilde
Kızılay’ın logosunda bulunan kırmızı hilal simgesi ve içerisinde de kurumun yardım
hizmetleri, sağlık hizmetleri, gıda yardımları gibi çeşitli hizmetleri resmedilmiştir.
Orta bölümde ise Kızılay’a ait çadırlar, yardım ve sağlık araçları bulunmaktadır.
Tasarımın en alt bölümünde ise ortalı bir şekilde majiskül, bold ve büyük punto ile
yazılmış “HİZMETİNİZDE” yazısı yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; kırmızı renkli “KIZILAY” yazısı ve
Kızılay’ın hilal simgesi dikkatleri çekmekle birlikte kurumun kimlik olgusuna vurgu
yapılmaktadır. Hilal şeklindeki ay simgesi Türk-İslam toplumlarında yenilik, doğum
ve taze hayat sembolü olarak kabul edilmektedir. Kızılay’ın logosunda da bulunan bu
sembolün tercih edilme sebebi olarak zor durumda kalan insanlara umut ışığı
olduğunun, onlara yeni bir hayat sunduğunun, engelleri aşmalarında yardımcı
olduğunun vurgulanmak istendiği düşünülmektedir. Tasarımda kırmızı hilal simgesi
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içerisinde bulunan görseller kurumun afet yönetimi, kan hizmetleri, yardım
hizmetleri, sosyal ve sağlık hizmetleri, ilk yardım hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi
faaliyet alanlarını belirtmektedir. Çalışmada diğer dikkat çeken unsur ise dilsel
iletinin altında yer alan ve üzerinde hilal simgesi bulunan hemşire kepidir. Bu kepin
Kızılay’ın faaliyetlerini gösteren görsellerin üzerinde bulunması, kurumun çok
kapsamlı hizmetler yürüttüğünü ve bu hizmetlerin başında da sağlık hizmetlerinin
geldiğinin belirtilmek istendiği düşünülmektedir. Büyük kırmızı ay sembolünün
ortasında bulunan çadırlar, sağlık ve yardım araçları ise kurumun ihtiyaç olan her
yerde olası tüm afetlerde çok kapsamlı hizmetleri ile yer aldığını ve ihtiyacı olan
insanlara ulaşım sağladığını ifade etmektedir. Tasarımda mesajın kısa, net bir şekilde
verilmesi ve anlatımı destekleyici imgelerle vurgulanması mesaj-imge bütünlüğünü
sağlamıştır.
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Resim 13. Üye kazandırma konulu Kızılay afişi
Kızılay’a üye kazandırma konulu afiş tasarımının (Resim 13) sağ üst bölümünde
büyük bir biçimde Kızılay’ın hilal simgesi bulunmaktadır. Afişin büyük bölümünü
kaplayan görsel iletide, yerde yatan yaralıyı tedavi eden bir askerî doktor (sıhhiye)
yer almaktadır. Yaralıya bakıldığında omzundan yaralandığı, vücudunun kafa, omuz
ve gövde kısmının sargı bezi ile sarıldığı görülmektedir. Yaralının önünde yerde de
Kızılay logolu çok sayıda ilaç kutusu ve ilaç şişeleri ile tedavi malzemeleri
bulunmaktadır. Askerî doktora bakıldığında ise kolunda Kızılay simgesi bulunan
doktor olduğuna dair bez bir bant, sırtında çanta, sol tarafında ise askılı sağlık çantası
bulunmaktadır. Çalışmanın arka planında yoğun bir şekilde kırmızı renk ve
tonlarının kullanıldığı görülmekle birlikte afişin üst bölümünde savaş uçaklarının
olduğu, orta kısımda ise düşmana hücum eden askerlerin bulunduğu görülmektedir.
Dilsel iletiye bakıldığında çalışmanın alt bölümünde ortalı bir şekilde majiskül,
serifsiz, regular ve büyük punto ile yazılmış “KARAGÜN DOSTU KIZILAYA AZA
OL“ mesajı yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda öncelikle yoğun bir
şekilde kırmızı renk ve tonlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu renk tehlikenin
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rengi olup kanı ve yaşamı temsil etmektedir. Görsel iletideki askerî doktorun yaralıyı
tedavi etmesiyle ifade edilmek istenen mesajın, tasarımda kullanılan renk ile
bütünlük oluşturduğu anlaşılmaktadır. Tasarımda bulunan görsel iletilere genel
olarak bakıldığında ise şartlar ne şekilde ve nasıl olursa olsun, savaş gibi olası kötü
durumlarda dahi Kızılay’ın her zaman toplumun ve insanların yanında olduğu açık
bir şekilde ifade edilmektedir. Çalışmada bulunan dilsel iletide “KARAGÜN
DOSTU KIZILAYA AZA OL” ifadesiyle Kızılay Kurumu, insanları gönüllü üyeleri
aralarında yerini almaya davet ederek toplum yararına çalışmaya çağırmaktadır. Bu
dilsel iletinin tasarımda anlatımı güçlü kılacak görsel ileti ile desteklenerek
vurgulanması da mesaj-imge bütünlüğünü olumlu bir şekilde etkilemiştir.
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Resim 14. Yardım konulu Kızılay afişi
Kızılay’ın yardım ve destek kampanyası için hazırlanan afiş tasarımında (Resim 14)
arka plan rengi olarak yeşil tonlarının kullanıldığı görülmekte ve üst bölümde
çalışmanın yarısından fazlasını kaplayan bir görsel ileti bulunmaktadır. Bu görsel
iletide yeşil zeminin üzerinde kısa siyah saçlı ve kafasında Kızılay kepi, üzerinde ise
beyaz yakaları olan mavi kıyafetli hemşire, arkasında da iki adet dalgalanan Kızılay
bayrağı görülmektedir. Görsel iletinin altında büyük punto ile majiskül, serifsiz ve
bold bir şekilde yazılmış “SEVİNÇLİ GÜNLERİNDE BENİ DÜŞÜN Kİ,
ISTIRAPLI GÜNLERİNDE YANINDA OLAYIM.” dilsel iletisi yer almaktadır. Bu
iletinin hemen altında ise dilsel iletiye oranla daha büyük bir şekilde ve kırmızı
renkte kurum ismi olan “TÜRK KIZILAY DERNEĞİ” yazısı yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; çalışmada zemin rengi olarak yeşil
ve tonlarının kullanılması paylaşımı, güveni ve istikrarı temsil etmektedir. Görsel
iletide dalgalanan bayraklar da yeşil renk ile aynı anlamı ifade eden kurumun
varlığını sürdürüşünün temsili bir ifadesidir. Görselin ön planında bir hemşirenin
resmedilmesi Kızılay’ın sağlık yardımlarını ve tedavi hizmetlerini belirttiği
düşünülmektedir. Dilsel iletide insanların iyi günlerinde Kızılay’ın sosyal
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sorumluluk bilinci ile yaptığı yardımları düşünerek kuruma maddi, manevi destek
olmasını ve kurumun varlığını sürdürmesi adına insanlardan beklediği desteği ifade
etmektedir. Bu desteği yapan insanların da empati kurması gerektiğini, bir gün
yardıma muhtaç olabileceğini ve o gün geldiğinde Kızılay’ın yanında olacağını
belirtmektedir. Çalışmaya genel olarak bakıldığında kuruma desteklerin geldiği
takdirde var olacağını bu sayede Kızılay’ın insanların kötü günlerde daima yanında
olacağını anlatmakta ve dilsel iletilerde sloganın kurum adından daha küçük punto
ile yazılması algıyı kurum adına yönelttiği, sözel hiyerarşide algılama problemi
yarattığı ve sloganın etkililiğini azalttığı düşünülmektedir.
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Resim 15. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Genel tanıtım konulu afiş tasarımının (Resim 15) sol üst bölümünde Kızılay’ın hilal
simgesi, sağ üst bölümünde ise serifli, bold bir biçimde ve diğer çalışmalardan farklı
olarak sarı renk tonlarında yazılmış “KIZILAY” ifadesi yer almaktadır. Çalışmadaki
görsel iletide ise sarı renkli bir zemin üzerinde üstü çıplak küçük bir kız çocuğunu
Kızılay simgeli örtü ile örtmeye çalışan bir kadın figürü yer almaktadır. Tasarımın
sağ alt bölümünde de afişin tasarımcısı olan İhap Hulusi Görey’e * ait imza
bulunmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; zemin rengi olarak sarı renk
tonlarının kullanılması dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu renk tonları umudu ifade
etmekte ve Kızılay Kurumu’nun insanlar için bir umut, şefkat kapısı olduğu
anlatılmak istenmektedir. Görsel iletideki küçük kız çocuğunun üzerini Kızılay
simgeli örtü ile örten kadın figürüne bakıldığında, kadının çocuğa sahip çıktığı, ona
kol kanat gerdiği anlaşılmaktadır. Bu kadın figürünün Kızılay’ı temsil ettiği
düşünülmekte olup kurumun zor durumda kalan yardıma muhtaç insanlara şefkatle
*

Türkiye’de afiş sanatının öncüleri arasında yerini alan İhap Hulusi Görey, Osmanlı’dan Cumhuriyet
Türkiye’sine köprü olmuş afiş sanatçısıdır. On bine yakın afiş, karikatür, suluboya eserleri bulunan ve ünü
dünyanın birçok ülkesine ulaşmıştır (Serin, Sülün ve Yavuz, 2006, s. 113).
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sahip çıktığını, onlar için umudun simgesi olduğunu anlatmaktadır. Tasarımın üst
bölümünde yer alan “KIZILAY” ifadesinin zemin rengi ile aynı renk tonlarında
kullanılması algılanabilirliği olumsuz etkilemiştir. Çalışmanın zemin rengi ile görsel
ileti incelendiğinde anlam bakımından bir bütünlük oluşturarak birbirini destekler
nitelikte olduğu görülmekte ve herhangi bir sözel mesaj bulunmamasına rağmen
görsel iletinin vermek istediği mesaj açıkça anlaşılmaktadır.
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Resim 16. Doğal afetler konulu Kızılay afişi
Doğal afetler konulu çalışmanın (Resim 16) görsel iletisinde doğal afetin meydana
getirdiği zararlar resmedilmiştir. Görselde bulunan ögelere bakıldığında evlerin,
çatıların ve duvarların yıkıldığı, bazı yerlerde sular olduğu görülmektedir. Dilsel
iletiye bakıldığında afişin sol üst bölümünde siyah renkte, majiskül, bold ve serifsiz
bir biçimde “AÇIKTA KALMAZSIN...”, afişin en alt sağ bölümünde ise “KIZILAY
YETİŞİR” sloganı yer almaktadır. Çalışmanın sağ üst bölümünde dolunayı temsil
eden ışık saçan beyaz bir yuvarlak ve içerisinde ise Kızılay kurumunun logosundaki
kırmızı hilal simgesi yer almaktadır. Çalışmaya genel olarak bakıldığında Resim
10’da bulunan afiş tasarımındaki dizilişe benzer bir şekilde ögelerin yer aldığı
görülmekle birlikte benzer afetlerin konu edindiği görsel ve dilsel iletiler
bulunmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda kırmızı renk ve tonlarının
kullanılması tehlikeyi ve tehlikenin getirdiği zararları ifade etmektedir. Afetin
getirmiş olduğu büyük zarar evlerin, çatıların ve duvarların yıkılması ile gözler
önüne serilmeye çalışılmıştır.
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Resim 10’da bulunan afiş tasarımındaki gibi çalışmanın sağ üst bölümündeki
parlayan dolunay Türk inanışlarında yaşlanma ve ölümü temsil etmekte; yeni doğan,
parlayan ay ise yenilenme, gençleşme ve dirilmeyi ifade etmektedir. Tasarımda
dolunayın tepede olması ve dolunay şeklinin ortasında Kızılay’ın logosunun
bulunması afetin getirmiş olduğu olumsuz sonuçlar sonrası kurumun afet
bölgelerinde evsiz ve zor durumda kalan insanlara yardımcı olduğunu, o insanları
açıkta bırakmayacağını ve onlar için umudu simgelediğini ifade etmektedir. Orta
bölümde bulunan su birikintisi ise yaşam belirtisi olduğunu anlatmakta ve
yenilenmeyi temsil etmektedir. Çalışmaya genel olarak bakıldığında tasarımda denge
unsurlarının iyi bir şekilde kullanıldığı görülmekle birlikte kırmızı renkli bir zemin
üzerinde siyah renkte tercih edilen dilsel ileti okunabilirliği ve algılanabilirliği
olumsuz yönde etkileyerek anlatılmak istenen mesajı etkisizleştirmiştir. Dilsel iletide
tercih edilen renk yerine beyaz ya da açık renk tonlarının tercih edilmesinin daha
uygun olacağı ve böylelikle sloganın daha ön planda yer alarak dilsel iletinin
etkililiğini artıracağı düşünülmektedir.
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Resim 17. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kızılay Kan Merkezi ile ilgili afiş tasarımının (Resim 17) büyük bölümünü kaplayan
görsel iletide; içerisinde anne, baba ve çocuğun bulunduğu bir ailenin Kızılay Kan
Merkezinden mutlu bir şekilde döndüğü anlaşılmaktadır. Kullanılan fotoğrafın siyah
beyaz olduğu ve dekupe edildiği görülmektedir. Görsel iletinin üst bölümünde
bulunan dilsel iletilerde ise baba figüründen çıkan konuşma baloncuğunda
“Mutluyuz, Kan vererek sağlığımızı garantiledik”, anne figüründen çıkan konuşma
baloncuğunda “Mutluyuz bir hastayı Kanımızla hayata kavuşturduk!” çocuk
figüründen çıkan konuşma baloncuğunda ise “Mutluyum Kan gurubumu öğrendim!”
şeklinde bold ve serifsiz karakterlerle iletiler yazmaktadır. Çalışmanın sol alt
bölümünde çocuk figürünün solunda Kızılay Kan Merkezine ait logo yer almaktadır.
Sol en alt bölümde ise siyah renkte sola dayalı, majiskül, serifsiz ve bold bir şekilde
“SAĞLIĞIN İÇİN DÖRT AYDA BİR KAN VER! KIZILAY KAN MERKEZİ HER
ZAMAN YANINDADIR.” şeklinde bir ileti bulunmaktadır. Bu iletide “KIZILAY”
sözcüğüne ayrıca dikkat çekmek için kırmızı renkte yazılmıştır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; Kızılay Kan Merkezinden döndüğü
düşünülen ailedeki baba figürü kan vermenin sağlıklı olduğunu vurgulamakta, anne
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figürü ise kan vermenin başkalarının hayatlarına dokunmak, onlara can vermek
olduğunu ifade etmektedir. Genel olarak görsele bakıldığında ailenin çocukla birlikte
kan merkezine gitmesi çocuklarına örnek olduğunun temsili ifadesidir. Çocuğun da
kan grubunu öğrenmesi, o ortamı soluması, korkulacak bir şey olmadığının aksine
kan vermenin sağlıklı olduğunu anlamasını sağlamaktadır. Afiş tasarımı,
toplumumuzdaki “Ağaç yaş iken eğilir.” atasözünü tam manasıyla karşılamakta ve
ailelerin çocuklarını küçük yaşta kan merkezlerine götürmelerini, çocuklarına sosyal
sorumluluk ve yardımlaşma bilinci kazandırmalarını, onlara rol model olmalarını
vurgulayarak hem gelecek nesillerin sağlıklı olmalarını hem de topluma faydalı birer
birey olmalarını amaçlamaktadır. Genel olarak tasarıma bakıldığında, çalışmanın üst
bölümünde kullanılan yazı karakterlerinin kurum kimliği ile bağdaşmadığı ve afişte
bulunan mesajları sıradanlaştırdığı düşünülmektedir.
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Resim 18. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kızılay’ın kan bağışı konulu afiş tasarımının (Resim 18) sağ alt bölümünde beyaz
zemin üzerinde bulunan görsel iletide elde tutulan kan şişesi bulunmaktadır.
Çalışmanın sağ üst bölümünde siyah zemin üzerinde bulunan trafik kazası sahnesinin
resmedildiği ve kan şişesinin sarı ışığı ile bu kazayı aydınlattığı görülmektedir. Bu
görselde bir kamyonet ile aracın çarpıştığı, çarpışma sonucu araçlarda hasar meydana
geldiği gözlemlenmekle birlikte yerde yüz üstü yatmakta olan iki kişi bulunmaktadır.
Tasarımın sağ üst bölümünde Kızılay Kan Merkezine ait logo yer almaktadır. Dilsel
ileti olarak afişin sol alt bölümünde bold, serifsiz ve majiskül bir şekilde yazılmış
“BİR ŞİŞE KAN İNSANIN HAYATINI AYDINLATIR” sloganı bulunmaktadır.
Onun altında ise Kızılay afişlerinin birçoğunda olduğu gibi çalışmanın en alt sol
bölümünde ortalı, serifsiz ve bold bir şekilde “18 ile 65 yaşları arasındaki sıhhatli her
insan kendi sağlığı için dört ayda bir KAN vermelidir.” şeklinde dilsel ileti
bulunmakta ve diğer iletilerde olduğu gibi bu iletide de “KAN” sözcüğüne ayrıca
dikkat çekmek için majiskül bir şekilde yer verildiği görülmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımın üst bölümünde zemin
rengi olarak siyah, alt bölümünde ise beyaz rengin tercih edildiği görülmektedir.
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Kaza sahnesinin resmedildiği bölümün zemininde bulunan siyah renk olumsuzluk
duygusunu çağrıştırmakta ve kan şişesinden çıkan sarı renkli, aydınlık veren ışık ise
umudu temsil etmektedir. Bu görsel iletiyle, bir şişe kan bağışının dahi kaza gibi
olumsuz durumlarda yaralanan insanların yaşama tutunabilmesi için bir umut, yeni
bir hayat olduğunu ifade etmekte ve kan bağışı yapılmasının önemini
vurgulamaktadır. Çalışmadaki ögelere genel olarak bakıldığında ise mesaj-imge
bütünlüğünün sağlandığı, tasarımda denge unsurlarının iyi bir şekilde kullanıldığı,
tipografik ögelerde sözel hiyerarşiye dikkat edildiği, mesajlarda vurgulanmak istenen
ifadelerin ön planda olduğu görülmektedir.
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Resim 19. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Genel tanıtım konulu afişte (Resim 19) zemin rengi olarak mavi rengin kullanıldığı
görülmektedir. Çalışmanın orta bölümünde bulunan görsel iletide dünyayı temsil
eden kürede Türkiye’nin bulunduğu konuma denk gelen yerde dalgalanan büyük
Kızılay bayrağı bulunmaktadır. Görsel iletinin alt bölümünde ise kırmızı renkte,
bold, serifli ve majiskül bir şekilde yazılmış “BU BAYRAK DA SENİNDİR” dilsel
iletisi yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; görsel iletide arka plan rengi olarak
mavi rengin kullanılması güven ve sorumluluk duygularını temsil etmektedir.
Çalışmada dünyayı temsil eden kürede kıtaların renginin yeşil renk yerine Kızılay’ın
bayrağındaki beyaz renk ile kullanılması kurumun yardımları dünyanın her yerine
ulaştırdığını ifade etmektedir. Türkiye’den çıkan dalgalanan büyük Kızılay bayrağı
ise kurumun Türkiye topraklarından çıkarak dünyaya ulaştığını, sadece yerel ile
kalmayarak faaliyetlerini ulusal çapta gerçekleştirdiğini, dünyanın pek çok
bölgesinde zor durumda kalan insanlara çeşitli yardımlar ulaştırdığını, onlar için bir
umut olduğunu anlatmaktadır. Dilsel iletideki sloganla anlatılmak istenen ise
insanların Türk bayrağını sahiplendiği gibi Kızılay’ı da sahiplenmesini, kurumun
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varlığını sürdürebilmesi ve yardımlarına devam edebilmesi için insanların maddi,
manevi destek olmasını ifade etmektedir. Tasarıma genel olarak bakıldığında
tasarımda yalınlık ve minimalizmin ön planda tutulduğu görülmekte ve az sayıda öge
kullanılmasına rağmen çok fazla anlam içermektedir.
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Resim 20. 100. yıl konulu Kızılay afişi
100. yıl konulu ve üye kazandırma amaçlı afiş tasarımının (Resim 20) sol üst
bölümünde Kızılay’ın 100. yıl logosu bulunmaktadır. Logonun sağ tarafında ise
beyaz zemin üzerine siyah renk ile serifsiz karakterlerle yazılmış kurum adı olan “T.
KIZILAY DERNEĞİ” yazısın bulunduğu görülmektedir. Çalışmanın ortasında
bulunan görsel iletide ise mavi zemin üzerinde bir cankurtaran simidi yer almakta,
simidin orta bölümünde çadırların olduğu, insanların yardım için bir şeyler taşıdığı
görsel resmedilmiş olup etrafında yuvarlak biçimde mavi renkte ve serifsiz olarak
yazılmış “İNSANLIK HİZMETİNDE 100 YIL” dilsel iletisi bulunmaktadır.
Tasarımın alt bölümünde ise beyaz zemine ortalı bir şekilde siyah renkte, serifsiz ve
regular bir şekilde yazılmış “SENDE ÜYE OL” dilsel iletisi yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; görsel iletinin zemininde kullanılan
mavi renk denizi, yaşam ve umudu temsil etmektedir. Zemin üzerinde bulunan
yüzme bilmeyen insanları kurtarmak amacıyla yapılmış çember biçimindeki
batmayan nesne olarak ifade edilen can simidi görseli görülmektedir. Can simidinin
kullanım amacı denizde yüzme bilmeyen insanları kurtarmak olduğundan görselde
bulunan can simidi Kızılay Kurumu ile eşleştirilmiş olup kurumun önemine vurgu
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yapılmakta ve insanların hayatlarını kurtardığı ifade edilmektedir. Can simidinin
ortasına resmedilen çadırlar ve bir şeyler taşıyan insanlar ise kurumun
yardımseverliğini ve zor durumda kalanlara yaptığı yardımları anlatmaktadır.
Çalışmadaki dilsel ileti ile Kızılay’ın bir asırdır insanlık hizmetinde olduğu, zor
durumda kalan insanlara her türlü yardımda bulunduğu anlatılmak istenmekte olup
insanları Kızılay’a üye olmaya ve kurumun sosyal sorumluluk faaliyetlerinde
yerlerini almaya davet ederek maddi ve manevi destekleri beklediğini ifade
etmektedir.
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Resim 21. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Genel tanıtım afişinde (Resim 21) zemin rengi olarak koyu yeşil renk tonlarının
tercih edildiği gözlemlenmektedir. Çalışmanın sol üst bölümünde Kızılay’ın
logosundaki ay simgesi bulunmakta ve ay simgesinden yayılmakta olan beyaz ışıklar
dikkatleri çekmektedir. Sağ bölümde bulunan görsel iletide tasarımın büyük
bölümünü kaplayan ve çizgisel olarak resmedilen oturmuş ve dizinin üzerine başını
koymuş üzüntülü, düşünceli bir kişi bulunmaktadır. Dilsel iletide ise serifsiz, bold ve
majiskül bir biçimde yazılmış “ÜMİT IŞIĞI KIZILAY” ifadesi yer almaktadır.
İletide kurum adı olan “KIZILAY” sözcüğüne ayrıca dikkat çekmek için
diğerlerinden farklı olarak kırmızı renkte yazıldığı görülmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; yeşil renk tabiatı, paylaşımı,
cömertliği ve duygusal yönü ifade eden pozitif bir renk olmasına rağmen tasarımda
yeşil rengin koyu tonlarının tercih edilmesi ile karamsar ve boğucu bir atmosfer
yaratıldığı düşünülmektedir. Çalışmanın sağ bölümünde bulunan görsel iletide
kafasını dizlerinin üzerine koyan düşünceli, zor durumda ve çaresiz kaldığı
düşünülen bir insan resmedilmiştir. Sol üst bölümdeki görsel iletide ise Kızılay’ın
simgesinin yaymış olduğu beyaz ışık huzur ve güveni temsil etmekle birlikte ay
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ışığının geceyi aydınlattığı gibi Kızılay’ın ışığının da altta bulunan görsel iletideki
gibi zor durumda kalmış, yardıma muhtaç insanların sıkıntılarını hafiflettiğini, o
insanları feraha ve aydınlığa kavuşturduğunu ifade etmektedir. Dilsel iletide ise kısa
ve net ifadelere yer verildiği, tasarımdaki görsel iletiyi destekleyerek mesaj-imge
bütünlüğünü sağlandığı görülmekte ve afişin grafik tasarımda yalınlık ve sadelik
doğrultusunda ele alındığı anlaşılmaktadır.
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Resim 22. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Genel tanıtım afişinin (Resim 22) üst bölümünde ortalı bir şekilde Kızılay’ın hilal
simgesi ve altında dilsel ileti olarak majiskül, bold ve serifsiz bir biçimde “KIZILAY
İNSANLIK HİZMETİNDE” ifadesi yer almaktadır. “KIZILAY” dilsel iletisi afiş
tasarımlarının çoğunda kırmızı renkte kullanılmasına rağmen bu çalışmada mavi
tonlarında kullanıldığı görülmektedir. Afiş tasarımının alt bölümündeki görsel iletide
ise çalışmaya ortalı bir şekilde anne, baba ve çocuğun bulunduğu aileyi temsil eden
minimal bir çizim bulunmaktadır. İletide çocuk figürünün elinde bulunan zeytin dalı
dikkatleri üzerine çekmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; görsel iletideki aile çizimi, birlik ve
beraberliği, mutluluğu temsil etmekte ve Kızılay’ın da toplumdaki aile fertlerinden
biri olarak görülmesinin ifade edildiği düşünülmektedir. Görsel iletide bulunan
çocuğun elindeki zeytin dalı ise Antik Yunan’da ve batı kültürlerinde barışı ve zaferi
simgelemektedir. Ayrıca bir efsaneye göre beyaz bir güvercinin Hz. Nuh’un
gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak ağzında zeytin dalı ile dönmesi
nedeniyle yüzyıllardır barış simgesi olarak nitelendirilmektedir. Dilsel iletide ise
Kızılay’ın çok kapsamlı faaliyet alanları ile insanlara yardımcı olduğu, zor durumda
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kalanların daima hizmetinde olduğu, tüm toplumlarda barış elçisi olarak görüldüğü
ve ulaştığı tüm bölgelere önemli yardımlarda bulunarak insanların birlik ve
beraberlik içerisinde mutlu yaşamasını amaçladığı ifade edilmektedir. Tasarıma
genel olarak bakıldığında tasarımdaki ögelerin bir bütünlük oluşturduğu, yalın bir
biçimde kullanıldığı ve minimalizmin ön planda olduğu anlaşılmaktadır.

78

Resim 23. Gençlerde farkındalık konulu Kızılay afişi
Gençlerden farkındalık yaratılması düşünülerek hazırlanan afiş tasarımının (Resim
23) zemininde mavi renk tonlarının kullanıldığı görülmektedir. Tasarımının üst orta
bölümünde büyük punto ile serifsiz, bold ve majiskül bir şekilde yazılmış
“YARININ UMUDU”, alt bölümünde ise üstte bulunan yazı biçiminde yazılmış
“GENÇ KIZILAYCILAR” dilsel iletisine yer verilmiştir. Çalışmada bulunan görsel
iletide ise arka planda yeşil Türkiye haritasının bulunduğu, harita üzerinde ise çok
sayıda Kızılay bayraklarının yer aldığı görülmektedir. Ön planda ise ellerinde
Kızılay bayraklarını tutan çeşitli yaş kademelerindeki üç çocuk resmedilmiştir.
Afiş tasarımda bulunan ögeler incelendiğinde; zemin rengi olarak mavi rengin tercih
edilmesi sorumluluk duygusunu temsil etmektedir. Görsel iletinin arka planında
bulunan Türkiye haritasında yeşil rengin kullanılması ve harita üzerinde bulunan
Kızılay bayrakları, kurumun paylaşımın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu,
ülkenin dört bir yanında sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini gerçekleştirdiğini
ifade etmektedir. Görsel iletinin ön planında ellerinde Kızılay bayrağı bulunan çeşitli
yaş kademelerindeki çocukların resmedilmesi, yarınlarımız olan çocuk ve gençlere
küçük yaştan itibaren sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması gerektiğini
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anlatmak istemektedir. Tasarımda dilsel iletinin anlam bakımından görsel iletiyi
desteklemesi ve denge unsurlarına yer verilmesi afişin etkinliğini arttırmış fakat
çalışmanın dilsel iletisinde mavi zemin üzerinde siyah rengin tercih edilmesi
tipografik ögelerin algılanabilirliğini ve okunabilirliğini düşürmüştür. İletide tercih
edilen renk yerine beyaz rengin tercih edilmesinin daha uygun olacağı ve böylelikle
iletinin etkililiğini ve algılanabilirliğini arttıracağı düşünülmektedir.
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Resim 24. Kıbrıs konulu Kızılay afişi
Kızılay’ın Kıbrıs’ta faaliyetlere başladığının duyurulduğu tanıtım afişinde (Resim
24) çalışmanın büyük bölümünü kaplayan dikdörtgen bir çerçeve, çerçevenin üst ve
alt bölümünde arpa, buğday türevi ekinlerin bulunduğu düşünülmektedir. Çalışmanın
ortasında bir tarafı koyu kırmızı diğer tarafı ona oranla çok daha açık bir kırmızı
tonunda olan Kıbrıs haritası bulunmakta ve üzerinde Kıbrıs’ın bazı şehirlerinin ismi
yazmaktadır. Haritanın üst bölümünde ise koyu kırmızı bölüme dikilmiş büyük bir
şekilde dalgalanan Kıbrıs bayrağı görülmektedir. Dilsel iletide ise sola dayalı olarak
büyük punto ile kırmızı renkte “Kızılay” altında da “KIBRIS’ta” ifadesi yer
almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; çalışmanın üst ve alt bölümünde
bulunan ekinlerin Yunan mitolojisinde Demeter’i simgelediği düşünülmektedir.
Demeter; tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin bir temsili olmakla
birlikte ekinlerden özellikle buğdayı simgelemektedir. Çalışmadaki ekinlerle
Demeter’in Kızılay Kurumu ile bağdaştırıldığı düşünülebilir. Kızılay Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) bölgesinde zor durumda kalan Türk halkına bir anne gibi
şefkatini göstererek onlara bereket getirdiğini zor günlerine destek olduğunu ve
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onların daima yanında olacağını ifade etmektedir. Çalışmanın Kıbrıs Barış
Harekâtı’ndan sonra yapıldığı düşünülmekte olup o bölgede zulüm gören Türk
halkının özgürlüğüne kavuşmasının ardından Kızılay’ın KKTC’deki Türk halkına
destek olduğunu, oradaki insanların zor günlerinin geride kaldığını ve kurumun çok
kapsamlı faaliyetleriyle halkın yanında olduğunu ifade etmektedir.
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Resim 25. Genel tanıtım konulu Kızılay afişi
Genel tanıtım ile ilgili afişin (Resim 25) zemin renginde mavi tonlarının kullanıldığı
görülmekte ve çalışmanın ön planında dalgalanan büyük Kızılay bayrağı dikkatleri
çekmektedir. Bayrağın arkasında ise gri tonlarında bir bulut çizimi bulunmaktadır.
Bulutun üzerindeki dilsel iletide siyah renkte, miniskül, bold ve serifsiz bir biçimde
“bu bayrak da senindir!” yazmaktadır. Çalışmanın en alt bölümünde ise beyaz zemin
üzerine kırmızı renkte, majiskül ve bold bir biçimde yazılmış “KIZILAY,
İNSANLIĞIN HİZMETİNDE” dilsel iletisi yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; çalışmanın Resim 19’da bulunan
afiş tasarımı ile benzerlik gösterdiği, aynı dilsel iletilere yer verildiği görülmektedir.
Görsel iletide mavi zeminde bulunan bulutların üzerinde Kızılay bayrağının
dalgalanması, bayrağın yükseklerde olduğunu ve pek çok bölgeden görülebileceğini
ifade etmektedir. Görsel iletideki bu mesaj kurumun pek çok bölgede faaliyetlerini
gerçekleştirerek yardımlarda bulunduğunun, geniş kitlelere ulaştığının bir göstergesi
olarak nitelendirilmektedir. Çalışmanın dilsel iletisi ile anlatılmak istenen mesaj ise
Kızılay bayrağının dalgalanmaya devam etmesi için Kızılay’a sahip çıkılarak
desteklerde bulunulmasını, kurumunun sosyal sorumluluk bilinci ile yardımlaşmanın,
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çok sayıda insana ulaşmanın, zor durumda olan insanları mutlu etmenin bir aracı
olduğunu ifade etmektedir. Tasarıma genel olarak bakıldığında az sayıda öge
kullanılarak insanları yardımlaşmaya, kuruma destek olmaya çağırdığı ve kurumun
insanların hizmetinde olduğu gibi pek çok şeye göndermeler yapıldığı görülmektedir.
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Resim 26. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili afiş tasarımının (Resim 26) üst bölümünde büyük bir şekilde
kullanılmış Kızılay’ın hilal simgesi ve bu simgenin içerisinin bir kısmının koyu, bir
kısmının ise açık kırmızı renkte olduğu görülmektedir. Tasarımın alt bölümünde
bulunan görsel iletide sarı renkte yaprak çizimi, yaprağın üzerinde kırmızı renkte kan
damlacığı şeklinde bir çizim ve bu çizimin yaprak ile kesiştiği yerin yeşil olduğu
görülmektedir. Çalışmanın dilsel iletisinde ise sağa dayalı, bold ve serifsiz bir
biçimde “her damla KAN kurtarılan bir candır” sloganı yer almaktadır. Afişlerin
büyük çoğunluğunda olduğu gibi “KAN” sözcüğü dikkat çekmek için diğer
sözcüklerden farklı olarak kırmızı ve majiskül bir şekilde yazıldığı görülmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; Kızılay’ın simgesinin içerisinin
koyu ve açık kırmızı renkte olması kanı simgelemekte, kuruma yapılan bağışları
ifade etmektedir. Kızılay’ın simgesinden damladığı anlaşılan kan damlacığı
çiziminin sarı renkteki yaprağa damlaması sonucu yaprağın belirli bölümünün
yeşerdiği görülmektedir. Yaprağın alt bölümünün sarı olması sonbaharda dökülen ve
yok olan yaprakları anımsatarak yaşama tutunmak için kan bağışı bekleyen insanları
temsil etmektedir. Kan damlacığı ile sarı renkteki yaprağın kesiştiği bölümün
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yeşermesi, kan bağışı bekleyen insanların hayat bulduğunun ve yaşama
tutunduğunun göstergesidir. Afiş tasarımında bağışlanan her bir damla kanın
önemine vurgu yapılmakta, insanlar için yeni bir umut ve hayat olduğunu ifade
etmektedir. Çalışmada dilsel iletinin de görsel iletiyi desteklemesi mesaj-imge
bütünlüğünü sağlamış olup tasarımın etkinliğini arttırmıştır. Genel olarak tasarıma
bakıldığında boşluk ve denge unsurlarının iyi bir şekilde kullanıldığı, yalın ifadelere
yer verildiği ve tasarımda göndermeler olduğu görülmektedir.
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Resim 27. Yardım konulu Kızılay afişi
Kızılay’a yardım edilmesi amacıyla yapılan afiş tasarımının (Resim 27) orta
bölümünde bulunan görsel iletide, dünyayı temsil eden bir küre ve dünyanın üzerine
doğru uçan, üzerinde Kızılay’ın logosundaki hilal simgesi bulunan büyük bir kuş yer
almaktadır. Çalışmanın üst bölümünde bulunan dilsel iletide majiskül, bold, serifsiz
ve slogana oranla daha büyük punto ile “TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ” yazısı
yer almakta olup alt bölümünde ise majiskül, bold ve serifsiz olarak “KIZILAYA
YAPILAN

YARDIM

YURDA

VE

İNSANLIĞA

HİZMETTİR”

sloganı

bulunmaktadır. Slogandaki tipografik ögelerin büyük punto ile yazılmasına rağmen
“VE” bağlacının daha küçük punto ile yazıldığı görülmektedir.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; zemin renginin koyu mavi
tonlarında kullanılarak Kızılay’a güven algısının oluşturulmasının amaçlandığı
düşünülmektedir. Görsel iletide bulunan kuş figürüne bakıldığında Orta Asya ve
Sibirya Şamanizm’inde ruhun ifadesi olmakla birlikte Ural-Altay halk inanışlarında
ise kuşlar yalnızca ölenlerin ruhlarını değil, doğacak olan insanların da ruhlarının bir
temsilidir. Ayrıca kuş familyasında yer alan kuşların insanlara göre farklı
özelliklerinin bulunduğu, bazı türlerin geniş görüş açısına sahip olduğu, bazılarının
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ise insanlara oranla altı kat daha uzak mesafeleri gördüğü ve insan kulağının
duyamadığı frekans aralıklarındaki sesleri duyduğu bilinmektedir. Afiş tasarımında
kuş figürünün üzerinde hilal simgesinin yer alması kuşun kurum ile bağdaştırıldığı
anlamına gelmekte ve Kızılay’ın insanların göremediği, duyamadığı dünyanın farklı
bölgelerinde zor durumda olan insanlara yardım götürerek onların yanında olduğunu
ve onlar için umudun, yeniden doğuşun simgesi olduğunu ifade etmektedir. Dilsel
iletide ise kuruma yapılan yardım ve bağışların insanlık için önemli bir hizmet
olduğunu belirtmekte ve dilsel iletinin görsel iletiyi destekleyerek anlam bütünlüğü
oluşturduğu görülmektedir.
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Resim 28. Kızılay 130. yıl afişi
Kızılay’ın 130. yılı dolayısıyla yapılan afiş tasarımının (Resim 28) üst bölümünde
koyu kırmızı tonlarında majiskül, serifsiz bold bir biçimde kurum ismi olan
“KIZILAY” ifadesi yer almaktadır. Afişin orta bölümünde bulunan görsel iletide
dünyayı temsil eden küre çiziminin içerisine kurumun çeşitli faaliyetleri ile ilgili
fotoğrafların bulunduğu ve Kızılay’ın hilal simgesinin içerisinde ay yıldızlı bir
Türkiye haritasının yer aldığı görülmektedir. Dünyanın etrafında da dünyayı saran
zeytin dalları bulunmaktadır. Görsel iletinin hemen altında ise sarı renkte, serifsiz,
bold bir biçimde “130” sayısı, onun altında mavi renkte miniskül ve kaligrafik bir
yazı karakteri ile yazılmış “yıl” kelimesi ve en altta ise siyah majiskül ve bold bir
biçimde yazılmış “İNSANLIK HİZMETİNDE” dilsel iletisi yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; ilk bakışta Kızılay’ın hilal
simgesinin içerisinde ay yıldızlı Türkiye haritasının bulunması dikkatleri çekmekte
ve kurumun Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli hizmetlerde bulunduğunu
belirtilmektedir. Görsel iletideki dünyayı temsil eden kürenin içerisinde Kızılay’ın
çeşitli faaliyetlerinin fotoğraflarının yer alması da kuruma yapılan yardımların
dünyanın farklı bölgelerine ulaştığını ve kurumun dünyanın pek çok yerinde yardım
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hizmetleri, sosyal ve sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi çeşitli faaliyetlerde
bulunduğunu ifade etmektedir. Dünyayı saran zeytin dalı ise çeşitli medeniyet ve
kültürlerde barışın simgesi olarak nitelendirilmektedir. Tasarımda dünyanın etrafında
bulunan zeytin dalı ile Kızılay’ın dünyanın pek çok yerinde barışın ve huzurun bir
temsili olduğu, zor durumda yardıma muhtaç insanlara çeşitli hizmetler götürerek
insanlığa hizmet ettiği ifade edilmektedir. Çalışmanın dilsel iletisinde ise 130 yıl
vurgusu ile kurumun köklü yapısına dikkat çekilmekte ve nesillerden beri insanlığın
hizmetinde olduğunu anlatmaktadır. Afiş tasarımına genel olarak bakıldığında
tasarımda çok sayıda renk ve yazı karakterinin tercih edilmesi tasarımın bütünlüğünü
ve algılanabilirliğini olumsuz etkilediği düşünülmektedir.
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Resim 29. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışıyla ilgili afiş tasarımında (Resim 29) Kızılay’a kan bağışında bulunan
insanlar adına fidan dikmek için yürütülen “Bir Kan Bir Fidan” projesine ait çalışma
bulunmaktadır. Afiş tasarımının arka planında çok sayıda çam fidanı yer almaktadır.
Afiş tasarımın orta bölümünde ise Bir Kan Bir Fidan projesinin logosunun beyaz
renkte kullanıldığı görülmektedir. Logodaki kan damlacığı üzerinde kırmızı renkte
bold, serifsiz ve majiskül bir biçimde “BİR KAN BİR FİDAN” yazmakta ve altında
ise siyah bold bir biçimde “Kanınız fidana, fidanlar ağaca…” sloganı bulunmaktadır.
Sloganın altında da “ Türk Kızılayı’na bağışladığınız her kan, üç insanın hayatını
kurtarıyor. Siz gönüllü kan bağışçılarımız adına dikilecek her fidan, ormanlarda
yeşeriyor, sizinle hayat buluyor.” mesajı yer almaktadır. Çalışmanın alt bölümünde
ise beyaz zemin üzerinde projenin, Orman Genel Müdürlüğü’nün, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın ve Kızılay’ın logosu bulunmaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; öncelikle afişin orta bölümündeki
görsel iletide, büyük boyutta kullanılan projeye ait logonun beyaz silüeti ile kan
damlacığından ağaç oluşturulduğu görülmektedir. Bu görsel iletiyle bağışlanan her
kanın bir fidana dönüştüğü anlatılmakta ve proje kapsamında bağışlanan her kan için
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Kızılay tarafından bağışçılar adına fidan dikilmekte olduğu ifade edilmektedir.
Bağışlanan her kanın gerek insanlar adına gerekse doğa adına yeni bir hayat, yeni bir
umut olduğu anlatılmaktadır. Çalışmaya genel olarak bakıldığında dilsel iletilerde
açık ifadelere yer verildiği ve sözel hiyerarşiye dikkat edildiği gözlenmektedir.
Tasarımın alt bölümünde bulunan logoların ise denge ve boşluk gibi oranlardan
yoksun olduğu görülmektedir.
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Resim 30. Eğitime destek konulu Kızılay afişi
Eğitime destek ile ilgili afiş tasarımının (Resim 30) arka planında okul tahtasına
benzer

bir

zemin

üzerinde

tebeşir

ile

matematiksel

işlemlerin

yazıldığı

görülmektedir. Çalışmanın üst bölümünde siyah renkte, bold, majiskül bir biçimde
“EĞİTİMİME” yanında ise diğerine oranla daha büyük punto ile kırmızı renkte
yazılmış “YARDIM ET” yazısı, alt satırında da siyah bir biçimde “DÜNYAYI” ve
kırmızı bir biçimde ise “DEĞİŞTİREYİM” dilsel ileti yer almaktadır. Görsel iletide
ise orta bölümde kısa saçlı, kırmızı gözlüklü ve beyaz tişörtlü küçük kız çocuğu
bulunmaktadır. Görsel iletinin alt bölümünde bold biçimde yazılmış “Yapabilirim”
sözcüğü, hemen altında ise ortalı bir şekilde yazılmış “Ülkemin ve dünyanın
geleceğini, yaşadığım toplumun yarınlarını, değiştirebilirim. Bunun için gerekenler
benim çabam ve senin desteğin” mesajı yer almaktadır. Mesajın alt bölümünde yarısı
kırmızı yarısı siyah yazılmış “#EğitimleDeğiştir” yazısı bulunmaktadır. Çalışmanın
en alt bölümünde ise beyaz zemin üzerinde yardım kampanyasına ait logo ve bilgi
yazısı, çağrı merkezi hattının logo ve telefon numarası, Kızılay’ın logosu ve internet
adresi bulunmaktadır.
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Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; Kızılay’ın eğitim ile ilgili yürüttüğü
sosyal sorumluluk kapsamında bir tasarım olduğu görülmektedir. Çalışmada
çocukların eğitimlerine destek olunduğu takdirde çocukların, ülkenin ve dünyanın
geleceğini, yarınları değiştirebileceklerine vurgu yapılmaktadır. Umudumuz olan
gelecek nesillerin eğitim gereksinimlerinin iyi bir şekilde karşılanabilmesi, iyi şartlar
altında eğitim alabilmeleri ve bilinçli bir şekilde yetiştirilmeleri içerisinde bulunulan
ülkenin ve dünyanın daha iyi bir hâl alabilmesi matematik, fen, bilim ve teknoloji
gibi çeşitli alanlarda daha iyi noktalara gelinmesini ifade etmektedir. Çalışmaya
genel olarak bakıldığında tasarımın bütünlük ve denge içerisinde olduğu, dilsel
iletilerde okunabilirlik ve algılanabilirlik gibi unsurlara dikkat edildiği, mesaj ve
sloganlarda sözel hiyerarşi kriterlerine uyulduğu görülmektedir.
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Resim 31. Yardım konulu Kızılay afişi
Doğu Afrika’ya yardım kampanyası için yapılan afiş tasarımında (Resim 31) kırmızı
tonlarında bir zemin üzerinde ağırlıklı olarak tipografik ögelerin ve bir fotoğrafın
kullanıldığı görülmektedir. Çalışmanın üst bölümünde büyük punto ile majiskül,
eskitme bir yazı karakteri kullanılarak “GÜNEY SUDAN, YEMEN VE DOĞU
AFRİKA’NIN UMUDU OL!” sloganı yer almaktadır. Sloganın altında majiskül bir
biçimde

“TARİHİN

EN

BÜYÜK

İNSANLIK

DRAMI

YAŞANIRKEN

KIZILAY’LA BİRLİKTE ORADA OL!” dilsel iletisi bulunmaktadır. Çalışmanın
görsel iletisinde ise bir insanın kucağında bulunan ağlayan siyahi bir bebek
görülmektedir. Görsel iletinin altında beyaz zemin üzerinde

“UMUDUOL yaz

2868’e gönder 1SMS 10 TL” iletisi ve logosu onun sağ alt bölümünde Kızılay
logosu bulunmaktadır. Tasarımın en alt sol bölümünde ise Kızılay Çağrı Merkezi
logosu ve numarası, bağış için internet sitesi ve “#UMUDUOL” yazısı yer
almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; çalışmanın zemininde kırmızı renk
ve tonları kullanılarak insanların duygularının uyandırılması ve bir an önce harekete
geçmeleri amaçlanmakta olup bu renk kan ve ölümü çağrıştırmaktadır. Görsel iletide
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ağlayan ve zor durumda görünen siyahi bebek fotoğrafı ile Güney Sudan, Yemen ve
Doğu Afrika’da yaşanan açlık, hastalık, kuraklık, ekonomik sıkıntıların getirmiş
olduğu yoksulluk, o bölgelerde insanların kıtlıktan dolayı zor durumda olması,
ölümle mücadele etmesi ve her gün onlarca insanın bu yüzden vefat etmesi gibi zor
şartlar gözler önüne serilmeye çalışılarak insanların vicdanlarına seslenildiği
düşünülmektedir. Ayrıca yaşanan bu drama insanların sessiz kalmamalarını, onlar
için bir an önce harekete geçmelerini ve onlara umut olmalarını ifade etmektedir.
Çalışmaya genel olarak bakıldığında renk unsurlarının iyi bir şekilde kullanıldığı,
dilsel iletilerde sözel hiyerarşiye dikkat edildiği ve denge unsurlarına yer verildiği
görülmektedir.
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Resim 32. Yardım konulu Kızılay afişi
Arakan’a yardım kampanyası için yapılan afiş tasarımının (Resim 32) arka planında
çalışmayı kaplayan göç eden insanların yer aldığı görsel ileti bulunmaktadır.
Tasarımın üst bölümünde kırmızı zemin üzerine eskitme bir yazı karakteri
kullanılarak majiskül bir biçimde ve büyük punto ile yazılmış “ARAKAN” alt
satırında “KAN AĞLIYOR” sloganı yer almaktadır. Sloganın alt bölümünde
“TÜRKİYE

YARDIM

ELİNİ

UZATIYOR!”

mesajı,

mesajın

altında

ise

“İNSANLIĞIN YANINDA OL, ARAKANLILARA SAHİP ÇIK!” dilsel iletisi yer
almaktadır. Çalışmanın alt bölümünde beyaz zemin üzerinde yardım bilgilerini
içeren mesaj ve logo bulunmakta ve onun sağ alt bölümünde Kızılay’ın logosu yer
almaktadır. En alt bölüm ise çağrı merkezi iletişim hattı ve logosu, internet sitesi ve
“#SahipÇık” yazısı yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımın arka planında kullanılan
görsel ileti ile halkın baskı altında olduğu ve o bölgede yaşanan vahşetten dolayı zor
durumda olduğu, insanların vahşetten kurtulmak için o bölgeden göç etmeye çalıştığı
anlaşılmaktadır. Görsel iletinin ön planında bulunan baba ve bebeğe bakıldığında,
babanın yüz ifadesinden yaşadığı zorluklar anlaşılmakta bebeğin ise bitkin bir hâlde
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olduğu gözlenmektedir. Görselin arka planında insanların bazılarının içerisinde eşya
ya da yiyecek malzemesinin bulunduğu düşünülen çuvalları yanına aldığı bazılarının
ise sadece ailelerini alarak yollara düştüğü görülmektedir. Çalışmanın dilsel
iletisinde Arakan halkının zor durumda ve yardıma muhtaç olduğunu, Türk halkının
bu drama sessiz kalmayacağını ve insanlığın yanında olacağını ifade eden slogan ve
mesajlar yer almaktadır. Tasarıma genel olarak bakıldığında dilsel iletilerde sloganın
zemininde bulunan kırmızı renk ile slogana vurgunun arttırıldığı görülmekte ve sözel
hiyerarşiye dikkat edildiği anlaşılmaktadır.
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Resim 33. Kan bağışı konulu Kızılay afişi
Kan bağışı ile ilgili afiş tasarımının (Resim 33) zemininde kırmızı kalın çerçeve
içerisinde gri renkte ince çizgisel doku bulunmaktadır. Afiş tasarımında sadece
tipografik ögelere yer verildiği görülmektedir. Çalışmada büyük punto ile alt alta
sola dayalı ve serifsiz bir biçimde “ANNE”, “BABA”, “ABİ” ve “OĞUL ” dilsel
iletileri bulunmaktadır. İletilerin başta bulunan bazı harflerinin bold ve kırmızı renkte
yazıldığı görülmektedir. İletinin hemen altında sola dayalı siyah renkte, serifsiz ve
daha küçük punto ile yazılmış “Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan
bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım.” mesajı
bulunmaktadır. Mesajın altında ise kırmızı renkte ve aynı punto ile yazılmış
“Yardımseven olmak kanımızda var!” iletisi yer almaktadır. Çalışmanın en alt sol
bölümünde de kırmızı majiskül bir şekilde “BULUŞMA NOKTAMIZ” yazısı ve alt
alta yazılmış “TARİH”, “SAAT”, “YER” ifadeleri bulunmaktadır. En alt sağ
bölümde ise Kızılay ve Kan Bağışı Hayat Kurtarır logoları, internet sitesi adresleri
yer almaktadır.
Afiş tasarımında bulunan ögeler incelendiğinde; tasarımda sadece tipografik ögelere
yer verildiği görülmektedir. Tipografik olarak yazılmış “ANNE”, “BABA”, “ABİ”
ve “OĞUL” sözcüklerinin bir aileyi temsil ettiği ve kelimelerin bazı harfleri kırmızı
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ve bold yazılarak A, B, AB ve 0 kan gruplarını belirttiği görülmektedir. Bu dilsel
iletiyle toplumun en küçük birimi olan aile içerisindeki ve toplumdaki her bireyin
kana ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle insanların kan bağışı yapmaları gerektiğinin
vurgulandığı düşünülmektedir. Dilsel iletinin altında bulunan mesajın ise anlam
bakımından iletiyi desteklediği görülmekle birlikte herkesin düzenli kan bağışçısı
olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olması gerektiği ve yardımseverliğin toplum
olarak kanımızda olduğu anlatılmaktadır. Çalışmaya genel olarak bakıldığında
tasarımın bütünlük içerisinde olduğu ve yalın ifadelere yer verildiği görülmektedir.
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Sosyal kampanyalar; sağlık, güvenlik, eğitim, çevre, temel ihtiyaçlar gibi çeşitli
sorunları ele alan, toplumunun huzur ve refahı için bazı fikirleri benimsetme,
insanların davranış ve düşüncelerinde değişiklikler yaratma amaçlı yürütülen
faaliyetlerdir. Sosyal kampanyaların geniş kitlelere ulaşabilmesi için iletişim ve
reklam araçlarının büyük önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda tarihsel süreçte çok
fazla kullanılan, günümüzde de birçok alanda karşılaştığımız afiş tasarımları sosyal
kampanyalarda da etkin şekilde kullanılmaktadır.
Afişler sosyal alanlarda önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte insanları çeşitli
konularda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve toplumlara yön vermek için
kullanılmaktadır.
Sosyal sorumluluk kapsamında önemli bir konuma sahip olan Kızılay, 1868 yılında
kurulmuş ve bu alanda dünyada faaliyet gösteren önemli ve köklü yardımlaşma
kurumlarından birisi olmuştur. Türk sosyal hayatında önemli bir rolü olan Kızılay,
aynı zamanda dünya genelinde önemli çalışmalarda bulunan öncü sivil toplum
kuruluşları arasındadır. Faaliyet konuları ulusal afet yönetimi, kan hizmetleri, ulusal
yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, ilk yardım, eğitim ve gençlik
hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleridir. Bunları yaparken sosyal kampanyalar
hazırlayan Kızılay, bu kampanyalarda tasarım-iletişim aracı olarak en çok afişlerden
yararlanmaktadır.

Araştırmada,

kurulduğu

günden

bu

güne

Kızılay’ın

kampanyalarında kullandığı ulaşılabilen otuz adet afiş çalışması incelenmiştir. Bu
afişlerin on adedi kan bağışı, üç adedi doğal afetler, altı adedi Kızılay’ın genel
tanıtımı, dört adedi yardım kampanyaları, birer adedi; üye kazandırma, eğitime
destek, Kıbrıs, maden suyu, gençlerde farkındalık, 100. ve 130. yıl ile ilgili
hazırlanmış afişlerdir. Afişlerde hedef kitleye iletilmek istenen mesajların, tasarımda
bulunan simge ve sembollerin içerdiği anlamların, algılanabilirlik, renk, bütünlük,
denge, tipografi gibi ögelerin kullanım biçimi ve analizleri yapılmaya çalışılmıştır.
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
İncelenen afişlerde genel olarak renk, tipografi, illüstrasyon, fotoğraf gibi ögeler
dilsel iletileri destekleyecek ve tasarımda bütünlük oluşturacak şekilde kullanılmıştır.
Afişlerde yıl, dönem bilgileri bulunmamakla birlikte tarihî afişlerin büyük bir
kısmının illüstrasyon tekniği ile yapıldığı görülmüş ve illüstrasyon tekniği
kullanılarak elde çizilen afişlerin bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan afişlere
oranla görsel açıdan daha etkili olduğu fark edilmiştir.
Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
-

Sosyal kampanyalarda kullanılan afiş ve tasarımlarda toplumun her kesiminin
yaşayabileceği empati duygusuna yer verilebilir.

-

Sosyal kampanyalar oluşturulurken kampanyanın amacına ve beklentisine
hizmet edecek şekilde içerikler tasarlayarak yardımseverlik duygusu ön plana
çıkarılabilir.

-

Afiş tasarımlarında bulunan ögelerin bir bütünlük içerisinde oluşturulması,
verilmek istenen mesajın etkinliğini doğrudan arttıracağından tasarımlarda
özellikle dikkat edilmesi tavsiye olunur.

-

Afiş tasarımlarında çeşitli tekniklere yer verilmesi farklı sonuçlar
doğuracağından insanlarda merak duygusu uyandırabilir.

-

Sosyal sorumluluk kampanyaları için oluşturulan afiş tasarımlarının
kompozisyonlarında bayrak vurgusunun yapılması insanlarda aidiyet duygusu
oluşturabileceğinden kampanyalarda özellikle yer verilmesi önerilir.

-

Tipografi

tekniği,

dikkat

çekiciliği

yaratabileceğinden afişlerde kullanılabilir.

arttırarak

algıda

seçicilik
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-

Çalışmalarda görsel iletiyi destekleyen sloganların kullanımı tasarımın
etkinliğini arttırabileceğinden sloganlara özellikle vurgu yapılması, bu
sloganların renk, punto, karakter bakımından algılanabilir ve okunabilir
olmasına dikkat edilmesi tavsiye olunur.

-

Sosyal kampanya afişlerinde gerçek olay fotoğraflarının kullanılması
insanları duygusal anlamda etkileyebileceğinden tasarımlarda yer verilmesi
tavsiye olunur.

-

Renklerin

tasarımlarda

önemli

bir

yeri

bulunmakta

olup

sosyal

kampanyalarda siyah, kırmızı, mavi ve yeşil renk tonlarının tercih edilmesi
insanların dikkatini çekerek duygularına hitap edecek olup kampanyalara
katılımında önemli rol oynayabilir.
-

Sosyal kampanyaların çevreye duyarlı şekilde basılı materyal kullanılmadan
radyo, televizyon, internet gibi dijital platformlar aracılığıyla insanlara
ulaştırılması insanlarda bilinç oluşturabilir. Günümüzde özellikle sosyal
ağların pek çok kişi tarafından kullanılması, anlık olarak takip edilmesi ve
diğer reklam ortamlarına göre çok daha düşük maliyetli olması gibi
özelliklerden dolayı sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyayı aktif
kullanması önerilir.

-

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelen akıllı telefonlar ile hareketli
görseller, video gibi mesajların sosyal kampanyalarda kullanılarak insanlara
ulaştırılması
oluşturabilir.

sağlanıp

toplumunun

büyük

bir

kesiminde

farkındalık
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