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ÖZET 

İŞARET SİSTEMLERİNDE ÜÇ BOYUTLU TİPOGRAFİ 

VE ÇEVRESEL UYGULAMALAR 

Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ 

Grafik Anasanat Dalı 

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ocak 2017 

Danışman: Prof. Sevim SELAMET 

 

Yazı ve üç boyut ilişkisi, yazının icadından beri süregelen bir serüvendir. Eski 

dönemlerde kil tabletlere kazınan yazılar veya mermer sütunlara oyulan harfler ile 

başlayan süreçte, yazı işlendiği üç boyutlu zemine bir derinlik daha katarken, matbaanın 

bulunmasıyla bu süreç tersine dönmüş ve bu sefer de üç boyutlu metal döküm harfler iki 

boyutlu yüzeylere hayat vermiştir. Yıllar boyunca tipografi ve üç boyut arasındaki ilişki 

sonsuz bir devinimle devam etmektedir. 

Bir işaret tasarımında, tipografinin üç boyutlu olması dikkatimizi çekip, bizi ilk 

bakışta yakalayabilir, bizi sarmalayıp ve eğlendirebilir. İşaret tasarımında kullanılan üç 

boyutlu tipografi sıradan, sıkıcı ve zor okunan işaretlere yeni bir anlayış ve bakış açısı 

getirebilir.  

 

Anahtar Sözcükler: Çevresel Grafik Tasarım, Çevresel Tipografi, Üç Boyutlu 

Tipografi, İşaret Tasarımı, Yönlendirme Tasarımı 
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ABSTRACT 

THREE DIMENSIONAL TYPOGRAPHY IN SIGNAGE SYSTEMS 

AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS 

Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ 

Doctorate of Fine Arts 

Anadolu University, Graduate School of Fine Arts, January 2017 

Advisor: Prof. SEVİM SELAMET 

The relationship between type and three dimension is an adventure lasting since 

from the invention of writing. While writing gave more depth to the three dimensional 

background with the beginning process of incised writings to clay tablets or engraved 

letters to the marble columns in ancient times, with the invention of printing, this 

process became reversed and this time three dimensional metal cast letters gave life to 

their two dimensional backgrounds. The relationship between typography and three 

dimension is lasting with the endless mobility over the years. 

Being typography three dimensinal in a signage design can attrack our attention, 

can be eye catching at first sight, can wrap us and entertain us. Three dimensional 

typography in signage design can bring a new conception and a point of view to the 

ordinary, boring and difficulty reading signs. 

Keywords: Environmental Graphic Design, Environmental Typography, Three 

Dimensional Typography, Sign Design, Wayshowing 



v 

ÖNSÖZ 

Bu tezi oluşturmamda emeği olan sevgili danışmanım Prof. Sevim Selamet başta 

olmak üzere, jürime destek veren Prof. Dr. Adnan Tepecik, Doç. Melike Taşçıoğlu, 

Yrd. Doç. Çağlar Okur ve Yrd. Doç. İpek Torun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu uzun 

süreçte bana destek olan sevgili annem Sema Kılıçkaya ve babam M. Selami Kılıçkaya 

ile serginin kurulmasında bana yardımcı olan sevgili eşim Serkan Boğ’a da teşekkür 

etmek istiyorum.  

Minik Oğlum Ali’ye 





vii 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

BAŞLIK SAYFASI    ............................................................................................ i 

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI   .............................................................................. ii 

ÖZET   .................................................................................................................... iii 

ABSTRACT    ........................................................................................................  iv 

ÖNSÖZ   ................................................................................................................ v 

ETİK İLKE VE KURALLAR BEYANNAMESİ  ............................................. vi 

İÇİNDEKİLER   ...................................................................................................  vii 

TABLOLAR  DİZİNİ   ........................................................................................  x 

ŞEKİLLER  DİZİNİ    .........................................................................................  xi 

GÖRSELLER DİZİNİ ........................................................................................  xiv 

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

1.1. Sorun  ........................................................................................................ 2 

1.2. Amaç   ....................................................................................................... 3 

1.3. Önem   ....................................................................................................... 4 

1.4. Varsayımlar .............................................................................................. 4 

1.5. Sınırlıklar ................................................................................................. 5 

1.6. Tanımlar   .................................................................................................. 5 

1.7. Yöntem   .................................................................................................... 9 

2. BULGULAR VE YORUM   ............................................................................ 10 

2.1. Tipografi Nedir?  ....................................................................................... 10 

2.2. Çevresel Tipografi   ................................................................................. 11 

2.3. Üç Boyutlu Tipografi  .............................................................................. 19 

2.3.1. Tarihsel süreç içerisinde üç boyutlu tipografi  ........................... 20 



	  
	  

	   viii 

 2.3.2. Kullanım alanlarına göre üç boyutlu tipografi .......................... 28 

 2.3.2.1. Bilgilendirme amaçlı üç boyutlu tipografi ...................... 30 

2.3.2.2. Mimari imge olarak üç boyutlu tipografi  ...................... 33  

2.3.2.3. Gösteri-reklam amaçlı üç boyutlu tipografi ................... 36  

2.3.2.4. Yer imi (placemaking) amaçlı üç boyutlu tipografi ...... 38  

2.3.2.5. Sanat-tasarım amaçlı üç boyutlu tipografi ................ .... 41 

2.3.2.6. Oyun amaçlı-obje çıkışlı üç boyutlu tipografi ............... 43 

   2.3.3. Oluşturma yöntemlerine göre üç boyutlu tipografi ................... 46 

  2.3.3.1. Çeşitli nesneler kullanılarak oluşturulan üç boyutlu  

tipografi ................................................................................ 47 

  2.3.3.2. Kesip çıkarma yöntemiyle oluşturulan üç boyutlu  

           tipografi ............................................................................... 50 

  2.3.3.3. Işık-gölge kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografi 52 

  2.3.3.4. Hazır malzemelerden oluşturulan üç boyutlu tipografi 55 

  2.3.3.5. Bakış açısına göre değişen üç boyutlu tipografi  

  (Anamorfik tipografi) ........................................................... 58 

  2.3.3.6. Tipografik  heykel olarak oluşturulan üç boyutlu  

tipografi ................................................................................. 60 

  2.3.3.7. Var olan bir mekânı kullanarak oluşturulan üç boyutlu 
tipografi ................................................................................. 65 

  2.3.3.8. Hareket-performans ile oluşturulan üç boyutlu  

tipografi ................................................................................. 68  

2.4. İşaret Sistemleri Nedir? ........................................................................... 72 

  2.4.1. Tarihsel süreç içerisinde işaret tasarımı ..................................... 78 

2.4.2. İşaret sistemi türleri...................................................................... 92 

2.4.3. İşaret sistemi algılanması ............................................................. 97 

  2.4.4. İşaret sistemi konumlandırması ................................................... 100 



ix 

  2.4.5. İşaret sistemi montajlanması ........................................................ 106 

  2.4.6. İşaret sistemi planlaması ............................................................... 110 

2.4.6.1. İşaret sistemlerinde renk .................................................. 114 

2.4.6.2. İşaret sistemlerinde boyut ................................................ 125 

2.4.6.3. İşaret sistemlerinde biçim ................................................ 126 

2.4.6.4. İşaret sistemlerinde içerik ................................................ 136 

2.4.6.5. İşaret sistemlerinde tipografi ........................................... 146 

2.4.6.6. İşaret sistemlerinde malzeme. .......................................... 157 

2.5. İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar 170 

2.5.1. Dış mekân işaretlerinde kullanılan üç boyutlu tipografi 

örnekleri  ............................................................................................ 171 

2.5.2. İç mekân işaretlerinde kullanılan üç boyutlu tipografi  

örnekleri ............................................................................................. 188 

3.  UYGULAMA PROJESİ ................................................................................. 200 

3.1. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İşaret Sistemi Önerisi 202 

4. SONUÇ  .......................................................................................................... 235 

KAYNAKÇA    ................................................................................................... 237 

EKLER 

ÖZGEÇMİŞ 



	  
	  

	   x 

 

TABLOLAR  DİZİNİ   

     Sayfa 

Tablo 2.1. Montaj biçiminin iç ve dış mekâna göre olabilme durumları  ........... 107 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

ŞEKİLLER  DİZİNİ  

      Sayfa 

Şekil 1.1. Henry Dreyfus, Antropometrik ölçüler .................................................. 6 

Şekil 2.1. Yol bulma eylemi farklı yollardan elde edilecek bilgiyle gerçekleşir ... 72 

Şekil 2.2. İnsanlar genelden özele doğru bir yönelim içerisindedirler .................. 76 

Şekil 2.3: İşaret parmağını uzatan el işareti ........................................................... 94 

Şekil 2.4: Yaşlara göre odaklanma yeteneği ve detayları ...................................... 97 

Şekil 2.5: Araç kullanırken görüş açısı .................................................................. 98 

Şekil 2.6: Karar verme noktalarındaki işaretler ..................................................... 100 

Şekil 2.7: İç mekânda işaretlerin yerleşim yükseklikleri ....................................... 105 

Şekil 2.8: İç mekânda işaretlerin yerleşim kalıpları .............................................. 105 

Şekil 2.9: İşaretlerin yerleştirilme yüksekliği ........................................................ 106 

Şekil 2.10: Montaj türlerine göre çeşitlenen işaretler ............................................ 109 

Şekil 2.11: Karar verme noktalarında hangi tür işaretin faydalı olacağına karar 
verilmelidir .......................................................................................... 110 

Şekil 2.12: İşaret tasarımı projelerinin detaylandırılmasının şema halinde  
gösterimi ............................................................................................. 114 

Şekil 2.13: İşaret tasarımında kullanılan zemin ve tipografi arasındaki kontrast .. 119 

Şekil 2.14: Koyu zemin üzerinde açık renk yazı, aynı boyutlardaki açık renk  
zemindeki koyu yazıyla kıyaslandığında daha büyük algılanır .......... 120 

Şekil 2.15: Eşit mesajların iletilmesinde boyutun önemi ...................................... 126 

Şekil 2.16: İşaret tasarımında tarihsel biçim gelişmeleri ...................................... 127 

Şekil 2.17: Trafik işaretlerinde uyaran işaretler, yasaklayan işaretler ve bilgi  
veren işaretler ..................................................................................... 129 

Şekil 2.18: Bir işaretin çizim olarak gösterimi ..................................................... 134 

Şekil 2.19: İşaret tasarımında modern ve geleneksel formlar .............................. 135 

Şekil 2.20: İşaret tasarımında çok parçalı geleneksel ve modern formlar ............ 135 



	  
	  

	   xii 

Şekil 2.21: 1909’da Paris’teki Motorlu Araçlar Dolaşımı Uluslararası  
Sözleşmesi’ne göre belirlenen dört uyarıcı trafik işareti .................... 137 

 
Şekil 2.22: 1975 yılında AIGA tarafından kabul edilen ‘Sembol İşaretler  

(Symbol Signs)’ .................................................................................. 138 
 
Şekil 2.23: Bazı standartlaşmış piktogramlar ........................................................ 139 
 
Şekil 2.24: Tek başına ve yazıyla birlikte kullanılan sembollerin yaygınlığı ....... 140 
 
Şekil 2.25: Çeşitli ok tasarımları ........................................................................... 142 
 
Şekil 2.26: Geleneksel ok / üçgen formlu ok kıyaslanması ................................... 142 
 
Şekil 2.27: Okların yönlere göre çeşitlenmesi ....................................................... 143 
 
Şekil 2.28: Kültürlere göre çeşitlenen ok tasarımları ............................................ 143 
 
Şekil 2.29: Oklar beraber kullanıldıkları fontlarla aynı kalınlığa sahip olmalıdır 143 
 
Şekil 2.30: Ok formunun algılanabilirlik kıyaslanması ........................................ 144 
 
Şekil 2.31: Sembollerin yazıya oranla biraz daha büyük kullanılması ................. 144 
 
Şekil 2.32: Aynı yönü gösteren yerlerin tek bir ok altında sıralanması ................ 145 
 
Şekil 2.33: İşaret tasarımında kullanılan bazı serifsiz yazılar .............................. 147 
 
Şekil 2.34: İşaret tasarımında tipografide dikkat edilecekler ............................... 149 
 
Şekil 2.35: Adrian Frutiger tarafından tasarlanan ‘Frutiger 67 Bold Condensed’  

yazı karakterinin diğer yazı karakterlerine göre kıyaslanması ............. 152 
 
Şekil 2.36: ‘Frutiger 67 Bold Condensed’ ile ‘Syntax Bold’ yazı karakterinin 

karşılaştırması ...................................................................................... 153 
 
Şekil 2.37: ‘Futura’ ve ‘Trade Gothic’ yazı karakterleri ........................................ 153 
 
Şekil 3.1: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski logosu .................. 203 
 
Şekil 3.2: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logo önerisi denemeleri 203 
 
Şekil 3.3: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype önerisi ........... 204 
 
Şekil 3.4: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype detaylı  

       gösterimi ................................................................................................. 204 
 

Şekil 3.5: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype kurumsal  
       Renkleri .................................................................................................. 204 



	  
	  

	   xiii 

Şekil 3.6: Via Sans Fontu (Regular) ..................................................................... 205 
 
Şekil 3.7: Dış mekân işaretinin çizimi ve zeminle ilişkisi .................................... 208 
 
Şekil 3.8: Ana giriş işareti çizimi, -1.kat için ....................................................... 210 
 
Şekil 3.9: Ana giriş işareti çizimi, zemin kat için ................................................. 211 
 
Şekil 3.10: Ana giriş işaretinde kullanılan harflerin kesim yerleri ....................... 212 
 
Şekil 3.11: Ana giriş işaretinin mekândaki çizimi ................................................ 213 
 
Şekil 3.12: Katlarda kullanılan rakamların kesim yerleri ..................................... 217 
 
Şekil 3.13: Zemin katın grid düzenlemesi ve çizimi ............................................ 218 

Şekil 3.14: 1. katın grid düzenlemesi ve çizimi .................................................... 220 

Şekil 3.15: 2. katın grid düzenlemesi ve çizimi .................................................... 222 

Şekil 3.16: 3. katın grid düzenlemesi ve çizimi .................................................... 222 

Şekil 3.17: Kat duvarlarına uygulanacak tasarımların çizimi ............................... 224 

Şekil 3.18: Ara kat duvarlarına uygulanacak tasarımların çizimi ......................... 226 

Şekil 3.19: Koridordaki karar verme noktasına uygulanacak tasarım ................... 228 

Şekil 3.20: Bölüm işaretlerinin tasarımları ............................................................ 229 

Şekil 3.21: Derslik işaretinin tasarımı .................................................................... 230 

Şekil 3.22: Oda numarasının tasarımı .................................................................... 232 

Şekil 3.23: Oda numaralarının tasarımına örnekler ............................................... 232 

Şekil 3.24: WC işaretinin tasarımı ......................................................................... 233 

 

 

 

  



xiv 

GÖRSELLER  DİZİNİ 

     Sayfa 

Görsel 2.1: Paula Scher, New 42nd Street Studios binasının çevre grafikleri ......... 12 

Görsel 2.2: Pentagram, Bir drama okulunun dış cephe tipografik düzenlemesi ...... 12 

Görsel 2.3: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, A Flock of 
Words (Bir Sürü kelime) adlı tipografik kaldırım ................................. 13 

Görsel 2.4: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, A Flock of 
Words (Bir Sürü kelime) adlı tipografik kaldırımdan detay ................. 14 

Görsel 2.5: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, Globe 
Tiyatrosu Bölgesi Thames Nehri kıyısındaki tipografik düzenlemeler 14 

Görsel 2.6: P-06 Atelier, Lizbon’daki bisiklet yolu için tasarlanan 
bilgilendirme ve yönlendirmeler ........................................................... 15 

Görsel 2.7: Andrew Motion, BBC Kamu Sanatı projesi ........................................ 16 

Görsel 2.8: Maya Ying Lin, Vietnam Şehitleri Anıtı ............................................. 17 

Görsel 2.9: Michael Arad, Peter Walker ve Daninel Libeskind, 
Ground Zero Anıtı, New York; ABD .................................................. 17 

Görsel 2.10: Emin Barın, Anıtkabir Barış Kulesi’ndeki yazılar  ........................... 18 

Görsel 2.11: Emin Barın, Cumhuriyetin 50. Yılı için anıt ..................................... 18 

Görsel 2.12: Zinganello, Saint Angelo Kilisesi’nin ön cephesindeki 
üç boyutlu harfler ................................................................................. 22 

Görsel 2.13: Enrico Del Debbio, Foro Italico’dan zemin yazıları ......................... 23 

Görsel 2.14: Enrico Del Debbio, Foro Italico’dan görünüm  ................................ 23 

Görsel 2.15: Edmund Francis Law, Ashby Kalesi, Northamptonshire, İngiltere  24 

Görsel 2.16: Edmund Francis Law, Ashby Kalesi detay görünüm,  
Northamptonshire, İngiltere ................................................................. 24 

Görsel 2.17: Caruso St. John Architecture, Bankside bölgesindeki köprü, 
İngiltere ............................................................................................... 25 

Görsel 2.18: Josep Maria Subirachs, Sant Tren İstasyonu, Barcelona, İspanya ... 26 



	  
	  

	   xv 

Görsel 2.19: Josep Maria Subirachs, Sant Tren İstasyonu’ndan detay görünüm, 
Barcelona, İspanya .............................................................................. 26 

 
Görsel 2.20: Josep Maria Subirachs, Sagrada Ailesi Kilisesi kapısındaki  

tipografik düzenlemelerin yapılışı ...................................................... 27 
 
Görsel 2.21: Josep Maria Subirachs, Sagrada Ailesi Kilisesi kapısındaki  

tipografik düzenlemeler ...................................................................... 27 
 
Görsel 2.22: YSE 100. yıl çeşmeleri ..................................................................... 28 
 
Görsel 2.23: Gavin Ambrose, Design Council için üç boyutlu rakamlardan  

oluşan bilgilendirme ............................................................................ 30 
 
Görsel 2.24: Gordon Young ve Why Not Associates, Pobl Machines düzenlemesi 31 
 
Görsel 2.25: Autobahn, Kültürel bir etkinlik için tasarlanan işaret tasarımı ........ 32 
 
Görsel 2.26: Autobahn, Kültürel bir etkinlik için tasarlanan işaret tasarımları 

hazırlanışı............................................................................................. 32 
 
Görsel 2.27: Bir binanın dış cephesindeki dev 100 rakamı .................................. 33 
 
Görsel 2.28: Philips/Pilkington Architecture Marion Cultural Center binası ....... 34 
 
Görsel 2.29: Pentagram, The Cooper Union Binası dış görünüm ......................... 35 
 
Görsel 2.30: Lee Basford ve Jonathan Costello, Fierce Festivali 10. yılı için  

görsel düzenleme  ................................................................................. 36 
 
Görsel 2.31: YES, Channel 4 için tasarlanan üç boyutlu tipografik düzenleme 37 
 
Görsel 2.32: Alex Cowper, Lily Allen, “It’s not me, It’s you” albüm  

ön ve arka kapağı görseli ..................................................................... 37 
 
Görsel 2.33: Alex Cowper, Lily Allen, “It’s not me, It’s you” albüm içi görselleri 38 
 
Görsel 2.34: Ivan Chermayeff, 9 West 57. Cadde ................................................. 39 
 
Görsel 2.35: Amsterdam şehri için tasarlanmış üç boyutlu yer imi ...................... 40 
 
Görsel 2.36: Eskişehir için tasarlanmış üç boyutlu yer imi ................................... 40 
 
Görsel 2.37: Sagmeister Inc, Muzlar kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografi 41 
 
Görsel 2.38: Sagmeister Inc, Muzlar kullanılarak oluşturulan üç boyutlu  

tipografinin deformasyonu ................................................................... 41 
 
Görsel 2.39: Set 26, Üç boyutlu dekoratif tipografik elemanlar ............................ 42 



xvi 

Görsel 2.40: Liza Ramalho ve Artur Rebelo, Üç boyutlu oturma elemanı olarak 
şekillenen tipografik elemanlar ............................................................   43 

Görsel 2.41: Dainippon Type Organization, ‘Toy (Oyuncak)’ adlı oyun 
blokları çıkışlı yazı karakteri ............................................................... 44 

Görsel 2.42: Jo Ratcliffe ve Tony Hornecker, B-store mağazası için oluşturulmuş 
tipografik düzenlemeler ....................................................................... 45 

Görsel 2.43: Marcus Schaefer, Actiontype adlı üç boyutlu font tasarım ............... 45 

Görsel 2.44: Uzatma yöntemiyle oluşturulmuş üç boyutlu harf örneği ................. 46 

Görsel 2.45: Takenobu Igarashi, Aliminyum alfabe serisi .................................... 47 

Görsel 2.46: Gyöngy Laky, Odun parçaları kullanılarak oluşturulmuş üç boyutlu 
tipografi örneği .................................................................................... 48 

Görsel 2.47: Satsuki Atsumi, ‘Hinge’ yazı karakteri ............................................. 49 

Görsel 2.48: Teresa Mulet, ‘Tipo Util’ ................................................................... 49 

Görsel 2.49: Oded Ezer, Afiş çalışmalarından örnekler ......................................... 50 

Görsel 2.50: Calori&Vanden-Eynden, Royal Executive Park için kesilerek 
oluşturulmuş tipografik işaretler .......................................................... 51 

Görsel 2.51: Olga Adelantado, ‘Project Room 06’ ............................................... 51 

Görsel 2.52: Dotdash, Gölge kullanılarak oluşturulan işaret tasarımları .............. 52 

Görsel 2.53: Jiyeon Song, Işık-gölge ile çalışan tipografik düzenleme ................ 53 

Görsel 2.54: Underware’s Type Workshop, Gölgeden oluşturulan ‘Utopia’ 
kelimesi ................................................................................................ 54 

Görsel 2.55: Underware’s Type Workshop, Gölgeden oluşturulan ‘Go Away’ 
kelimesi ................................................................................................ 54 

Görsel 2.56: Why Not Associates, Kağıt kahve bardakları kullanılarak 
oluşturulan imaj ve tipografi örneği .................................................... 55 

Görsel 2.57: Clotilde Olyff, Çakıl taşı ve ahşap parçaları kullanılarak oluşturulan 
üç boyutlu tipografi örnekleri ............................................................... 56 

Görsel 2.58: Sagmeister Inc, Madeni paralarla oluşturulan tipografik düzenleme 57 

Görsel 2.59: Yoshimaru Takahashi, Kokokumaru, ‘Save Co2’ adlı düzenleme ... 58 



xvii 

Görsel 2.60: Alex Peemoeller, Melbourne Eureka kulesi araba parkı için bir 
dizi yön bulma sistemi .......................................................................... 59 

Görsel 2.61: Craig Ward, Creative Review dergisi için belli bir açıdan 
bakıldığından okunmaya dayandırılmış tipografik düzenleme ............ 60 

Görsel 2.62: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in 
birinci kısmı ......................................................................................... 61 

Görsel 2.63: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in 
ikinci kısmı .......................................................................................... 61 

Görsel 2.64: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in 
üçüncü kısmı ........................................................................................ 62 

Görsel 2.65: Joan Brossa, Barcino ......................................................................... 63 

Görsel 2.66: Joan Brossa, Barcino detay görünüm  ............................................... 63 

Görsel 2.67: Ruedi Baur, Denis Coueignoux, Vera Kockot ve Karim Sabano, 
Almanya Köln’deki Nazi karşıtları için yapılan tipografik anıtının 
yakından görünüşü ............................................................................... 64 

Görsel 2.68: Ruedi Baur, Denis Coueignoux, Vera Kockot ve Karim Sabano, 
Almanya Köln’deki Nazi karşıtları için yapılan tipografik anıtının 
uzaktan görünüşü ................................................................................. 65 

Görsel 2.69: Sean Martindale, Üç boyutlu tipografik düzenleme ......................... 66 

Görsel 2.70: Sean Martindale, Üç boyutlu tipografik düzenleme ......................... 66 

Görsel 2.71: Frost Design, Alana özgü üç boyutlu tipografik düzenleme ............ 67 

Görsel 2.72: Frost Design, Alana özgü üç boyutlu tipografik düzenlemeden detay  67 

Görsel 2.73: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik düzenleme 69 

Görsel 2.74: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik  
düzenlemeden detay ........................................................................... 69 

Görsel 2.75: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik  
düzenlemeyle uygulanan projeler ....................................................... 70 

Görsel 2.76: Marion Bataille, Üç boyutlu alfabe kitabı ....................................... 70 

Görsel 2.77: Mark Formarek, Ahşap çıtalar kullanılarak oluşturulan işleyen  
dijital saat ........................................................................................... 71 



	  
	  

	   xviii 

Görsel 2.78: Mark Formarek, Ahşap çıtalar kullanılarak oluşturulan işleyen  
dijital saatin değiştirilmesi .................................................................. 71 

 
Görsel 2.79: Tefeci dükkanı sembolü ................................................................... 74 
 
Görsel 2.80: Kültürlere özgü işaretler ................................................................... 75 
 
Görsel 2.81: İşaret görevi üstlenen uyarıcı malzemeler ........................................ 77 
 
Görsel 2.82: Luca Horfei, Sixtus V tarafından San Pietro Meydanına  

koydurulan dikilitaş ............................................................................. 79 
 
Görsel 2.83: Efes antik kentinde bulunan ve genelevin yönünü gösteren işaret ... 80 
 
Görsel 2.84: Dökme demir malzemeden yön gösteren işaretler ............................ 81 
 
Görsel 2.85: Thomas Fisk Goff, Hollywood işareti ............................................... 82 
 
Görsel 2.86: Douglas Leigh, Camel sigaraları için billboard tarzı ışıklı yazı ....... 84 
 
Görsel 2.87: Boulder Club için ışıklı yazı ............................................................. 85 
 
Görsel 2.88: YESCO, Stardust ışıklı yazısının ABD’deki Neon Müzesi’ndeki hali 85 
 
Görsel 2.89: YESCO, Stardust için ışıklı yazı ....................................................... 86 
 
Görsel 2.90: Betty Willis, İkonik ‘Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada  

(Efsanevi Las Vegas Nevada’ya Hoşgeldiniz)’ işareti ...................... 87 
 
Görsel 2.91: Betty Willis, İkonik ‘Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada’  

işaretinin arkası ................................................................................... 87 
 
Görsel 2.92: Alvin Lustig, Northland Alışveriş Merkezi’nin işaret tasarımı ........ 88 
 
Görsel 2.93: Jock Kinneir ve Margaret Calvert, İngiliz karayolu işaret sistemine  

ait bir levha .......................................................................................... 89 
 
Görsel 2.94: Saul Bass, Celanese firması dış mekân için işaret tasarımı .............. 89 
 
Görsel 2.95: Venturi Scott Brown&Associates, Grand’s Restaurant’ın iç mekânı 90 
 
Görsel 2.96: Venturi Scott Brown&Associates, Grand’s Restaurant’ın dış mekân  

işareti ................................................................................................... 90 
 
Görsel 2.97: Eski ve yeni işaret tasarımının bir arada görülmesi .......................... 91 
 
Görsel 2.98: Trafik işaretlerinde kullanılan ok işareti ........................................... 95 
 
Görsel 2.99: Pentagram, Tüm işaret türlerini barındıran düzenleme .................... 96 



	  
	  

	   xix 

 
Görsel 2.100: Gölgelerin yarattığı karmaşık figür-arka plan ilişkisi ....................... 100 
 
Görsel 2.101: Büyüyen bitkilerin kapattığı bir yol işareti ....................................... 102 
 
Görsel 2.102: Yeni işaretin eskisini kapatması ...................................................... 102 
 
Görsel 2.103: Kırsal bir yerdeki kilisenin işarete ihtiyacı yoktur .......................... 103 
 
Görsel 2.104: Dış mekânda zemin işareti .............................................................. 108 
 
Görsel 2.105: Az kontrast kullanılmış bir işaret örneği ........................................ 116 
 
Görsel 2.106: New York Trump Kulesi ............................................................... 116 
 
Görsel 2.107: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Dış mekânda yeşil  

bitkilerin içinde bir işaret tasarımı ...................................................... 117 
 
Görsel 2.108: Beck, Graboski Design Office, Çocuk kütüphanesi işaret  

tasarımı için tercih edilen parlak renkler ............................................. 118 
 
Görsel 2.109: Maruyama Tomoya, Yokosuka Sanat Müzesi işaret tasarımları .... 120 
 
Görsel 2.110: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, CAE’nin yönlendirme tasarımlar  121 
 
Görsel 2.111: Claan, Uptec Innovation Center’in işaret tasarımları ..................... 122 
 
Görsel 2.112: Latitude Group, ‘QV Carpark’ için yönlendirme tasarımları ......... 123 
 
Görsel 2.113: Buro North, ‘ACMI’ için yönlendirme tasarımları ........................ 124 
 
Görsel 2.114: Buro North, ‘ACMI’ için dış mekân işaret tasarımı ....................... 124 
 
Görsel 2.115: Tom Graboski&Associates, Miami Children’s Museum için  

daire formlu işaret tasarımının ön ve arka yüzeyi ............................... 127 
 
Görsel 2.116: Cloud Gehshan Associates, University of Maryland için işaret  

tasarımları ........................................................................................... 128 
 
Görsel 2.117: Ok formundaki işaret tasarımı ........................................................ 129 
 
Görsel 2.118: Aynı yönü gösteren okların uzunluk farklılıkları ve sayısı ............ 130 
 
Görsel 2.119: Campton için tasarlanan işaret tasarımı .......................................... 130 
 
Görsel 2.120: Buro North, ‘Falls Creek’ Kayak Merkezi’nin yönlendirmeleri ..... 131 
 
Görsel 2.121: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, Melbourne Avustralya’daki  

Malthouse Sanat Bölgesi için tasarlanmış yönlendirmeler .................. 132 



	  
	  

	   xx 

 
Görsel 2.122: Emerystudio, ‘University of South Australia’ için işaret tasarımları 132 
 
Görsel 2.123: Emerystudio, Melbourne Grammar School’un işaret tasarımı ve  

dış cephe düzenlemesi  ....................................................................... 133 
 
Görsel 2.124: İşaret tasarımında geleneksel ve modern formlar .......................... 135 
 
Görsel 2.125: Ruedi Baur Associates, Almanya Köln Bonn Havaalanı için  

tasarlanan piktogramlar ...................................................................... 140 
 
Görsel 2.126: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Stuttgart’taki Bosch Areal’in 

otoparkında katları temsil eden çeşitli şekiller .................................... 141 
 
Görsel 2.127: İşaret tasarımında kullanılan çeşitli sayılar .................................... 148 
 
Görsel 2.128: İşaret tasarımında kullanılan yazılarda miniskül/majiskül  

harf kullanımı ................................................................................. 150 
 
Görsel 2.129: İşaret tasarımında kelime arası boşlukların satır arası  

boşluklardan fazla tutulmasına örnek ............................................ 152 
 
Görsel 2.130: Yazı bloğunun başının altta olması durumunda yazının  

okunmasının başka elemanlarca engellenmesi .............................. 154 
 
Görsel 2.131: ‘Keep Clear (Temiz Tutun)’mesajı ................................................ 154 
 
Görsel 2.132: Elle yazılmış bir işaret örneği ........................................................ 155 
 
Görsel 2.133: Vier 5, El yazısı ile tasarlanmış işaretler ........................................ 155  
 
Görsel 2.134: Emerystudio, Avustralya’daki ‘National Gallery’ için tasarlanan  

işaret sistemi ....................................................................................... 156 
 
Görsel 2.135: EGG Office, ‘Macquaire Bank’ için tasarlanan kurumsal ve  

işaret sistemleri .................................................................................. 157 
 
Görsel 2.136: Valentine Riverside Müzesinin ana giriş işareti ........................... 159  
 
Görsel 2.137: Richard kindersley, Bristol’deki St. Peter Katedrali önündeki  

tek parça beton harfler ........................................................................ 160  
 
Görsel 2.138: Ahşap ‘Sorry (üzgünüm)’ yazısı ................................................... 161 
 
Görsel 2.139: Ahşap malzeme kullanılmış bir mağaza ismi ................................. 161  
 
Görsel 2.140: Metalden oluşturulmuş kapı düzenlemeleri .................................... 162 
 



	  
	  

	   xxi 

Görsel 2.141: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Zemindeki çelik harflerin 
duvarda yansıması .............................................................................. 163 

 
Görsel 2.142: Richard Kindersley, Londra’daki Barclay Bank için tasarlanan  

heykelsi rakamlar ................................................................................ 164 
 
Görsel 2.143: David Kindersley, British Library giriş kapısı ............................... 164 
 
Görsel 2.144: Neon’dan oluşturulmuş işaret tasarımı .......................................... 165 
 
Görsel 2.145: Paula Scher, Pittsburg’taki Çocuk Müzesi’nin dış mekân işareti  166 
 
Görsel 2.146: Kokokumaru, Led ışıklardan oluşturulan ‘Venus’ yazısı .............. 166 
 
Görsel 2.147: Bond Creative Agency, Helsinki Finlandiya’daki bir şarap  

mağazasının kurumsal işareti .............................................................. 167 
 
Görsel 2.148: Greco Design, Dauro Oliveira Diş Kliniği için tasarlanan işaretler 168 
 
Görsel 2.149: Troels Faber ve Jacop Wildschiodtz, Laser kesim akrilik camdan  

harfler ................................................................................................. 169 
 
Görsel 2.150: Michael Manwaring, India Basin Industrial Park giriş işareti ....... 172 
 
Görsel 2.151: Michael Manwaring, India Basin Industrial Park giriş işareti detay  173 
 
Görsel 2.152: Noah Rose, Park Plas Mawr giriş işareti ....................................... 173 
 
Görsel 2.153: Gottschalk &Ash, Talleyrand giriş işareti ..................................... 174 
 
Görsel 2.154: Takenobu Igarashi, Nippon Sigorta yönlendirme işareti ............... 175 
 
Görsel 2.155: Pierre Di Sciullo, Nice şehrinin tramvay işareti ............................. 175 
 
Görsel 2.156: Pierre Di Sciullo, Nice şehrinin tramvay işareti ............................. 176 
 
Görsel 2.157: Volkwagen Amarok tanıtımı için tipografik stand tasarımı .......... 177 
 
Görsel 2.158: Almanya Wiesbaden’deki bir evin kapı numarası ......................... 178 
 
Görsel 2.159: Finlandiya; Helsinki’deki Postane binası giriş işareti .................... 178 
 
Görsel 2.160: Finlandiya; Helsinki’deki bir bina ismi .......................................... 179 
 
Görsel 2.161: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ön giriş işareti ..... 179 
 
Görsel 2.162: Natalie Bringolf, David Bühler, Kristin Irion, Judith Stutz,  

City Garden oteli giriş işareti .............................................................. 180 
 



xxii 

Görsel 2.163: Natalie Bringolf, David Bühler, Kristin Irion, Judith Stutz, 
City Garden oteli oda numaraları ...................................................... 180 

Görsel 2.164: Birgi beldesi girişinde bulunan yer ismi ....................................... 181 

Görsel 2.165: Mahmudiye ilçesi karayolu kavşağında bulunan yer ismi ............ 181 

Görsel 2.166: Caravaca De La Cruz’un yer ismi  ................................................ 182 

Görsel 2.167: Salt Lake Şehir Kütüphanesi bisiklet parkı .................................. 182 

Görsel 2.168: Bisiklet park etmek için yazılmış Books (Kitaplar) yazısı ........... 183 

Görsel 2.169: Sivas’ta belediyeye giden yolu tarif eden işaret ........................... 183 

Görsel 2.170: Kenya Hara, Nagasaki Sanat Müzesi’nin işaret sistemi tasarımları 184 

Görsel 2.171: Sweden Graphics, Kalmar Sanat Müzesi işaret ve yönlendirme 
tasarımları ........................................................................................ 185 

Görsel 2.172: Ujidesign, Chaleureux Ogikubo için işaret tasarımlarında üç  
boyutlu tipografik elemanlar .............................................................. 186 

Görsel 2.173: Selbert Perkins, Los Angeles Havaalanına giriş işaret .................. 187 

Görsel 2.174: Michael Bierut, New York’taki ‘The New York Times Building’  
dış cephe tipografisi ............................................................................ 187 

Görsel 2.175: Studio Myerscough, Matthew Boulton (1728-1809) hakkında  
açılan sergi için tasarlanmış harfler .................................................... 189 

Görsel 2.176: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi işaret sistemi 
tasarımı ............................................................................................... 189 

Görsel 2.177: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi işaret sistemi 
tasarımı ............................................................................................... 190 

Görsel 2.178: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi işaret sistemi 
tasarımı ............................................................................................... 190 

Görsel 2.179: Mind Design, ‘Circus’ adlı kulüp ve restoranın için iç mekân  
uygulaması ......................................................................................... 191 

Görsel 2.180: Paula Scher, Lisa Strausfeld ve Studio Architecture, Bloomberg  
binasının kat işaretleri ........................................................................ 191 

Görsel 2.181: Curiosity- Gwenael Nicolas, Yoshida Eiji, Uniqlo mağaza  
girişindeki ‘U’ harfi ........................................................................... 192 



	  
	  

	   xxiii 

Görsel 2.182: Hermes vitrininde kullanılan üç boyutlu harfler ............................ 192 
 
Görsel 2.183: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, ‘ANZ Center’ iç mekân  

işaretlendirmeleri ............................................................................... 193 
 
Görsel 2.184: 6D-K Co., Kawagoe kan bağışı merkezindeki işaret tasarımları  194 
 
Görsel 2.185: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi iç mekân işareti 195 
 
Görsel 2.186: Minale Bryce Design- Alex Papas, Nick Bannikoff, Five Dock  

Library, iç mekân işaretleri ............................................................... 196 
 
Görsel 2.187: Hiromura Tasarım Ofisi, Iwadeyema Koleji’nin işaret sistemleri  196 
 
Görsel 2.188: Together Design, Condé Nast College of Fashion&Design için  

yaratılan yönlendirme tasarımları ..................................................... 197 
 
Görsel 2.189: Bruce Mau Design, Seattle ABD’deki Halk Kütüphanesi’nin yer 

döşemesindeki ahşap kabartma harfler ............................................ 198 
 
Görsel 2.190: Hiromura Tasarım Ofisi, ‘Morisawa Corporate Headquarter’  

binası işaret ve yönlendirmeleri ........................................................ 199  
 
Görsel 3.1: Dış mekân işareti için önerilen düzenleme, uzaktan görünüş .......... 206 
 
Görsel 3.2: Dış mekân işareti için önerilen düzenleme, yakından görünüş .......... 208 
 
Görsel 3.3: Köpük malzemeden dış mekân işareti için kestirilmiş harfler ........ 208 
 
Görsel 3.4: Dış mekân zemini için önerilen düzenleme .................................... 209 
 
Görsel 3.5: Dış mekân için önerilen düzenleme ................................................ 209 
 
Görsel 3.6: Ana giriş işaretinde kullanılan üç boyutlu harfler ........................... 212 
 
Görsel 3.7: Ana giriş işareti için önerilen düzenlemenin uygulanması, -1.kat için 214 
 
Görsel 3.8: Ana giriş işareti için önerilen düzenlemenin farklı açıdan görüntüsü,  
                   zemin kat için ..................................................................................... 215 
 
Görsel 3.9: Kat işareti için düşünülen düzenleme ............................................... 216 
 
Görsel 3.10: Zemin kat için ‘0(sıfır)’ rakamın duvara uygulanması ................... 217 
 
Görsel 3.11: Zemin kat işaretinin yerine uygulanması ........................................ 219 
 
Görsel 3.12: 1. kat işaretinin yerine uygulanması ................................................ 221 
 
Görsel 3.13: 2. kat işaretinin yerine uygulanması ................................................ 223 



xxiv 

Görsel 3.14: 3. kat işaretinin yerine uygulanması ................................................ 224 

Görsel 3.15: Kat duvar işaretlerinin uygulanması ................................................ 225 

Görsel 3.16: Kat duvar işaretlerinin uygulanması ................................................ 225 

Görsel 3.17: Kat duvar işaretlerinin uygulanması ................................................ 225 

Görsel 3.18: Kat duvar işaretlerinin uygulanması ................................................ 225 

Görsel 3.19: Ara kat duvar işaretlerinin uygulanması .......................................... 226 

Görsel 3.20: Ara kat duvar işaretlerinin uygulanması .......................................... 226 

Görsel 3.21: 1.ve 2. katın arasındaki duvar işaretinin yerine uygulanması .......... 227 

Görsel 3.22: Koridor işaretinin yerine uygulanması ............................................. 228 

Görsel 3.23: Grafik bölüm işaretinin yerine uygulanması .................................... 229 

Görsel 3.24: Baskı Sanatları bölüm işaretinin yerine uygulanması ....................... 230 

Görsel 3.25: Derslik işaretinin yerine uygulanması .............................................. 231 

Görsel 3.26: Derslik işaretinin yakından görünüşü .............................................. 231 

Görsel 3.27: Oda numarasının yerine uygulanması .............................................. 233 

Görsel 3.28: WC işaretinin yerine uygulanması ................................................... 234 



1 

1. GİRİŞ

“Grafik tasarım teşhis etmek, bilgilendirmek, sunmak ve tanıtmak içindir” 

(Twemlow, 2008, s.i). Grafik tasarımcılar da bütün bunları yapmaya çalışırken eşsiz ve 

ilgi çekici olmaya çalışan insanlardır. “Grafik tasarım ne içindir?” adlı kitabın yazarı 

Alice Twemlow (2008, s.i): “Hayat çok karmaşık ve grafik tasarım zamanının çoğunu 

bir şeyleri afişe etmeye, organize etmeye ve berrak hale getirmeye harcıyor” demiştir. 

İletişim bombardımanına tutulduğumuz çağımız dünyasında bilgileri organize etmenin 

ve onları daha kolay algılanır hale getirmeye çalışmanın her işte olduğu gibi birtakım 

zorlukları vardır.  

“Gündelik hayatın giderek zorlaştığı ve milyonların bir arada yaşamaya çalıştığı 

şehirlerde insan hayatını daha konforlu, eğlenceli, fonksiyonel ve güzel hale nasıl 

getirebiliriz?” (Skylife, Nisan 2011, s.34). “İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi 

ve Çevresel Uygulamalar” başlığı ile hayat bulan bu tez çalışmasına referans olabilecek 

sorulardan birisi bu alıntı olabilir.  

Son yıllarda, tipografinin esas eleman olarak kullanıldığı işaretlerde üç boyutlu 

harflerin kullanımının arttığı gözlenmektedir. Çevresel Grafik Tasarım Birliği 

tarafından (SEGD-Society of Environmental Graphic Design) her sene verilen ödüller 

ve internet sitelerinde paylaşılan tasarımlarda da bu eğilim açıkça görülmektedir. Bunda 

kuşkusuz birbirlerine benzeyen işaret sistemleri tasarımında farklılık arayışı ve dikkat 

çekici olma çabası etkili olmaktadır.  

Yine aynı şekilde son yıllarda basılan grafik tasarım ve tipografi kitaplarında da 

sıkça üç boyutlu tipografi uygulamalarına rastlamak mümkündür. Dünya genelinde bu 

konuya bir eğilim olduğu düşünülmektedir. Tipografi çağlar boyunca bir değişim 

içindedir ve artık sıra nefes alan ve yaşayan tipografik tasarımlara gelmiştir. Tipografik 

elemanlar artık işaret sistemlerinin sıkıcı ve durağan yüzeyinden sıyrılıp, kendi 

varlıklarını daha özgürce yaşama isteğindedirler.  



	  
	  

	   2 

1.1. Sorun 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, tipografinin üçüncü boyuttaki kullanımları da 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Tipografinin üç boyutlu hale gelmesi, bilgisayar ortamında 

modelleme ile mümkün olduğu gibi, harf yapılarının değişik malzemeler ile boyut 

kazanmasıyla da mümkündür. Boyutlu tipografi, harflerin geleneksel düz ve hareketsiz 

yapılarına hareketli ve deneyimlenebilecek yeni alanlar katar (Miller, 1996, s.1). 

Tipografi, bir başka anlamıyla yazı tasarımı, üç boyutlu olarak kullanıldığında, 

kâğıt ya da herhangi bir yüzey üzerinde iki boyutlu olarak kullanıldığından daha fazla 

anlamlar içerebilir. Üç boyutlu tipografi iki boyutlu zemin üzerinde yer alan tipografiye 

nazaran daha deneysel ve daha dinamik bir atmosfer yaratır. Algılama boyutuyla da 

tipografinin üç boyutlu olması bir takım avantajlar sağlar. Algı psikologlarına göre, iki 

boyutlu bilgi ancak göze hitap ederken, üç boyutlu bilgi beyne hitap eder ve böylece 

hafızada daha kolay yer eder (Lanham, 2001, s.26, 27). 

Üç boyutlu tipografinin en önemli özelliği kendine has olan özgünlüğüdür. 

Tipografinin nesneleşmesi, dijital ortamlardaki iki boyutlu tipografi kadar çabuk 

çoğaltılamaz ve taklit edilemez. Üç boyutlu tipografinin bir başka özelliği de insanı 

düşünmeye sevk etmesidir. Geleneksel okumanın aksine üç boyutlu tipografi insana 

soru sordurtur. En azından nesneye dönüşmüş bir harf gördüğümüzde “arkasında ne 

var?”, “arkası nasıl görünüyor acaba?” diye düşünmeye başlarız. (Lanham, 2001, s.27).  

Fakat iki boyutta ve kâğıt üzerinde bu gibi sorulara yanıt bulmak mümkün değildir. 

Böylece üç boyutlu tipografi insanla daha yakın ve daha etkileşimli bir ilişkiye girmiş 

olur. 

Boyutlu olması sebebiyle heykelsi bir form kazanan yazıdaki harfler sadece 

birbirleriyle değil, aynı zamanda bulundukları mekânla da ilişkiye geçerek daha 

yaşamsal bir farkındalık kazanırlar. Mekân ile ilişkiye giren üç boyutlu tipografi 

uygulamalarında malzeme açısından da bir zenginlik söz konusudur. Üç boyutlu 

tipografide harfleri oluşturan malzemeler de etkili bir tasarım elemanına dönüşebilir ve 

tasarımın amacını yansıtabilir. Mesela Eski’ye (2004, s.43) göre, ahşap, fiziksel çevreye 

uyumlu bir malzemedir ve soğuk bir etki yaratan metal yüzeylere göre uygun 

ortamlarda daha sıcak bir görüntü yaratabilmektedir. Kâğıt üzerindeki mürekkep 

dokusundan sıyrılan yazı, üç boyutlu olarak kurgulanırken her türlü malzeme ile sınırsız 
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etkileşime girebilir. Kimi zaman atık malzemelerde hayat bulan tipografi, kimi zaman 

da doğanın kendisinde var olan elemanlarda kendini gösterir.  

Üç boyutlu olan bir nesnede ışık ve gölge de ona göre şekillenmekte ve bazen de 

gölgenin kendisi tasarıma boyut kazandırmaktadır. Kağıt ya da iki boyutlu bir yüzey 

üzerinde uygulanması mümkün olmayan durumlar boyut kavramıyla beraber açığa 

çıkmaktadır.  Bu nedenle işaret sistemlerinde tipografiyi iki boyutlu düzlemden ve 

sıradan olarak nitelendirilebilecek yüzeysellikten çıkarıp, üçüncü boyutun işaret 

sistemlerinde tipografiye kattığı anlamı sorgulamak ve üç boyutlu tipografinin işaret 

sistemlerine yaptığı etkiyi değerlendirmek gerekmektedir.  

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, yönlendirme veya bilgilendirme amaçlı kullanılan 

tipografiyi iki boyutlu düzlemden çıkarıp, günlük hayata ve yaşamın kendisine kattığı 

anlamı sorgulamak ve çevresel grafik tasarım düzenlemelerinin içinde yer alan işaret 

sistemlerinde kullanılan tipografiye farklı açılardan bakılmasını sağlamaktır. Bunun 

yanında, çevremizdeki pek çok örnekte gördüğümüz tabela tipi işaretlerin yarattığı 

görsel kirlilik konusununa az da olsa değinilmek istenmiştir. Selamet’e (2012, s.138) 

göre, iyi grafik tasarım görüntü kirliliği oluşturmaz. Bu nedenle tabelalarda ya da diğer 

işaretlerde kullanılacak olan tipogafinin kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. 

Ayrıca,  

• İşaret sistemlerine öneri olarak sunulacak uygulama projesinde daha güçlü, daha 

açık bir kimlik oluşturmaya çalışmak, 

• İşaret sistemlerine öneri olarak sunulacak uygulama projesinde algıyı 

değiştirmeye çalışmak ve etkileşimli bir işaret tasarımı dili yaratmak, 

• İşaretleri insanlar için hayatı zorlaştıran değil, kolaylaştıran objeler haline 

getirmeye çalışmak da bu tezin amaçlarındandır. 

Bu  amaçlara ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmaya çalışılacaktır: 

• Üç boyutlu tipografinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi nasıl olmuştur? 

• Kullanım alanlarına göre üç boyutlu tipografi nasıl sınıflandırılabilir? 

• Oluşturma yöntemlerine göre üç boyutlu tipografi nasıl çeşitlenebilir? 

• İşaret sistemleri nedir ve nasıl planlanır? 
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• İşaret sistemlerinde üç boyutlu tipografi nasıl şekillenebilir? 

 

Bu sorulara aranacak yanıtlar ile genel olarak tipografi ile üç boyut ilişkisi ve işaret 

sistemlerinde kullanımı da irdelenmeye çalışılacaktır.  

Amacımız, işaret sistemlerinde kullanılan tipografinin sadece düzlemsel 

olmadığının farkındalığını yaratmak ve üçüncü boyutun değişken yapısının işaret 

sistemleri ile olan ilişkisini sunulacak öneriler ile tekrar keşfetmeye çalışmaktır.  

1.3. Önem 

Bu araştırma sonucunda edinilecek bilgilerin araştırmacılara, akademisyenlere ve 

garfik tasarım alanındaki yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerine şu konularda 

fayda, farkındalık ve ilham sağlayacağı umulmaktadır: 

• Tipografik elemanlar sadece iki boyutta düşünülmeyip, üç boyutlu düzenlemeler 

ile de hayata katılabilir. 

• İşaret sistemlerinde insanların gereksinim duyacakları bilgi sıkıcı olmayan ve ilk 

bakışta kolayca fark edilebilecek bir şekilde sunulabilir.  

• Tipografinin üç boyutlu olmasıyla beraber kazanacağı estetik duygu, 

tasarımlarda farkındalığı arttırabilir.  

• İşaret sistemleri içerisinde de tıpkı tasarım kurallarında olduğu gibi bir vurgu 

unsuru oluşturmak mümkündür. Tipografiyi alışılagelmişin dışında üç boyutlu 

olarak kullanmak bu vurguyu sağlamada bir öneri olabilir. 

• İşaret tasarımının mimarideki önemi ve bina estetiğine katkıları konularına da 

farkındalık sağlanabilir. 

Ortaya çıkacak araştırma Türkçe dilinde grafik tasarım alanındaki sınırlı sayıdaki 

tez çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, kaynak yaratması bakımından da önem 

taşımaktadır. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmanın genelinde sıklıkla adı geçecek olan “üç boyutlu tipografi” 

kavramında, sanal ortamdaki üç boyutluluğun ötesinde, tipografik karakterlerin fiziksel 

olarak var olan üçüncü boyutundan söz edildiği varsayılmıştır. İşaret sistemleri 



	  
	  

	   5 

kısmında söz edilen işaret tasarımlarında herhangi bir engeli bulunmayan genel fiziksel 

ve mantıksal durumdaki kullanıcılar hedef olarak gözetilmiştir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırma aşağıda belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde ele alınacaktır: 

• Bu tez çalışması, kullanılan dilin alfabesi olması nedeniyle Latin alfabesiyle 

sınırlandırılmıştır. 

• İşaret sistemlerinde kullanılan üç boyutlu tipografik düzenlemelerin diğer 

uygulamalara kıyasla çok fazla olmaması sebebiyle gösterilecek örnekler 

ulaşılabilen kaynaklar çerçevesinde sınırlı kalacaktır.   

• Uygulama aşamasında öneri olarak sunulacak olan projenin mekâna birebir 

boyutta uygulanabilme şansı şüphesiz bir tez çalışmasının sınırlı maliyeti ile 

mümkün olmadığından, uygulamalar mekân üzerinde görseller kullanılarak 

gösterilmiştir. Ayrıca bu tarz projelerin farklı konularda uzmanlardan oluşan bir 

ekip çalışmasının uzun ve zahmetli uğraşları sonucu ortaya çıktığı 

gözetildiğinde, öneri olarak sunulacak tasarımlar bir tez çalışmasının kısıtlı 

imkanlarıyla ortaya çıkabilmiştir.  

 

1.6. Tanımlar 

Anamorfik: Görüntünün eni ve boyu üzerinde farklı oranlarda büyütme yapılarak optik 

sistemler yaratmak.  

Anıtsal İşaret (Monumental Sign): Alışılmıştan daha büyük boyutlu, devasa işaretler. 

Antropometrik ölçümler: Tasarımcıya, insan ve bedenin ölçüleri ve ortalamanın ne 

anlama geldiğiyle ilgili bilgi veren ölçümler. “Antropometri çalışmaları Henry 

Dreyfus’un 1960 yılında yayınladığı, ‘İnsan Ölçümü’ adlı kitabıyla popüler olmuştur. 

Kitap insanın ortalama ölçülerini içerir ve tüm tasarım problemlerini insan figürüyle 

ilişkilendirmiştir” (Locker, 2013, s.48) (Şekil 1.1). 

Billboard: Reklam amaçlı kullanılan geniş düzenek. 

Boyutlu harfler: Tabak, panel ya da kalın levhadan kesip çıkarılan bireysel harfler. 



	  
	  

	   6 

“Buradasınız” İşareti (You’re Here Sign): Harita üzerinde bulunulan yeri nokta 

şeklinde gösteren işaret. 

Çevresel Grafikler (Environmental Graphics): Kurulu çevrede kullanılan grafik 

işaretler.  

Çevresel Tipografi (Environmental Typography): Fiziksel çevre içerisinde kullanılan 

yazı. Yazı, kurulu çevre içinde kamusal binalarda, ofislerde, galerilerde ve sokaklardaki 

tabelalarda kullanımıyla etrafımızı sarar. Yazı etkili olabilmek için hem yeterli 

büyüklükte, hem de belli bir uzaklıktan okunabilir olmalıdır. 

 

Şekil 1.1: Henry Dreyfus, Antropometrik ölçüler  
Kaynak: Locker, 2013, s. 49 

 
Çıkış İşareti (Exit Sign): Tehlikeli ve acil durumlarda çıkış yönünü gösteren işaret. 
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Çizgisel Tipografi: Sayfa üzerinde var olan tipografi. 

Çok Yönlü Tabela (Fingerpost): Bir ya da daha çok yönü gösteren yere sabitlenmiş 

ayaklı işaret levhası. 

Dinamik Mesaj: Elektronik olarak güncellenen işaret içeriği. 

Doku (Texture): Bir yüzeyin dokunma duyusuna ilişkin verdiği his. Metinlerin, 

yapılma, tasarlanma veya yeniden üretilme yoluna göre dokuları olabilir. Ahşaptan 

oyulmuş yazı, rölyef nedeniyle dokuludur. Harf baskı yöntemleri de, uygulandıkları 

yüzeyler üzerine yaptıkları basınç nedeniyle bir doku verir. 

Giriş işareti (Entry Sign): Bir bina ya da mekânın girişini belli eden işaret. 

Kiosk: Bilgi ya da haberleşme için kurulan interaktif işaret. 

Mimari İşaret (Architectural Sign): Binaların, yapıların içinde ya da etrafında 

kullanılan işaret türü. 

Mimari Tipografi (Architectural Typography): Taş veya ahşaba oyulmuş yazıtlarda 

olduğu gibi, yazı mimari bağlamda sıklıkla kullanılır. Font seçimi yaparken, oyulmuş 

harflerin oluşturacağı gölgelerin görsel etkisi ve fontun büyüklüğü göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Monolit İşaret: Geniş ve tek parça gözüken, tek başına durabilen işaret.  

Neon İşaret: Cam tüplerden oluşturulmuş, içi fosfor ve sabit gaz ile doldurularak 

aydınlatılmış işaret. 

Nirengi Noktası (Landmark): Herhangi bir şeyin yerini gösteren işaret, başlangıç 

noktası, hareket yeri anlamında kullanılan sözcük. “Belirgin bir düzen içerisinde fark 

edilebilen ve bulunduğu bölgeyi tanımlamakta ve yön bulmada çoğu zaman yardımına 

başvurulan nokta, mimari yapı.  

Odak Noktası: Yol kavşakları veya bazı karakteristiklerin (buluşma noktaları, 

meydanlar, şehir içi toplu taşıma terminalleri gibi) yoğunlaştığı noktalardır.  

Pilon (Pylon): İşaretin asıldığı ya da yerleştirildiği çelik direk. 
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Pop-up İşaret: Kolayca kurulan ve kaldırılabilen bağımsız duran işaret. 

Rölyef: Bir yüzey üzerindeki yükseltme ya da çökertmeler. Alçak ve yüksek rölyef 

olmak üzere ikiye ayrılır. Mimarlıkta da heykel sanatında da kullanılan bir terimdir. 

Yüzey üzerine yükseltilerek yapılıyorsa yüksek rölyef, çökertilerek yapılıyorsa alçak 

rölyef adını alır. 

SEGD:  SEGD (Society of Environmental Graphic Design), çevresel grafik tasarım 

alanında toplumun daha bilinçli olmasını ve profesyonel gelişimin sağlanmasını 

hedefleyen, kar amacı gütmeyen, uluslararası ve profesyonel kuruluş. 

Süpergrafikler (Supergraphics): Süpergrafik terimi, mimari yazar ve eleştirmen C. 

Ray Smith (1929-1988) tarafından, grafik tasarımın mimari alan içerisinde dekoratif 

araç olarak değil, mekânsal deneyim olarak tanımlanmasıyla 1960’larda ortaya atılmış 

bir terimdir. 

Üç Boyut (3D): Gerçekte düz olup, derinlik hissi barındıran şeyleri ya da gerçekten üç 

boyutu (eni, boyu ve derinliği) olan şeyleri tanımlamak için kullanılan sözcük.  

Üç Boyutlu Tipografi: Zemin olarak sayfanın dışında herhangi bir yerde şekillenen, 

yerden yükselen, eni, boyu ve derinliği olan tipografi. 

Vinil Grafikler: Vinil tabaka malzemeden kesilen harf, sembol ya da illüstrasyonlar. 

Yapılı çevre: İnsan tasarımı veya etkisi sonucu şekillenen mekân ya da peyzaj. 

Yer imi (Placemaking): Nerede olduğumuza ve çevremizde başka nereye 

yöneleceğimize dair bilgi veren 1970’lerde mimarlar ve şehir tasarımcıları tarafından 

kullanılmaya başlayan terim. 

Yönlendirme: Yön bulma, ziyaretçileri işaret levhaları, haritalar, izler yoluyla 

bilgilendirme, nerede olduklarını ve nereye gittiklerini gösterme (Locker, 2013, s. 44).  

Yönlendirme İşaretleri ve Yol Bulma (Signage and Wayfinding): İşaret ve sembol 

tasarımı veya kullanımı. Yön bulma insanların bir yerden başka bir yere nasıl gidip 

geldiği, yönlendirme işaretleri ise bu hareketin nasıl düzenlendiği ve bilginin nasıl 

verildiğidir. 
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Yönlendirme Sistemleri ve İşaret Sistemleri (Signage and Wayfinding Systems): 

Yönlendirme sistemleri, ortak standartları, yinelemeleri ve tutarlılığı içselleştirerek, 

sembollerin ve renklerin kullanımını tanıdık hale getirir ve böylece insanlar bir işareti 

her gördüklerinde yorumlamak zorunda kalmazlar. Yönlendirme işaretleri, insanların 

kendilerini fiziksel mekân içerisinde konumlandırmaları ve farklı yerlere 

yönlendirilmeleri süreci olan yön bulmanın bir parçasıdır.   

1.7. Yöntem 

Bu tez çalışmasının bulgular ve yorum bölümü, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu olduğu şekliyle göstermeyi amaçlayan tarama modeli yönteminin kullanımı ile 

gerçekleşirken, proje bölümü sanat, tasarım ve bazı bilim alanı araştırmalarında 

kullanılan uygulama tabanlı bir çalışmadır.  

Öncelikle, sanatta yeterlik programı derslerinde deneyimlenen üç boyutlu tipografi 

kavramı ve bu konuda yapılan denemeler itici güç oluşturarak bu konuda bir tez 

çalışması yapılmasına zemin hazırlamıştır. Tezin büyük bir zamanını kapsayan 

araştırma süreci için, tarama yöntemi ile çeşitli kaynak taraması yapılmış ve 

tipografiden, yönlendirme tasarımına, kent kavramından, kamu sanatı konularına ait 

çoğu dünya literatüründe yer alan kitaplar incelenmiş, kaynaklardan elde edilen bilgiler 

konuya veri oluşturmak için bir araya getirilmiştir.  

Gezilen yerlerde konuya ilişkin örnekler fotoğraflanmış, kitaplar ile diğer 

kaynaklardan elde edilen örneklerle beraber bir görsel arşiv oluşturulmuştur. Ayrıca 

Erasmus Programının Öğretim Elemanı Değişimi kapsamında araştırma yapmak için 1 

hafta Helsinki’de bulunan Aalto University, School of Arts, Design and Architecture’a 

gidilmiştir. Oradaki doktora öğrencileriyle araştırma konuları hakkında fikir alışverişi 

sağlanmış ve yabancı bir ülkedeki bakış açısı izlenilmeye çalışılmıştır. Gidilen şehirde 

(Helsinki) gezilip buradan da çeşitli örnekler toplanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bu 

örneklerin birbirinden farklı yöntemlerle oluşturulması sonucu bir sınıflandırmaya 

ihtiyaç duyulmuş ve tezin içeriği bu doğrultuda oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda şekillenmeye başlayan yazım 

kısmının yanında uygulama projesi olarak ele alınacak mekân olasılıkları düşünülüp, 

çeşitli olası mekânlar hakkında araştırma yapılmış ve öneri olarak sunulacak uygulama 

projesi için bir fakülte binası olası mekân olarak ele alınmıştır.    
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2. BULGULAR VE YORUM 

2.1. Tipografi Nedir? 

Tipografi terimi, 1450’lerde Gutenberg tarafından kullanılmaya başlanan metal harflerin, 
baskı tekniğinde kullanılmasıyla beraber hayatımıza girmiş bir terimdir. Önceleri belirli bir baskı ve dizgi 
tekniğini açıklamakta kullanılan bu terimin kapsamı günümüzde oldukça değişmiş ve gelişmiştir. Yazı 
karakterlerinin ve metin bloklarının tasarlanması, dizilmesi ve düzenlenmesine ilişkin bütün sanatsal 
uğraşıları ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri tipografi üst başlığı altında toplamak mümkündür. 
Bunların yanı sıra, el yazıları ve kaligrafi, duvarlara yazılan grafitiler, mimarideki yazı uygulamaları, afiş, 
simge sistemleri, reklamcılık, sinema ve televizyonda izlenen hareketli yazılar gibi birçok farklı alanda 
harf kullanılarak yapılan bütün uygulamalar da tipografi kapsamı içine alınabilir (Becer, 2007, s. 14). 

Tipografiyi en temel haliyle herkesin anlayacağı şekilde tanımlamak istersek, 

yazının tasarımı olarak adlandırabiliriz. Grafik Tasarımın Temelleri kitabının yazarları 

Ambrose ve Harris’e (2012b, s. 6) göre bugün yaşamımızın temel parçalarından biri 

olan tipografi, yazılı kelimeyi oluşturan harfler evrimleştikçe ve mükemmelleşerek 

yaygın kullanımlı alfabelere dönüştükçe ortaya çıkan, yüzyıllarca sürmüş bir gelişimin 

sonucudur. Yazı ve alfabe dili tanımlamamızda ve iletmemizde kullanılan en önemli 

araçtır ve insanlar için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Tipografi her yerde karşımıza çıkabilecek kaçınılmaz bir iletişim aracıdır. Her gün 

farkında olmadan da olsa yazıyla etkileşim halindeyizdir. Okuduğumuz kitaplar, 

dergiler ve ilanlar üzerinde basılı olmanın dışında yolda yürürken elle tutulabilecek bir 

tabela halini de alır, web sitelerinde, sanal ortamlarda hareketli bir şekilde de karşımıza 

çıkar, tükettiğimiz nesnelerin ambalajları üzerinde de kullanılır. “Tipografi bizi 

sarmalar: Geçtiğimiz sokakları ve binaları süsler, dergilerden televizyon ve internete 

kadar tükettiğimiz giderek genişleyen medya çeşitliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır” 

(Ambrose ve Harris, 2012c, s. 6). 

Tipografi bir tasarımcının mutlaka ilişki halinde olacağı bir terimdir. Bir grafik 

tasarım ürünü görüntüye bağlı kalmadan sadece tipografiyle bile çözülebiliyorsa, yazıyı 

etkili kullanmak bir tasarımcının başlıca görevidir diyebiliriz. Herbert Bayer, 1967 

tarihinde yazdığı ‘Tipografi Üzerine’ adlı makalesinde, “Tipografi her ne kadar saf ve 

esaslı olsa da bir güzel sanat değil bir hizmet sanatıdır” demiştir (Armstrong, 2012, s. 
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44). Bu nedenle yazıyı doğru ve etkili kullanmak bir tasarımcının karşılaşmak zorunda 

kalacağı en temel zorluklardandır. 

 

2.2. Çevresel Tipografi  

“Baskının icadından bu yana yayıncılar, yazarlar, matbaacılar ve tasarımcılar 

yazının kağıttaki görüntüsü üzerinde denemeler yapıyorlar” (Twemlow, 2008, s. 86). 

Zamanla bu tipografik denemeler iki boyutlu kağıt yüzeyiyle sınırlı kalmazken, yazı 

kullanımı sadece verilmek istenen mesajın taşıyıcısı olmaktan çıkmış, daha dışa 

vurumcu ve daha aktif bir rol edinmiştir. Çevresel tipografide, boyut, ışık ve malzeme 

seçeneklerini bilgisayar ortamına göre daha sınırsız kullanma arzusu tasarımcıların bu 

alanda yoğunlaşmalarına neden olmaktadır. 

Tipografinin Temelleri kitabının yazarları Ambrose ve Harris’e (2012c, s. 28) 

göre 1990’ların başında grafik tasarımcılar, Uluslararası Stile tepki göstererek 

deneysellik adına, ızgara düzeninin kısıtlamalarından kurtulmanın yollarını aramış; 

yazının serbest kullanımını ve el yapımı yaklaşımını benimsemişlerdir. Önceleri 

görünür olması adına büyük boyutlarda kullanılan tipografik işaretlerin kendilerine özgü 

yapısal özellikleri olduğunu keşfeden tasarımcılar, bu tipografik malzemelerden yeni ve 

derin anlamlar çıkarmaya çalışmışlardır. “Yazı tek başına bir imge veya görüntü 

yaratabilir. Yazı tarafından ortaya çıkan şekiller ve boşluklar birbiriyle etkileşim içine 

girer ve böylece kendi içinde saf bir biçim haline gelirler” (Ambrose, Billson, 2013, s. 

153).  

Yazı, örneklerde de görüldüğü gibi çevrede fiziksel bir varlık oluşturabildiği gibi, 

büyük boyutuyla beklenmedik alanları kaplayarak bizi şaşırtabilir. Eğlence ve 

deneyselliğin ön planda olduğu tasarımlarda, geleneksel olmayan tipografik tasarımın 

çevremizi ilham verici hale getirebileceğinin iyi örnekleri görülmektedir. 

Pentagram’dan Paula Scher tarafından tasarlanan prova alanları ve küçük bir tiyatro 

içeren New 42nd Street Studios binasının çevre grafiklerindeki tipografik yaklaşım 

gökdelenlerin dikey dalışını özetliyor (Görsel 2.1). Alice Twemlow’a (2008, s. 17) göre 

ortaya çıkan işler, canlı, cesur hatta küstahtır ve kentsel çevreleriyle direkt olarak 

konuşmaktadır.  
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Görsel 2.1: Paula Scher, New 42nd Street Studios binasının çevre grafikleri 
Kaynak: Twemlow, 2008, s.16 

 

Tasarımı Pentagram’a ait olan bu sıra dışı mimari tipografi, bir binanın harfler 

kullanılarak nasıl farklı bir hale dönüşebileceğinin adeta kanıtıdır. Bu tasarım sayesinde 

sadece mimariyle elde edilemeyecek bir kimlik kazandırılmış ve neşeli bir tona şahit 

olunmuştur (Görsel 2.2). 

 

 
 

Görsel 2.2: Pentagram, Bir drama okulunun dış cephe tipografik düzenlemesi 
Kaynak: Uebele, 2007, s.221 
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Çevresel Tipografi, kağıt sayfalarla değil, mekânın kendisiyle ilgilenir. Çevresel 

tipografi üzerine çalışanların kullandıkları mekânlar arasında binaların cepheleri, 

plazalar, ve benzeri kamu alanları bulunmaktadır, bazen kaldırımlarda da üç boyutlu 

ifadeler arayan tasarımcılar yaratıcı işlere imza atmışlardır.   
“A Flock of Words” (Bir sürü kelime), İngiltere Morecambe’de ziyaretçilerin tren 

istasyonundan deniz kenarına kadar, İncil’deki yaratılış metninden, Spike Miligan’a deyin kuş bilimine 
ilişkin lirik göndermeler içeren 300 metre uzunluğunda tipografik bir kaldırımdır (Görsel 2.3). Bu eserle 
uğraşırken, Why Not Associates çalışanlarının malzemelerinin fiziksel özelliklerini tamamen anlamaları 
ve tipografiyle sadece zihinsel olarak değil, bedenen de etkileşime girmenin kişiye özgü davranış 
özelliklerini düşünmeleri gerekti. Gill Sans ve Perpetua ile yazılmış kelimeler granit, beton, çelik, pirinç, 
bronz ve cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış. Why Not Associates’in ortaklarından Andy Altmann 
“Bazı malzemeler yağmur yağdığında kendilerini gösteriyor, örneğin bir malzemenin rengi gri iken koyu 
siyaha dönüşüyor” diyor (Görsel 2.4). İnsanların etrafında ve üzerinde yürüyecekleri bir yazıda çalışan 
tasarımcılar, kamusal sorunları ve eserlerinin nasıl tüketileceğini grafik tasarımcıların alışık olduğundan 
çok daha derinlemesine düşündüler. Bir insan ileriye doğru yürürken, geriye doğru okuyabilir mi? 
Islandıklarında bazı malzemeler güvenli olmayacak kadar kayganlaşıyor mu? Atölye, insanların deneysel 
ve zorlayıcı grafik tasarıma dahil olmakta istekli olduklarını düşünüyor ve bu çalışmada insanlara bunu 
sunma çabalarının bir parçası (Twemlow, 2008, s. 86,89). 

 

 
 

Görsel 2.3: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, A Flock of 
Words (Bir Sürü kelime) adlı tipografik kaldırım 

Kaynak: Twemlow, 2008, s.88 
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Görsel 2.4: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, A Flock of Words 
(Bir Sürü kelime) adlı tipografik kaldırımdan detay 

Kaynak: Reyes, 2007, s.179 
 

Matbaacı J.H. Mason, “Yazı hem kendi başına güzel olması hem de bir yorum 

olarak güzel olması açısından müzik gibidir” demiştir (Garfield, 2012, s.258). 

Londra’nın Bankside bölgesinde Shakespeare’in ilk oyunlarının sergilendiği Globe 

Tiyatrosu’nun bulunduğu alanın Thames Nehri kıyısında yer alan düzenlemede, 

yazardan alıntılar yapılmış ve nehrin kenarına bant oluşturacak şekilde yer yer çıkıntı 

yapmış harfler, yer yer de etrafı kesip çıkartılmış harfler kullanılmıştır (Görsel 2.5). 

 

 
 

Görsel 2.5: Russell Coleman, Gordon Young ve Why Not Associates, Globe Tiyatrosu 
Bölgesi Thames Nehri kıyısındaki tipografik düzenlemeler 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.150 
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Lizbon’daki bisiklet yolu için P-06 Atelier’in tasarladığı bilgilendirme ve 

yönlendirmelerde amaç, bisiklet yolunun ötesinde yeni bir çevre düzenlemesi yaratmak 

ve nehir kenarı olan bölgeyi turistik açıdan geliştirmektir. Bisiklet ulaşımı için yararlı 

işaretler, durma ve dinlenme noktalarının yanı sıra Alberto Caeeiro’nun nehir 

hakkındaki bir şiiri ve köprünün üstünde akan trafiğin çıkardığı seslerde temsili olarak 

zeminde tipografik olarak yer almıştır (Görsel 2.6). 

 

 
 

Görsel 2.6: P-06 Atelier, Lizbon’daki bisiklet yolu için tasarlanan  
bilgilendirme ve yönlendirmeler 

Kaynak: Minguet, 2012, s.54, 56, 57 
 
  

“Çevrenin sadece iyi düzenlenmiş olması artık yeterli değildir. Şiirsel ve sembolik 

de olmalıdır. Bireylerini ve karmaşık toplum düzenini, isteklerini ve tarihsel 

geleneklerini, doğal ortam ve kent yaşamının karmaşık işlev ve hareketlerini 

yansıtmalıdır” (Lynch, 2012, s. 132). BBC Kamu Sanatı projesi olan bu tipografik 
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düzenleme, İngiliz şair Andrew Motion işbirliği ile oluşturulmuştur. Granit kaldırım 

taşlarının renk farklılıklarıyla meydana gelen yazılar zeminde mozaik etkisi yaratırken, 

kamusal alandaki tipografiye güzel bir örmek oluşturmuştur (Görsel 2.7). 

 

 
 

Görsel 2.7: Andrew Motion, BBC Kamu Sanatı projesi 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.115 

 

Kamusal alanda tipografiyle etkileşim sağlamanın öncülerinden birisi de anıtsal 

yapılardır. Washington’da bulunan ve Vietnam’da savaşmış, şehit düşmüş veya kayıp 

olan ABD askerlerine adanmış Vietnam Şehitleri Anıt Duvarı, Maya Ying Lin 

tarafından tasarlanan bir yapıttır. ‘V’ şeklinde açı yapan granit duvara isimler ‘Optima’ 

yazı karakteriyle işlenmiştir. İsimlerin yanında bulunan işaretler, o kişinin akıbeti 
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hakkında bilgi verir. Ziyaretçilerin parlak mermerde kendi yansımamalarını 

görebilmeleri ve mermere kazınmış savaş kurbanlarının adlarına dokunabilmeleri, 

böylece etkileşime geçmeleri için tasarlanmıştır (Görsel 2.8).  

 

 
 

Görsel 2.8: Maya Ying Lin, Vietnam Şehitleri Anıtı  
Kaynak:http://www.everydaycitizen.com/2008/05/maya_lin_and_the_vietnam_war_m.

html, (Erişim Tarihi:22.05.2014) 
 

Yine aynı şekilde anıtsal bir yapı olarak karşımıza çıkan, Amerika’daki 11 Eylül 

saldırıları kurbanlarına adanan ‘Ground Zero (Sıfır Noktası)’ olarak adlandırılan ve 

yıkılan ikiz kulelerin şimdiki yerine yapılmış havuzun etrafında yer alan tipografik  

düzenlemede kurbanların isimleri yer almaktadır (Görsel 2.9). Bronz yüzeye kazınan ve 

gece de alttan verilen ışıklandırma sayesinde isimlerin aydınlandığı anıtta yaklaşık 3000 

isim yer almaktadır. 

 

 
 

Görsel 2.9: Michael Arad, Peter Walker ve Daniel Libeskind, Ground Zero Anıtı,  
New York; ABD 

Kaynak:	  http://www.anaheimblog.net/wp-
content/uploads/2014/09/911_fountain_memorial.jpg, (Erişim Tarihi:27.11.2014) 
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Tipografinin anıtsal yapılarda kullanımına en iyi örneklerden ülkemizde de 

görmek mümkündür. Bunların başında Anıtkabir’in mozole girişinin her iki tarafına 

kabartma olarak oyulan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile 10. Yıl Nutku’nun yazıları 

gelmektedir. 1952 yılında ünlü Türk tasarımcı Emin Barın tarafından hazırlanan 

yazılara daha sonra Anıtkabir’deki on kulenin kuşak ve kitabe yazıları da eklenmiştir 

(Görsel 2.10). Cumhuriyerimizin 50. yılı için yine Emin Barın tarafından hazırlanan bir 

diğer anıtsal tipografik düzenleme de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 

bahçesine konulmuş anıttır (Görsel 2.11). 

 

Görsel 2.10: Emin Barın, Anıtkabir Barış Kulesi’ndeki yazılar  
Kaynak: www.barincilt.com.tr/eminGrafik.html, (Erişim Tarihi:31.01.2017) 

 

 

Görsel 2.11: Emin Barın, Cumhuriyetin 50. yılı için tasarlanan anıt  
Kaynak: www.rob389.com/pp/tr/246256, (Erişim Tarihi:31.01.2017) 
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2.3. Üç Boyutlu Tipografi  

‘Tipografinin Temelleri’ kitabının yazarları Gavin Ambrose ve Paul Harris’e 

(2012c, s. 187) göre tipografi, yüzyıllar boyunca evrilmiş ve zevkler değiştikçe, 

teknoloji yeni yazı karakterlerinin geliştirilmesini kolaylaştırdıkça hala evrilmeye 

devam eden temel bir iletişim ve tasarım öğesidir. Geleneksel tipografide kullanılan 

metal döküm harfler baskı yapılabilmesi için yüzeyden çıkıntılı olduklarından zaten 

boyut kazanmışlardır ve bu da demektir ki; yazıyı doğuran aslında zaten üç boyutlu 

nesnelerdir.   

Andrew Byrom’a (Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. intro) göre zamanımızın moda 

sözcüğü olan ‘Üç Boyut’ tipografiye, geleneksel harflerin düz ve durağan yetkisine 

kıyasla uzamsal ve maddi bir ilgi katmıştır. Eski dönem oyulmuş kitabelerden, neon 

tabelalara tipografi tarihi içerisinde sayısız deneylere rastlanır ve bunların tümünde 

harfler fiziksel ve uzamsal birer varlık olmuşlardır. Çevremizde birçok üç boyutlu yazı 

örneği görmekteyiz. Dijital olmayan, el yapımı ve iyi işlenmiş her şeyin yeniden takdir 

kazanmasıyla birlikte, tasarımcılar ve sanatçılar üç boyutlu tipografi içeren büyük 

boyutlu işler yapmaya başlamışlardır.  Şu ana kadar, dans eden, dekoratif ve üç boyutlu 

harflerin hem basılı hem de elektronik medyada görülmesi alışılmış birer obje olarak 

yaygın hale gelmişlerdir. ‘Dimensional Typography’ kitabının yazarı J. Abbott Miller’a 

(1996, s. 2) göre, üç boyutlu tipografi sanal ortamda harflere katman kazandırılarak 

hacimlendirilmesinin yanında üç boyutlu harf formlarının heykelsi bir hal almasıyla da 

tanımlanabilir.   

İşaretlerin, iletişim dilinin, illüstrasyonun ve verilmek istenen bilginin tek boyutlu 

olması açısından grafik tasarım, mimarlık ve ürün tasarımının çok boyutluluğundan 

yoksundur. Mimari tasarım, deneyim, alan, dokunurluk, drama, sonsuzluk derken; 

grafik tasarım “size yardım edebilir miyim?”, “iyi görünüyor muyum?”, “beni al”, “beni 

oku”, “beni ye”, “beni iç” der (Lupton, Miller, derleme 1997, s. 206).  

Tipografi de grafik tasarımının bir alt konusu olduğundan onunla aynı sıkıntıları 

paylaşır. “Gittikçe daha çok tasarımcı kağıt üzeri baskıyı bir kenara bırakarak, üç 

boyutlu ve dört boyutlu etkileşim içeren ve sesi yenilikçi bir şekilde kullanan başka 

görselleştirme yöntemlerini denemektedir (Twemlow, 2008, s. 106)”.  
Tipografiye, davranış, hareket etme gibi özellikler yükleyerek izleyicinin onu okumanın ötesinde 

izleyerek, görüntüler içerisinde dolaşabileceği ve de bu yolla bir düşünce ya da bilgiyi alabileceği bir 
araca dönüştürebilir. Tipografiyi hareketli bir eleman olarak kullanmak, onu izleyici için daha ilgi çekici 
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kılabileceği gibi içeriğini de zenginleştirebilir. Geleneksel tipografi ustalarının aksine günümüzdeki 
tipografi tasarımcıları, harfleri ya da tipografik elemanları zaman ve uzay boyutunda kaç farklı biçimde 
hareket ettirebileceğini düşünmektedir (Okur, 2009, s. 24). 

 

‘Grafik Tasarım Ne İçindir?’ adlı kitabın yazarı Alice Twemlow’a (2008, s. 124) 

göre, günümüz tasarımcıları, bir şeylerin yapımına dâhil olmakta ve bir sahnenin 

kompozisyonunu gerçek nesnelerle oluşturmakta özel bir zenginlik bulmaktadır. Birçok 

tasarımcının bilgisayar programlarının kısıtlı imkanlarından ve yüzeyselliğinden 

sıkılması ve bilgisayar ekranı karşısında saatlerce oturmanın verdiği rahatsızlık bunun 

sebepleri arasında sayılabilir. Yine Alice Twemlow’a (2008, s. 124) göre, dokuların, 

pürüzlü kenarların ve üç boyutlu nesnelere özgü gölgelerin yeniden keşfinden alınan 

keyif de bu alana olan ilginin bir başka sebebi olarak gösterilmektedir. 
Görsel iletişimde yeni oluşumların hızla yaygınlaşması, teknolojinin gelişimi ile 

özgürlüklerin artması, postdijital arayışların başlaması, grafik tasarımın üçüncü boyutunun da yeniden 
sorgulanmasına neden olmuştur. İster yüksek teknolojik çözümler, ister el ile yapılmış basit çizimler 
olsun, boyutlanan ve hacim kazanan tasarımlar giderek daha çok kendini göstermeye başlamıştır 
(Taşçıoğlu, 2013, s. 142).  

 

Okuyucular ve izleyiciler tipografiyi giderek daha çok seyretme eğilimine 

kapılmışlardır, çünkü içinde bulunduğumuz çağ bunu gerektirmektedir. Düz yüzeylerde 

okunmaya alışkın olan tipografi daha kullanışlı hale gelerek, artık mimari ve sinematik 

bir yolda ilerlemektedir.  

 

2.3.1. Tarihsel süreç içerisinde üç boyutlu tipografi 

Laszlo Moholy-Nagy, 1925 tarihinde kaleme aldığı ‘Tipofoto’ adlı yazısında 

Gutenberg’in o güne dek ulaşabilmiş tipografisinin yalnızca çizgisel doğrultuda hareket 

ettiğinden, fotoğraf süreçlerinin müdahalesiyle yeni bir boyutluluğa, bütünsel denen 

noktaya ulaştığından bahsetmiştir (Armstrong, 2012, s. 33). Çizgisel tipografi terimi o 

dönemin geleneksel ve sayfa üzerinde var olan tipografi için kullanılmıştır. Yine aynı 

yazısında Moholy-Nagy şöyle demiştir: 
Yakın bir geçmişe dek, harf karakteri ve dizgicilik, çizgisel etkinin saflığını kesinlikle 

koruyan ancak yaşamın yeni boyutlarını göz ardı eden bir tekniğe tutunmuştu. Harfler, işaretler, pozitif ve 
negatif yüzey değerleri gibi tipografik malzemeler ile modern hayatla ilişkili tipografik çalışmalar ise son 
derece yenidir. Yine de bu çabalar, tipografi alanında süregelmiş olan katılığı esnetmekte çok da başarılı 
olamadılar (Armstrong, 2012, s. 33,34). 
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Yazıya boyut kazandırma fikri aslında tipografinin kitaplar ve yazılı dokümanlar 

üzerinde var olmadığı zamanlara dayanmaktadır. Yazının varlığı o dönemlerde kendini 

büyük boyutlu olarak ifade etme isteğindeydi ve bunu devasa taşlara oyularak 

gerçekleştiriyordu. Jan Tschichold şöyle demiştir: “Mükemmel tipografi şüphesiz ki 

sanat dallarında anlaşılması en zor olandır. Yalnızca taş heykel onun dik başlılığına 

yaklaşır” (Ambrose ve Billson, 2013, s. 89). Medeniyetler geliştikçe yazının boyutu 

küçülmeye başlamıştır. Yazının fonksiyonu her zaman kullanılan malzemeyle bağlantılı 

olmuştur. Anıtsal mekânlar için büyük, devasa yazılar kullanılırken, bir telefon 

rehberinde yazının boyutu olabildiğince küçük tutulur. 

Bir çocuğun yürüme gelişimindeki evreler gibi üç boyutlu harflerde 

zeminlerinden tamamen bağımsız olmadan önce emekleme dönemi geçirmiş ve bir 

zemine bağlı kalarak kabartma ya da çukur yazılar şeklinde var olmuşlardır. ‘Public 

Lettering (Kamu Yazıları)’ adlı kitabın yazarı Armado Petrucci’ye (1993, s. 6) göre 12. 

ve 13. yüzyıllarda Roma’daki kamu binalarının çoğunda kabartma harfler görülürdü, 

binanın yapılmasının anısına yazılan bu yazılar önemli olayları ölümsüzleştirmek için 

kullanıldığı gibi, yeni bir kanunu duyurmak, hatta esnaf ve işçileri ilgilendiren ticari 

zorunlulukları  hatırlatmak için de kullanılmaktaydı.   

Üç boyutlu yazının tarih içerisindeki sürecinde Roma İmparatorluğu’nun ayrı bir 

önemi vardır. Roma İmparatorluğu’ndan miras kalan herhangi bir şehirde gezintiye 

çıkan bir ziyaretçi sadece heykellere, tapınaklara, meydanlara rastlamaz, aynı zamanda 

caddelerde, duvarlarda, meydanlarda büyük taşlara veya sütunlara kazınmış yazıların 

varlığına da şahit olur. Bu yazıların içerikleri (politik, cenaze törenlerine ait, ticari) ve 

yerleşimleri (iç veya dış mekân) çok farklı olsa da ortak yanları herkes tarafından fark 

edilmeleri için yapılmış olmalarıdır (Petrucci, 1993, s. 1).  

Roma’da ideolojik değerleri aktarmada anıtsal yazının anlam ve fonksiyonunun 

farkındalığı hiçbir zaman kaybolmamıştır. Daha sonraları yazı bilgilendirme amacı göz 

ardı edilerek mimari-heykelsi tasarımlarda dekoratif bir düzen halini almıştır. 

Matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte çoğalan basım alanı yeni bir izleyici kitlesi 

yaratmış ve bu kitle okudukları harika yazıların potansiyel yazarı olamayacağı 

düşüncesiyle yazı ile arasındaki ilişkiye mesafe koymuştur. Bu yeni ilişkide artık grafik 

elemanların da (çeşitli dekoratif süslemeler) yeni bir katkısı bulunmaktadır. Mesela 

kitap basımında bir harfi öne çıkarma, bir metin yazısının inisiyal adı verilen ilk harfini 
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büyültüp süsleme yoluyla gerçekleştirilirdi. Bu yaklaşım işaret sistemleri dilinde 

harflerin üç boyutlu olarak kullanılmasıyla tekrarlanmış olmaktadır. Her iki durumda da 

ortak kaygı farklılaştırma yoluyla öne çıkarma eğilimidir.  

Eski dönemlerdeki anıtsal yazılarda da tasarım kaygısı görülmektedir. Venedik’te 

eski mezar taşları o dönemin kitap giriş kısımlarını andırıyordu (Petrucci, 1993, s. 24). 

Bu anıtsal yazıtlar, şehre yeni gelenler için içerdekileri mesaj dolayısıyla büyük bir 

öneme sahipken, bulundukları yerin merasim alanı olmasından dolayı da büyük 

ideolojik ve kentsel öneme sahiptirler.  

1600’lerin başında görüntü yazıları iki zıt kategoriye ayrılmıştı. İlki geç Rönesans 

geleneğinden kalma katı geometrik kuralların uygulandığı harfleri içeren düzenlemeler, 

ikincisi yazı ve alanın arasındaki ilişkide yenilikçi teknik ve denemelerin düzenlendiği 

tasarımları içermektedir. İlki daha büyük boyutlarda mimari düzenlemelerde kurumsal 

işler için tercih edilirken, ikincisi iç mekânlardaki sınırlı boyutlardaki tasarımlar için 

tercih edilmiştir (Petrucci, 1993, s. 40). 

Yerel bir parlak fikirli sanatçı olan Zinganello, 1663’de kabartma yazılar için 

orijinal bir çözüm bulmuştur. Saint Angelo Kilisesinin ön cephesinin dekorasyonlarında 

kullandığı çocuk figürleriyle iç içe geçmiş büyük, süslü ve heykelsi yazı karakterleri 

daha önce görülmemiş etkileyiciliktedir. (Görsel 2.12).  

 

 
 

Görsel 2.12: Zinganello, Saint Angelo Kilisesi’nin ön cephesindeki üç boyutlu harfler  
Kaynak: Petrucci, 1993, s.R55 
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Marinetti’nin futuristik manifestosuna göre kentsel mekânlarda yazının yayılması 

için sınırsız imkanlar vardı. Bir kitapta sayfa ne ise meydanlarda tipografi için oydu 

(Petrucci, 1993, s. 102).  Buna en iyi örnek Enrico Del Debbio tarafından tasarlanan, 

mozaik zemininde çeşitli görüntülerin ve yazıların olduğu kenarlarda ise beyaz 

blokların üzerine Sans serif karakterler ile İtalya’nın o dönemki rejiminde önemli 

olayların ve tarihlerin kazındığı bir kamusal alan olan Foro Italico’dur (Görsel 2.13, 

2.14). Yazı 20.yy’da bir propaganda aracı ve totaliter rejimlerin başarılarını öven 

malzeme olarak kullanılmıştır. 

 

 
 

Görsel 2.13: Enrico Del Debbio, Foro Italico’dan zemin yazıları 
Kaynak:	  http://www.jameshull.com/foroitalico.html, (Erişim Tarihi:10.10.2013) 

 
 

 
 

Görsel 2.14: Enrico Del Debbio, Foro Italico’dan görünüm 
Kaynak:	  http://www.jameshull.com/foroitalico.html, (Erişim Tarihi:10.10.2013) 
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Mekânları kutsama ve adama isteğimiz, grafik tasarımın kurulu çevreye 

entegrasyonu ile başlamıştır. Klasik yazıtlar, resimsel freskler ve süslü yüzeyler uzun 

zamandır mimarinin birer parçası olmuşlardır (Poulin, 2012, s. 9). Tarihsel süreç 

içerisinde mimari yapıya uygun olarak şekillenen tipografi örneklerini çokça görmek 

mümkündür. Bu örnekler tipografi ve grafik stilin kurulu çevredeki temsillerini 

anlamamızda etkili olmuşlardır. Mimari tipografi, değiştirilemeyen ve tümüyle binayla 

ilişkili olan tipografi anlamında kullanılırken, geçici çözümler sunan bina tabelalarından 

farklı olarak kişiye değil binanın kendisine aittir. Buna en iyi örnek üst kısmını 

çevreleyen üç boyutlu harfleriyle İngiltere’deki Ashby Kalesi’dir (Görsel 2.15, 2.16). 

Üç boyutlu mimari yazıda yaşamın doğasına ait bildirimlerden bahseder ve bina 

sahibinin karısının ölümüne adanmıştır.  

 

 
 

Görsel 2.15: Edmund Francis Law, Ashby Kalesi, Northamptonshire, İngiltere 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.126 

 

 
 

Görsel 2.16: Edmund Francis Law, Ashby Kalesi’nin terasındaki üç boyutlu hafler, 
Northamptonshire, İngiltere 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.126 
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Üç boyutlu tipografilerin bina dışında diğer başka tür yapılarda da kullanıldığı 

tarihsel örnekler bulunmaktadır. Londra’daki Bankside bölgesinde sürpriz bir malzeme 

olarak kullanılan üç boyutlu ‘Bankside’ yazısı köprü ayaklarını desteklercesine sulara 

gömülmüştür. Köprünün altından geçen suların yükselmesiyle birlikte yosun tutan blok 

harfler kayda değer bir görüntü oluşturmuştur (Görsel 2.17). 

 

 
 

Görsel 2.17: Caruso St. John Architecture, Bankside bölgesindeki köprü, İngiltere 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.149 

 

Tarihsel süreç içerisinde yer alan üç boyutlu tipografik düzenlemelere örnek 

olarak bir mekânın giriş kapısı üzerine yapılan düzenlemeler de örnek olarak verilebilir. 

İspanya, Barcelona’daki Sant Tren İstasyonu’nun giriş kısmında kapı üzerinde bulunan 

tasarım, 1979 yılında tanınmış İspanyol heykeltraş Josep Maria Subirachs tarafından 

tren tekerleklerinin formundan çıkışla tasarlanmıştır (Görsel 2.18). Yuvarlatılmış 

formlardan oluşan ‘Barcelona’ yazısı, yolcuları yazıyı okumaya davet ederken, döküm 

betondan harfler üç boyutlu etkileriyle adeta heykelsi bir oyun sergilemektedirler 

(Görsel 2.19). 
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Görsel 2.18: Josep Maria Subirachs, Sant Tren İstasyonu, Barcelona, İspanya 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.133 

 

 
 

Görsel 2.19: Josep Maria Subirachs, Sant Tren İstasyonu’ndan detay görünüm, 
Barcelona, İspanya 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.133 
 

Josep Maria Subirachs’ın Sagrada Ailesi’nin kilisesinin kapısı için tasarladığı 

düzenlemede, dört ayrı panoda İncil’den alıntılar yapılmıştır. Kalıp harflerle tek tek 

oluşturulan yazıya yer yer anahtar, insan yüzü gibi çeşitli betimlemelerde eşlik etmiştir 

(Görsel 2.20). Plakalar halinde düzenlenmiş yazı daha sonra bir araya getirilmiş ve bazı 

alıntılarda parlak boya kullanılarak öne çıkması sağlanmıştır (Görsel 2.21).  
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Görsel 2.20: Josep Maria Subirachs, Sagrada Ailesi Kilisesi kapısındaki tipografik 
düzenlemelerin yapılışı 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.135 
 

 
Görsel 2.21: Josep Maria Subirachs, Sagrada Ailesi Kilisesi kapısındaki tipografik 

düzenlemeler 
Fotoğraf: Mehtap Uygungöz 

 

 ‘Signs, Lettering in the Environment’ kitabının yazarları Phil Baines ve Catherine 

Dixon’a (2003, s. 100) göre İngiltere ve İtalya gibi mimari tipografide zengin 

gelenekleri olan ülkelerde ya da İspanya ve Portekiz gibi bina önü yazılarının sıklıkla  

görüldüğü ülkelerde bu gelişmişliğin yanında artık yaygın kullanımdan ötürü bir 
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azalmaya doğru gidildiği görülmektedir. Mimari tipografinin azalmasında kuşkusuz, üç 

boyutlu yazının hızlı yaşam şartlarının getirdiği çabuk uygulanabilirliğe ve değişim 

olasılığına uymaması ve yeni modern binaların kimlik olarak zaten birbirlerinden 

farklılaşması da gösterilebilir.  

Mimari tipografinin azalması, tipografiyi başka alanlara yöneltmiş, ortak kullanım 

yerlerinde ona bir kullanım alanı sağlamıştır. Çeşitli anıtsal durumlarda da tipografinin 

üç boyutluluğundan yararlanılmıştır. Eski adıyla Yol, Su, Elektrik (YSE) kurumunun 

100. yılını temsilen, karayollarının kenarlarına yakın köylere su sağlamak amacıyla 

yapılan çeşmelerde dökme beton 100 rakamı kullanılmıştır. İlk örnekte Eskişehir-

Bilecik Karayolu ayrımındaki, ikinci örnekte de Uşak Merkez Çarıkköy’de aynı amaçla 

yapılan çeşme görülmektedir. (Görsel 2.22). 

 

 
 

Görsel 2.22: YSE 100. yıl çeşmeleri 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 
 

2.3.2. Kullanım alanlarına göre üç boyutlu tipografi 

Tipografide yeni arayışlar her zaman var olmuştur. Laszlo Moholy-Nagy, 1925 

yılında kaleme aldığı ‘Tipofoto’ adlı makalesinde, çizgisel tipografinin iletişim 

içeriğini, onu alacak bireye ileten bir aracı görevi gördüğünden ve süregelen tipografiyi 
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yalnızca nesnel bir araç olarak kullanmak yerine, artık onu içkin hale getirmeye ve 

potansiyel etkilerini içeriğin öznel varlığına nüfus ettirilmeye çalışıldığından 

bahsetmiştir (Armstrong, 2012, s. 34). Herbert Bayer ise 1967 tarihli ‘Tipografi 

Üzerine’ adlı makalesinde o zamanın grafik tasarımcısının, mevcut tipografik 

araçlarından artık tüketilmiş olduğunu hissediyormuş gibi göründüğünden, havada 

zamanın sürati ile hızlanmış bir heyecan arzusu olduğundan ve ‘Yeni tarzların’ 

oluşumunun umutla beklendiğini yazmıştır (Armstrong, 2012, s. 44). 

‘Playful Type 2, Ephemeral Lettering&Illustrative Fonts’ kitabının editörlerinden 

Jan Middendorp, “Dünyanın pek çok yerinden tasarımcılar, binlerce büyüleyici, çekici 

ve alfabeyi yeniden keşfedercesine iki, üç ve dört boyutlu sürprizli işler 

yaratmaktadırlar. Yaratılan bu mükemmel işlerin yüksek potansiyelleri diğerleri için 

çıtayı hep bir üst basamağa taşıdığından, genel kalite görünür şekilde artmaktadır” 

demiş ve giriş kısmında şundan bahsetmiştir: ‘Kristal Kadeh (The Crystal Goblet)’ adlı 

ünlü makalelerinde Stanley Morison ve Beatrice Warde 1920’lerde tipografinin 

görünmez olması gerektiğini tartışıyorlardı. Tıpkı bir kristal kadeh gibi tipografi de 

kendine değil, içindekine odaklanılmasını sağlamalıydı. Fakat Morison ve Warde kitap 

ve gazete insanıydılar ve tipografinin okunma dışında bir işlevi olabileceğini göz ardı 

ediyorlardı. Tipografi sadece okunmak için değil, bakılması hoşa giden bir nesne de 

olabilir (Klanten, Hellige, Middendorp, 2010, s. intro). 

Tipografinin fiziksel bir nesne haline gelmesiyle birlikte, izleyici tüm yüzeyleriyle 

ortak etkileşime geçme şansına sahiptir. Helmut Schmid der ki: “Tipografi 

işitilebilmelidir. Tipografi hissedilebilmelidir. Tipografi yaşanabilmelidir” (Ambrose, 

Harris, 2012c, s. 100).  

Yazı tasarımında illüstratif ve deneysel yaklaşımlar kişisel proje ve gayri resmi 

araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tip işlerde risk, kişisel kalmaları ve 

toplumsal fayda sağlama adına bir girişimde bulunamayıp gerçek hayata katılamamak 

olabilir. Son yıllarda bu tarz düzenlemelerin gerçek hayatın içinde kullanılabilirliğinde 

artış gözlenmektedir. Çok uluslu kuruluşlar, geniş kar amacı gütmeyen organizasyonlar 

ve tasarım ajansları bu konuda geleneklere uymayan tipografinin farkına varmışlardır. 

Artık tasarımcılar büyük şirketlerden dikkat çekmeleri, imajlarını arttırmaları ve 

iletişimlerini daha çekici ve eğlenceli hale getirmeleri için istek almaktadırlar. 
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Geleneksel olarak tipografi, sayfa ile sınırlandırılmıştır. Yazı basılabilir halinden 

sıyrıldığında ve üç boyutlu hale geldiğinde, birçok gelenek uygulanamaz hale gelir. Bu 

bölümde bahsedilen örnekler, üç boyutlu efekti taşımaz, onlar gerçekten üç boyutlu 

birer objedir: fiziksel ve gerçek. 

Üç boyutlu deneysel harf formlarında, heykelsi şekil değiştiren harfler, dokunsal 

deneyimler, alfabeyi yaratıcı ve sürpriz bir biçimde yorumlayan güzel ve komikten, 

şiirsel, kavramsal ve zekice olanlara çeşitlenen örnekler görmek mümkündür. Bütün 

bunların hepsinin ortak yanı somut ve elle tutulabilir olmalarıdır. 

 

2.3.2.1. Bilgilendirme amaçlı üç boyutlu tipografi  

“Information and guiding system for a biosphere reserve” adlı makalenin yazarı 

Jan Schulz’a (2004, s. 93) göre, geliştirilmiş ve detaylandırılmış bilgilendirme ile 

mekânı yabancılar için daha çekici ve etkileyici hale getirmek mümkündür. Tipografiyi 

mimari alan içerisinde ziyaretçilere yol gösteren bir işaret olarak ya da sergide yaratıcı 

bir eleman olarak kullanmak, tasarımcıya benzersiz bir olanak sağlamaktadır.  
Görsel 2.23’deki yerleştirme, Gavin Ambrose tarafından Design Council için karmaşık 

istatistiksel bilgiyi tek bir gerçeğe indirgeyerek izleyeni onlarla etkileşime geçmeye davet etmek için 
tasarlanmıştır. Her bir sayının açıklaması veya önemi yapılan biçimlerin kenarlarına basılmış ve böylece 
izleyenler formların üzerine oturup harf biçimlerini keşfetmeye teşvik edilmiştir (Ambrose ve Harris, 
2012c, s. 173). 

 

 

Görsel 2.23: Gavin Ambrose, Design Council için üç boyutlu rakamlardan  
oluşan bilgilendirme 

Kaynak: Ambrose ve Harris, 2012c, s.173 
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 “Kullanıcılar için dikkat çekici bir uygulama olan üç boyutlu harf ve logoların 

görülebilirliği diğer mimari yazı uygulamalarına göre daha yüksektir ve üç boyutlu harf 

ve logolar dış mekânda olduğu kadar iç mekânda da kullanılmaktadır” (Okçu, 2007, s. 

41, 42). 
Resimde Why Not Associates ajansının Swansea’deki National Waterfront Museum için 

sanatçı Gordon Young’la ortaklaşa tasarladığı dış mekân enstalasyonu görülmektedir. Harf biçimli 
oturma gruplarından oluşan tasarım, Galler sanayi tarihini çizelgelerle anlatır ve Galce’de halk anlamına 
gelen “pobl” sözcüğünü heceler. Her harf, müzede sergilenen bir makina veya nesneyi temsil ederken 
açık hava ortamının kullanılması geleneksel bilboardların sınırlarını aştığını vurgulamaktadır (Ambrose 
ve Harris, 2012b, s. 133) (Görsel 2.24). 

 

 

Görsel 2.24: Gordon Young ve Why Not Associates, Pobl Machines düzenlemesi 
Kaynak: Reyes, 2007, s.181 
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Autobahn’ın Hollanda’da ilk kez yapılacak bir dizi müzik ve kültürel etkinlik için 

tasarladığı heykelsi tipografik işaretler, daha önce mekânı deneyimlememiş olan 

izleyicilerin etkinlik yerlerini büyük boyutlu numaralar sayesinde kolayca bulmalarını 

sağlamıştır. Etkinlik yeri keşfedilmemiş yeni bir mekân ve hiçbir işaret 

barındırmadığından, temiz ve görülebilir bir işaret diline ihtiyaç duyulmuştur. Lazer 

kesim dayanıklı strafor malzemeler ile hem kolay taşınabilir, hem de kolay 

uygulanabilir işaretler yaratan Autobahn, büyük beyaz rakamlarla ani bir etki sağlamış 

ve ziyaretçilerin hangi etkinliği hangi kısımda bulacaklarını kolaylaştırmıştır (Görsel 

2.25, 2.26). 

 
 

Görsel 2.25: Autobahn, Kültürel bir etkinlik için işaret tasarımı 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.36 

 

 
 

Görsel 2.26: Autobahn, Kültürel bir etkinlik için işaret tasarımları hazırlanışı 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.36 
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2.3.2.2. Mimari imge olarak üç boyutlu tipografi   

Bir binanın grafiksel olarak imgesi, o binanın özellikleri üzerinde en az mimari 

yapısı kadar etkilidir. Binayı kullananlar mimarisi ile uygulanan grafik sistemler 

arasındaki uyumu hissettiklerinde ne kadar rahatlıyorlarsa, uyumsuzluk nedeni ile 

kendilerini başka bir yerde gibi hissedebilirler. Bu nedenle mimari imge olarak 

tasarlanan grafikler mekânın bir parçası olmalı, mimari nitelikler ile bütünleşmeli ve 

mekânın kullanılabilirliğini  desteklemelidir.  

Fiziksel bir mekânda coğrafi boyutlar bir birey için algılanması zor bir haldedir. 

Bunu kolay hale getirmek tasarımcıların görevidir. Ziyaretçinin dikkatini mekâna 

çekmek, coğrafi ve mimari ilgi alanı yaratmak suretiyle gerçekleşir. Üç boyutlu 

tipografik elemanlar alışılmışın ötesine geçebilme becerileriyle bu ilgiyi fazlasıyla 

yaratırlar (Görsel 2.27). 

 

 

Görsel 2.27: Bir binanın dış cephesindeki dev 100 rakamı 
Kaynak:	  http://www.pinterest.com/pin/27936460162931260/,  

(Erişim Tarihi:27.11.2013) 
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Tipografiyi büyük ölçekte kullanmak, yerçekimine meydan okuyan ve gösterişli 

anlam duygusu taşıyan bir yapı olarak karşımıza çıkar. Ünlü Hollandalı tasarımcı Gert 

Dumbar, kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle demiştir: “Grafik tasarım, kurum ile bina 

ve nesneleri ilişkilendirme konusunda çok güçlü bir araç, binanın ya da nesnenin 

üzerine isim yazmaktan çok daha güçlü” (Tuncer, 2009, s. 54). Bazen tipografik 

formların, binayı oluşturan yapılarla yakın ilişkiye geçtiği görülmektedir. Avustralya’da 

bulunan ve Philips/Pilkington Mimarlık tarafından tasarlanan Marion Cultural Center 

(Marion Kültür Merkezi)’ın binasının bir cephesinde ‘Marion’ kelimesini oluşturan 

‘M’, ‘A’ ve ‘R’ harfleri seçilmektedir (Görsel 2.28). Binanın diğer cephesinde de ‘O’ ve 

‘N’ harfleri farklı bir düzenlemeyle ele alınırken, ‘I’ harfi de binadan bağımsız gözüken 

eğri formlardan oluşan heykelimsi bir yapıda oluşturulmuştur.  

 

Görsel 2.28: Philips/Pilkington Architecture, Marion Cultural Center binası 
Kaynak:	  http://phillipspilkington.com.au/projects/cultural/marion-cultural-centre.html 

(Erişim Tarihi:14.11.2014) 
 

Mimari obje olarak üç boyutlu tipografinin kullanımının en geniş kapsamlı 

görüldüğü bu projede, ‘The Cooper Union’ binası, Pentagram tarafından tasarlanan 

çeşitli tipografik düzenlemelerin sergilenmesine olanak sağlamıştır. Pentagram’dan 

Abbott Miller, binanın işaret tasarımı için de eşsiz ve binanın dinamik mimarisine uyum 

gösterecek bir sistem tasarlamıştır. İşaret tasarımında kullanılan yazı karakteri ‘Foundry 

Grindik’ için Abbott Miller Şöyle demiştir: “T-cetveliyle çizilmiş gibi duruyor” 
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(Minguet, 2012, s. 164). Yazı karakterinin futuristik bir görünümü olması sebebiyle 

yeni binanın biçim ve malzemeleriyle de uyum sağladığı düşünülmüştür. Abbott 

Miller’ın ‘Dimensional Typography’ kitabının yazarı olduğu düşünüldüğünde, çevresel 

tasarımlarda boyut etkisinin yaratılması kaçınılmazdır. Bina isminde kullanılan kesilmiş 

ve zeminden yükseltilmiş harfler ve iç mekândaki benzer düzenlemeler de üç boyutlu 

tipografiyi destekler niteliktedir (Görsel 2.29). 

 

Görsel 2.29: Pentagram, The Cooper Union Binası dış görünüm 
Kaynak:	  https://it.pinterest.com/pin/531565562241727269/,  

(Erişim Tarihi:14.10.2016) 
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2.3.2.3. Gösteri-reklam amaçlı üç boyutlu tipografi  

Gösteri veya reklam amaçlı kullanılacak olan üç boyutlu çalışmalarda tipografi, 

genellikle bilgisayar ortamında olmayan bir malzeme ile hazırlanıp, daha sonra dijital 

ortamda diğer tasarım elemanlarıyla bir araya getirilmektedir. 

Tasarım danışmanlık şirketi olan Fluid Ajansı’ndan Lee Basford’un fotoğrafçı 

Jonathan Costello ile birlikte yarattığı bu görsel Fierce Festivali’nin 10. Yılı için 

tasarlanmıştır. Ahşap malzemeden kesilen ‘10’ rakamını ayrı bir yerde güvenli olarak 

ateşe veren ve fotoğraflayan tasarımcılar daha sonra Bilgisayar ortamında görselleri 

mankenlerle bir araya getirmişlerdir. 10. yıl için büyük etki yaratacak görsel arayışlarını 

alev içindeki gerçek rakamlarla elde etmeye çalışmışlardır (Görsel 2.30). 

 

 
 

Görsel 2.30: Lee Basford ve Jonathan Costello, Fierce Festivali 10. yılı için görsel 
düzenleme 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.84 
 

‘Signs, Lettering in the Environment’ kitabının yazarları Phil Baines ve Catherine 

Dixon’a (2003, s. 96) göre üç boyutlu harflerde şu dört faktörü daha yakından ele almak 

durumunda kalırız: harfin yapısı, yerleşim, boyut ve malzeme. Yerleşim, boyut ve 

malzemenin her biri harflerin formunu etkiler ve onlara beklenmedik bir güzellik katar. 
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Bir TV kanalının (Channel 4) promosyonu için tasarlanan 4,5 m yüksekliğindeki 

tipografik düzenleme, hem kanalın bahçesinde yer almış, hem de TV spotu olarak 

kullanılmıştır (Görsel 2.31). 

 
 

Görsel 2.31: YES, Channel 4 için tasarlanan üç boyutlu tipografik düzenleme 
Kaynak: Fredes, 2009, s.158 

 

 İngiliz şarkıcı Lily Allen’ın 2009 yılında çıkardığı “It’s not me, It’s You” adlı 

albümünün ön, arka kapağında ve iç görsellerinde adını oluşturan üç boyutlu gerçek 

harfler kullanılmıştır. ‘Tam Benim Tipim’ kitabının yazarı Simon Garfield (2012, s.  

276) şöyle demiştir: “Lily Allen “it’s not me, it’s you” adlı albümün kapağında ana imaj 

olarak bir harf kullandı: kapakta dev bir kalın L’nin üzerine sanki kanepeye uzanır gibi 

uzanmıştı. (Aslında biraz iki büklüm ve rahatsız görünüyor.)” (Görsel 2.32, 2.33). 

  
Görsel 2.32: Alex Cowper, Lily Allen, “It’s not me, It’s you” albüm ön ve arka kapağı 

Kaynak:	  (http://www.lilyallenmusic.com/release/its-not-me-its-you/, 
http://www.coveralia.com/caratulas/Lily-Allen-It-s-Not-Me,-It-s-You-Trasera.php,  

(Erişim Tarihi:03.12.2014) 
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Görsel 2.33: Alex Cowper, Lily Allen, “It’s not me, It’s you” albüm içi görselleri 
Kaynak:	  (http://www.coveralia.com/caratulas/Lily-Allen-It-s-Not-Me,-It-s-You-

%28Special-Edition%29-Interior-Trasera.php, 
(Erişim Tarihi:03.12.2014) 

 

2.3.2.4. Yer imi (placemaking) amaçlı üç boyutlu tipografi  

Nerede olduğumuza ve çevremizde başka nereye yöneleceğimize dair bilgi veren, 

1970’lerde mimarlar ve şehir tasarımcıları tarafından kullanılmaya başlayan bir terim 

olan Placemaking (Yer imi) ile bir yerin hayal edilebilirliğinin ve hatırlanabilirliğinin 

arttırılması amaçlanmıştır. Bir şehir dokusu içinde yer alan saat kulesi, heykeller, 

çeşmeler hem bulundukları yer ile özdeşleşmeleri, hem de özgün bir hava yaratmaları 

açısından yer imi olarak kullanılabilirler.  
Yerleştirildiği yerin kentsel dokusuyla bütünleşik bir gazete bayisi bile, uygun 

tasarlandığında bir tür yer imi olabilmektedir. Belirli bir yönlendirme stratejisiyle kullanıldığı zaman da 
yer aldığı alan içerisinde yüklendiği doğal misyonundan ötürü izleyicilerin tanıyabileceği bir nirengi 
noktası olabilir (Güler, 2008, s. 110).  
 

Yer imi amaçlı tasarlanan üç boyutlu tipografik düzenlemeler insanlar üzerinde 

güçlü görsel etki yaratarak hatırlanabilirliği, tanımlanabilirliği ve farkedilebilirliği 

arttırmak için kullanılabilirler. “Yer imleri çoğu zaman genel yönlendirme ve işaretleme 

tasarımının bir parçası olarak görülürler” (Güler, 2008, s. 111).	   Ivan Chermayeff 

tarafından tasarlanan bu 9 rakamı, New York’taki ünlü Solow binasının kapı numarası 

olup, bulunduğu yeri tanımlarken, aynı zamanda güçlü bir görsel etki yaratmıştır 

(Görsel 2. 34). Bu tür bir uygulama bulunduğu yere özgün bir nitelik kazandırıp, 

mekânı diğerlerinden ayırırken, aynı zamanda güçlü bir görsel kimlik oluşturur. 1974 

tarihinde 12mm kalınlığında çelik plakadan tasarlanan ‘9’ rakamı, 3 metre 
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yüksekliğinde ve 1,5 m derinliktedir. Richard Poulin’e (2012, s. 171) göre, bu ikonik 

rakam, boyut, renk ve yerleşim olarak, New York şehrinin sakinleri ve turistler için son 

kırk yıldan beridir ilgi odağı olmasıyla övgüyü hak etmektedir. 

 

 
 

Görsel 2.34: Ivan Chermayeff, 9 West 57. Cadde işareti  
Kaynak:	  http://www.pinterest.com/gardenlarge/ivan-chermayeff/,  

(Erişim Tarihi:13.11.2014) 
 

 

“Bir çalışmanın yer imi olarak adlandırılabilmesi için izleyicinin dikkatini 

çekmesi ve akılda kalması şarttır. Bir tür merkez etkisi yapabilmeli, dikkatleri üzerine 

çekmelidir” (Güler, 2008, s. 109). Günümüzde heykellere ve duvar resimlerine ilave 

olarak tipografik yer imleri de şehir dokusuna katkıda bulunan elemanlar arasında yavaş 

yavaş yerini almaya başlamıştır. Bu elemanlar üç boyutlu ve fark edilir olursa daha 

kolay bir etkileşim sağlanmış olur. Yer imi olarak üç boyutlu tipografik heykeller bu 

bakımdan fayda sağlayabilirler. ‘I amsterdam’ ve ‘I love eskişehir’ örneğinde olduğu 

gibi bir şehrin adını bu şekilde kullanmak son yıllarda sıkça karşılaşılan üç boyutlu 

tipografik düzenlemeler arasında yerini almıştır (Görsel 2.35, 2.36). 
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Görsel 2.35: Amsterdam şehri için tasarlanmış üç boyutlu yer imi 
Kaynak:	  http://www.sehirfirsati.com/deals/tum-turkiye/tatilbitmesin/3369589 

(Erişim Tarihi:31.10.2014) 
 
 

 
 

Görsel 2.36: Eskişehir için tasarlanmış üç boyutlu yer imi 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

Bir işaret şayet başarılı bir biçimde temsil edilirse bir yer imi görevi de görebilir. 

Yer imleri bir yer için ayırıcı nitelikte bir imaj yaratırken, çeşitli şekillerde kendini 

gösterebilir. Bir imajın yer imi sayılabilmesi için o imajın iletişim için kullanılıyor 

olması gerekmektedir (Calori, 2007, s. 8). 
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2.3.2.5. Sanat-tasarım amaçlı üç boyutlu tipografi 

Yazı karakterleri her alanda kendine yer edinebilen, kaçınılmaz birer 

malzemedirler. İllüstrasyondan, mimariye, endüstriyel tasarımdan, mücevher tasarımına 

kadar birçok yerde obje olarak karşımıza çıkabilirler.  

2008 yılında açılan bir sergide görülen bu düzenlemede Sagmeister Inc, 10000 

adet muz yerleştirilen bir duvarda ‘Self Confidence Produces Fine Results (Kendine 

Güven İyi Sonuçlar Verir)’ yazısını oluşturmuşlardır. Sarı olanlara göre daha az 

olgunlaşmış yeşil renkli muzlardan oluşturulan yazı, birkaç güz sonra yeşil olanların da 

sararmasıyla okunmaz hale gelmiş ve en sonunda bozulan muzlardan kararmış bir 

görüntü elde edilmiştir. (Görsel 2.37, 2.38). 

 

 
 

Görsel 2.37: Sagmeister Inc, Muzlar kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografi 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.197 

 

 
 

Görsel 2.38: Sagmeister Inc, Muzlar kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografinin 
deformasyonu 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.197 
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İsviçre’den Set 26 tarafından tasarlanan bu üç boyutlu alfabe hem fonksiyonel 

hem de estetik ihtiyaç için düşünülmüştür. Kullanılan mekâna göre çeşitli kelime 

grupları oluşturan yazı, harf yüzeylerinin genişliği sayesinde gerektiğinde üzerlerine bir 

eşya koyulabildiği gibi, gerektiğinde dolap görevi görerek eşyaları muhafaza etmek için 

de kullanılmıştır (Görsel 2.39). 

 

Görsel 2.39: Set 26, Üç boyutlu dekoratif tipografik elemanlar 
Kaynak: Reyes, 2007, s.146 
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Liza Ramalho ve Artur Rebelo, ‘Arriscar o Real (Risking Reality)’ adlı sergide 

tipografiyi dokunulası bir obje haline getirmişlerdir. Sergi girişinde, serginin adı üç 

boyutlu harfler olarak yerleştirilirken, bu harfler aynı zamanda birer oturma elemanı 

olarak da işlev görmüştür (Görsel 2.40). 

 

Görsel 2.40: Liza Ramalho ve Artur Rebelo, Üç boyutlu oturma elemanı olarak 
şekillenen tipografik elemanlar 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.182 
 

2.3.2.6. Oyun amaçlı-obje çıkışlı üç boyutlu tipografi  

Çocuklar için olan ahşap oyun bloklarından esinlenilmiş ‘Toy (Oyuncak)’ adlı bu 

yazı tasarımında ilk bakışta görülen harf parçalarının yeniden düzenlenmesiyle Kanji 

(Çince yazı karakterlerine Japoncada verilen isim)  karakterler  ve çeşitli hayvan 

figürleri elde edilebilmektedir (Görsel 2.41). 
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Görsel 2.41: Dainippon Type Organization, ‘Toy (Oyuncak)’ adlı  
oyun blokları çıkışlı yazı karakteri 

Kaynak: “Type Addicted”, 2007, s.199 
 

Üç boyutlu enstalasyon şeklinde oluşturulmuş bu tasarımda tipografik karakterler 

ve onlara eşlik eden çeşitli objeler kullanılmıştır. İngiltere’deki B-Store mağazasının 

vitrin tasarımı için hazırlanan bu ahşap yazıların tasarımcısı Jo Ratcliffe’in çizimlerini 

hayata geçirmede sahne tasarımcısı Tony Hornecker katkıda bulunmuştur (Görsel 2.42). 



	  
	  

	   45 

 

Görsel 2.42: Jo Ratcliffe ve Tony Hornecker,  B-store mağazası için oluşturulmuş 
tipografik düzenlemeler 

Kaynak: “Type Addicted”, 2007, s.196, 197 
 

Raketentim Stüdyosu’ndan Marcus Schaefer’in ‘Actiontype’ adını verdiği bu üç 

boyutlu font tasarımının çıkış noktası çocuklara farklı harf türlerini gösteren bir 

tipografik oyuncak yaratmaktır. ‘Actiontype bold’, ‘actiontype light’ ve ‘actiontype 

serif (slab serif)’ fontları bir araya gelerek üç boyutlu bir harf formunu oluşturmuşlar, 

böylece her üç tür yazıda tek bir yapı altında birleşmiştir (Görsel 2.43). 

 

Görsel 2.43: Marcus Schaefer, Actiontype adlı üç boyutlu font tasarımı 
Kaynak: Fredes, 2009, s.152 
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2.3.3. Oluşturma yöntemlerine göre üç boyutlu tipografi 

Gözümüz, yukarı aşağı ve sağ sol olmak üzere sadece iki boyutta hareket 

etmesine rağmen, nesnelerin derinlik boyutu olan üçüncü bir boyutu da göz tarafından 

algılanabilmektedir. Tarihsel emsaller göz önüne alındığında tipografinin üç boyutlu 

hale gelmesi birçok farklı yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan en sık rastlanılanı 

şüphesiz, harf formunu oluşturan çizgilerin uzatılması yoluyla oluşturulandır (Görsel 2. 

44). Bu yöntem sıradan düz bir harfi bir nesneye dönüştürmenin en kolay yoludur. 

Etkisi bir kitaptaki sayfaların yarattığı derinlik etkisi gibidir. 19. yüzyıldan kalma ahşap 

harf kalıpları buna örnek olarak gösterilebilir. Tarihteki derin köklerinden dolayı en 

yaygın kullanılan ve kalıcı üç boyut verme yöntemi olarak hala kullanılmaktadır.  

 

Görsel 2.44: Uzatma yöntemiyle oluşturulmuş üç boyutlu harf örneği   
Kaynak:	  http://amritpaldesign.com/blog/awesome-signage-design, 

(Erişim Tarihi:22.10.2014) 
 

Japon tasarımcı Takenobu Igarashi’nin üç boyutlu alfabe çalışmaları kendi 

tanımıyla mimari alfabeleri 1980’li yıllarda büyük ses getirmiştir. Alüminyum 

plakaların farklı kesitlerle bir araya getirilmesiyle oluşan alfabe serisinde Igarashi, üç 

boyutlu formların potansiyellerini keşfetmiştir (Görsel 2.45). Richard Poulin’e (2012, s. 

196) göre, Igarashi’nin yaklaşımı, düz yüzeylerde yazılan harflerin, katı hacimde 

meydana gelirken negatif ve pozitif alanları yeniden yorumlamasına dayanır. Tipografi, 

malzeme, detaylandırma, görsel yorumlama ve üç boyutlu formların üst düzey 
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çalışmalarını gördüğümüz tasarımcının işlerinde, kurulu çevrenin büyük evreninde, 

grafik tasarımın küçük evreninin temsili bulunmaktadır. 

 

Görsel 2.45: Takenobu Igarashi, Aliminyum alfabe serisi  
Kaynak:	  https://www.pinterest.com/pin/226305949997935096/ 

(Erişim Tarihi:14.05.2015) 
 

2.3.3.1. Çeşitli nesneler kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografi 

Laszlo Moholy-Nagy, 1925 yılında kaleme aldığı ‘Tipofoto’ adlı makalesinde, 

tipografik malzemelerin kendilerinin, yalnızca dolaylı bir entelektüellik ile kalmaksızın 

ayrıca doğrudan görünürlüklü, güçlü bir optik somutluğa sahip olduğundan söz etmiştir 
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(Armstrong, 2012, s. 34). Dolayısıyla tipografide kullanılan malzemenin de tasarıma 

kattığı çeşitli anlamlar vardır.  

Doğadan elemanlar kullanılarak yaratılan üç boyutlu yazı örneklerini sıkça 

görmek mümkündür. Gyöngy Laky tarafından tasarlanan bu üç boyutlu yazı tasarımında 

‘art (sanat)’ kelimesi çeşitli odun parçalarının birbirine çivilenmesiyle oluşturulmuştur 

(Görsel 2.46).  

 

Görsel 2.46: Gyöngy Laky, Odun parçaları kullanılarak oluşturulmuş tipografi örneği 
Kaynak: “Type Addicted”, 2007, s.176 

 

Tipografi kullanımının limiti yoktur ve son zamanlarda bu durum deneyselliğe 

doğru yol almaktadır. Sanatçı ve tasarımcılar yazı karakterlerini kullanırken, oranları 

şekilleriyle birlikte deneyimlemektedirler. Çoğu zaman görsel olarak anlamıyla oynanan 

yazıda, bazı tasarımcılar onun gerçek kaynağına yönelirler ve yazıyı bir sanat objesine 

dönüştürme hevesi taşırlar.  Japon tasarımcı Satsuki Atsumi, 2010 yılında tasarladığı 

‘Hinge’ adlı yazı karakterini kapı menteşesi olarak düşünmüş ve sunumda ‘There is 

Always Tomorrow (Her zaman yarın vardır)’ söz dizisini bu menteşeleri kullanarak 

yazmıştır (Görsel 2.47). Tasarımcı açılan bir kapıyla her zaman bir gelecek ve umudu 

olduğunu vurgulamak istemiştir. Bu tarz işlerde yazı ve imaj bir bütün halini alır, 
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kelime onu oluşturan nesnenin verdiği anlamı da barındırır. Aynı etkiyi verecek başka 

bir oluşum mümkün değilmiş izlenimi verir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 2.47: Satsuki Atsumi, ‘Hinge’ yazı karakteri    
Kaynak:	  satsukiatsumi.com, (Erişim Tarihi:01.12.2014) 

 

Grafik tasarımcı, boşluğu özgürce yeniden ele alma şansına sahip olmuştur. Tasarım 
elemanlarının kullanılageldiği boyutun değişmesi, özgürleşmesi, onun da farkındalığını artırmıştır. Grafik 
tasarımcı, sayfa üzerinde düşündüklerini uzamsal boşlukta uygulamanın keyfini ve heyecanını yaşamış, 
yeni boyut ve malzemeler arası dünyada açılan koridorlarda keşif gezileri yapmaya başlamıştır 
(Taşçıoğlu, 2013, s. 118). 

Objeler ve iletişim arasındaki ilişkiyi irdelemek adına düzenlemeler yapan 

tasarımcı Teresa Mulet’in kişisel projesi olan ‘Tipo Util’ de harfler kumaşın üzerine 

tasarlanıp içleri doldurularak birer yer minderi işlevine sahip olmuşlardır (Görsel 2.48). 

 

Görsel 2.48: Teresa Mulet, ‘Tipo Util’  
Kaynak: Reyes, 2007, s.152 
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2.3.3.2. Kesip çıkarma yöntemiyle oluşturulan üç boyutlu tipografi  

‘Grafik Tasarımın Temelleri’ kitabının yazarları Gavin Ambrose ve Paul Harris 

(2012b, s. 92), “Deneysellik ve tasarım geliştirme süreçleri teknoloji temelli olmak 

zorunda değildir. Pek çok tasarımcı zanaata yönelik yaklaşımlar ve bilgisayar öncesi 

yöntemlere dönerek yeni fikirler üretebilmektedir. Zanaat yaklaşımı, tasarımcılara ekran 

üzerinde uygulanması güç olan dokunsal nitelikler, kırım, kesit alma vb. alanlarda 

doğrudan müdahale imkanı vermektedir” demişlerdir.  

Ünlü tasarımcı Oded Ezer’in bazı afiş çalışmalarında bu yöntemle elde edilmiş üç 

boyutlu harf formlarını görmek mümkündür (Görsel 2.49). ‘I love New York’ afişinde 

harfleri oluşturan hatlar yüzeyden çıkıntı yapacak şekilde tekrar ederek farklı bir yapı 

oluştururken, ‘İstanbul’ temalı afişte de Kocaman bir ‘İ’ harfi yüzeyden kesilip, 

sarılabilen bir form haline dönüşmüştür. 

 

 

Görsel 2.49: Oded Ezer, Afiş çalışmalarından örnekler 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.167 

 

İşaret tasarımlarında da aynı yöntemle elde edilmiş örnekler görmek mümkündür. 

Royal Executive Park’ın işaret sistemi için alüminyum tabakadan kesilerek çıkarılan 

rakamlar sayesinde tasarımcılar heykelsi formlar elde etmişlerdir (Görsel 2.50).  
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Görsel 2.50: Calori&Vanden-Eynden, Royal Executive Park için kesilerek oluşturulmuş 
tipografik işaretler 

Kaynak:	  http://www.pinterest.com/pin/531213718519735019/, 
(Erişim Tarihi:04.11.2014) 

 

Olga Adelantado, ‘Project Room 06 (Proje Odası 06)’ için tasarladığı bu 

enstalasyonda var olan bir yazı karakteri kullanmak yerine deliklerden oluşan bir font 

yaratmayı tercih etmiştir. Sergi alanının duvarına delikler açma fikri var olan mekânın 

dışına da dikkat çekme ve boşluk duygusunu izleyiciye vermektir (Görsel 2.51). 

 

Görsel 2.51: Olga Adelantado, ‘Project Room 06’ 
Kaynak: Reyes, 2007, s.125 
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2.3.3.3. Işık-gölge kullanılarak oluşturulan üç boyutlu tipografi   

Sanat objelerinde üçüncü boyut, objenin kendisi ve gölgesi arasında da bir 

etkileşim yaratarak bambaşka bir deneyim edinmemize olanak sağlayabilir. Sesinde 

üçüncü boyutu onun yankısıdır, sesin kendisinden daha fazla merak ve ilgi 

uyandırabilir. Gölge de sesin yankısı gibi alışılagelmişin dışında bir yankılanma etkisi 

yaratabilir.  

 Örneklerde görülen bu tasarımların amacı, manzarada ayırıcı ve merak uyandırıcı 

bir işaret sistemi yaratmaktır. Tasarımlar ışıklandırılarak, duvara düşen gölgeleri 

sayesinde güçlü görsel etki yakalamak mümkün olmuştur (Görsel 2.52). Bu tarz 

tasarımlarda ışık-gölge oyunları ile provokatif bir etki yaratmak istenmektedir. 

 

 

Görsel 2.52: Dotdash, Gölge kullanılarak oluşturulan işaret tasarımları 
Kaynak:	  http://dotdash.com.au/timeline/southbank-tafe-1987/, 

(Erişim Tarihi:25.11.2015) 
 

Üç boyutlu formların meydana getirdiği ışık ve gölgenin etkileşimi, tipografide 

karmaşık ve şaşırtıcı bir görsel deneyim yaratmada önemli rol oynamaktadır. Jiyeon 

Song tasarımı bu deneysel tipografi düzenlemesinde, birbirine ekli yüzeylerin 
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üzerlerindeki nokta şeklindeki boşluklardan gün içinde değişen ışığın yere yansımasıyla 

elde edilen şiirsel sözler kullanılmıştır. Güneş saati mantığı gibi çalışan bu düzenlemede 

boşlukların yerleşiminden dolayı farklı tipografik gölgeler elde edilmiştir (Görsel 2.53). 

 

Görsel 2.53: Jiyeon Song, Işık-gölge ile çalışan tipografik düzenleme 
Kaynak: Fredes, 2009, s.113 

 

Işık ve gölge oyunlarından yazı karakteri yaratma fikrinin denendiği bu örneklerin 

ilkinde dallardan ‘Utopia’ (Görsel 2.54) ve ikincisinde tahta parçalarından ‘Go Away’ 

(Görsel 2.55) kelimeleri gölgelerle oluşturulmuştur. Kullandıkları malzemeler ve 

zamanlama açısından sıra dışı tasarımlarda günün sadece belirli bir saatinde (11:30) 
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söylemek istediklerini söyleyen ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Underware tasarım 

stüdyosuna göre, iki günlük çalıştay etkinliği süresince uygulanan üç boyutlu yazı 

enstalasyonları daha fazla dikkat çekici olmaları ve insanın hayal dünyasını daha fazla 

ateşledikleri için tercih edilmektedir (Klanten, Hellige ve Middendorp 2010, s. 179). 

 

Görsel 2.54: Underware’s Type Workshop, Gölgeden oluşturulan ‘Utopia’ kelimesi 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.220 

 

 

Görsel 2.55: Underware’s Type Workshop, Gölgeden oluşturulan ‘Go Away’ kelimesi 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.221 
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2.3.3.4. Hazır malzemelerden oluşturulan üç boyutlu tipografi 

Var olan objelerden yazı elemanları oluşturmak, yazıyı bir görüntü haline 

dönüştürme mantığını tersine çevirir. Çünkü yazı bu şekliyle başka hiçbir yolla elde 

edilemeyen bir katılığa, sağlamlığa ve sembolik bir anlama erişmiş olur. Kullanılan 

malzemenin kattığı anlamda önemlidir, aynı kelime cam bir malzemeden ya da ahşap 

bir malzemeden oluşturulduğunda farklı anlamlara bürünür.  
Grafik tasarım ne içindir?” adlı kitabın yazarı Alice Twemlow’a göre; boyut sahibi olmak, 

Why Not Associates’in işlerinin önemli bir parçasıdır. “Bu boyut duygusunu reklamlarındaki, deneysel 
filmlerindeki ve video işlerindeki hareket ve zaman unsurlarıyla veya çoklu ortam kompozisyonları, 
sergiler ya da basılı işler için oluşturdukları mizansenlerle yaratıyorlar. Bu kavram aynı zamanda Stefan 
Sagmeister’in Tasarım Başarı Ödüllerini tanıtan afişinde bir tasarımcıyı (Matias Ernsberger), ödül 
kupasını kağıt kahve bardaklarından oluştururken gösteriyor. (Twemlow, 2008, s. 124) (Görsel 2.56). 

 

 

Görsel 2.56: Why Not Associates, Kağıt kahve bardakları kullanılarak oluşturulan imaj 
ve tipografi örneği 

Kaynak: Twemlow, 2008, s.127 
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Alan Fletcher’ın dediği gibi “Yazı karakteri deli gömleği giydirilmiş bir alfabedir” 

(Garfield, 2012, s. 57). Belçikalı tasarımcı Clotilde Olyff, Fransa sahillerinden 20 yıl 

boyunca topladığı çakıl taşlarından alfabe oluşturmuştur. Bu yolla 30 farklı alfabe 

oluşturan tasarımcı, bazı düzenlemelerde miniskül harfleri, noktalama işaretlerini ve 

sayıları dahi tamamlamıştır. Tasarımcı çakıl taşları dışında denizden gelen ahşap 

parçalarından da ayrı alfabeler oluşturmuştur (Görsel 2.57). 

 

Görsel 2.57: Clotilde Olyff, Çakıl taşı ve ahşap parçaları kullanılarak oluşturulan  
üç boyutlu tipografi örnekleri 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.59 
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Sekiz günlük bir projenin sonucu olan ‘Obsessions Make My Life Worse, and My 

Work Better (Takıntılar hayatımı kötü, işimiyse iyi yapar)’ cümlesini oluşturmak için, 

yüz kişiden fazla gönüllü 250000 madeni parayı (Eurocent) kullanmıştır. Belirli bir 

plana bağlı kalınarak 300m2’lik alanda düzenlenen tasarım sonuçlandığında halkın 

büyük ilgisini çekmiştir (Görsel 2.58). 

 

Görsel 2.58: Sagmeister Inc, Madeni paralarla oluşturulan tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.198 
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2.3.3.5. Bakış açısına göre değişen üç boyutlu tipografi (Anamorfik tipografi) 

Görme duyusu insanın sahip olduğu en önemli algılama aracıdır. Bu nedenledir ki 

çevredeki nesnelerle kurulan ilk ilişki olumlu ya da olumsuz duyumların uyanmasına 

neden olan görsel iletişimdir (Tartan, 1992, s. 23’den aktaran Okçu, 2007, s. 3). Bakış 

açısına göre değişen üç boyutlu tipografilerde, fiziksel manifestoları nihai hedefleri 

değildir, esas hedefleri fiziksel ya da sanal çevrede olsun biçimsel ve kavramsal 

gelişmelerinin dışına çıkmaktır. Boyut kazandırma işi farklı açılardan okutması 

anlamında en çekici örneklere sahiptir.  

Çevre başlıklı bu tasarımlarda düz yüzeylerde üç boyut yorumunun özel bir 

yaklaşımını görmekteyiz. Karbondioksit salınımının ekoloji için yaptığı problemlere 

dikkat çekmek için Japon Kokokumaru firması tarafından düzenlenen yazılarda üç 

boyutlu mekânda belli bir açıdan bakıldığında yazı iki boyutlu ve düz olarak 

algılanmaktadır (Görsel 2.59). 

 

 

Görsel 2.59: Yoshimaru Takahashi, Kokokumaru, ‘Save CO2’ adlı düzenleme 
Kaynak: “Type Addicted”, 2007, s.49 

 

Grafik tasarımcılar için de mekân tüm yüzeyleri ile ekran ve kağıt gibi bir görsel iletişim 
aracıdır. Anamorfik yöntem ile yapılan tipografik uygulamalarda kullanılan harfler, biçimleriyle görsel 
birer malzeme haline dönüşürken, anlamsal olarak da tasarlanan işin, farklı seviyelerde önemini 
artırmaktadır. İzleyici yazılan cümleyi belirli bir noktadan ya da bir araç vasıtası ile okumaya çalışırken, 
anlamın da desteklenmesi ile, uygulanan tekniğin ifadeye katkısı vurgulanmaktadır (Keleşoğlu ve 
Uygungöz, 2014, s. 14).   
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Axel Peemoeller, Melbourne Eureka Kulesi araba parkı için bir dizi yön bulma 

sistemi geliştirmiştir. Duvarda esnetilmiş gibi gözüken tipografi, doğru açıya 

gelindiğinde girişi, çıkışı, yukarı ve aşağıyı gösteren kelimler doğru bir şekilde okunur. 

Bu proje işaret sistemlerine getirdiği farklı bakış açısı sayesinde birkaç uluslararası ödül 

almıştır (Görsel 2.60). 

 

Görsel 2.60: Axel Peemoeller, Melbourne Eureka kulesi araba parkı için bir dizi yön 
bulma sistemi 

Kaynak: Minguet, 2012, s.162 
 

Tasarımcıların algılara meydan okuduğu ve alışılmadık malzemelerle 

oluşturdukları projeleri görme fırsatı yakaladığımız  bir diğer çalışma da ‘Creative 

Review’ dergisi için çekilen bu fotoğraftır. New York’lu tipografi ve yazı tasarımcısı 

Craig Ward, yazıyla oynamayı sevdiğinden, doğru açıdan bakıldığında okunabilen bir 

düzenleme oluşturmuştur. Derginin baş harfleri olan ‘C’ ve ‘R’ negatif boşlukta 

floresan bant kullanılarak oluşturulmuştur ve ayaklar yazının içinden çıkıyormuş 

izlenimi verilmeye çalışılmıştır. (Görsel 2.61). 
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Görsel 2.61: Craig Ward, Creative Review dergisi için belli bir açıdan bakıldığından 
okunmaya dayandırılmış tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.51 

 

2.3.3.6. Tipografik heykel olarak oluşturulan üç boyutlu tipografi  

“Açıkhava heykelleri mekânsal ve fiziksel etkileri bakımından mimarlık 

yapıtlarıyla birçok benzerlik gösterir. Mekân algısını geliştirmek için bir nesne ile 

çevresi arasındaki ilginç etkileşimlerden yararlanılabilir” (Bielefeld, El Khouli, 2011, s. 

37). Bir mekân içerisinde serbestçe durabilecek üç boyutlu şekiller oluşturmak amacıyla 

bir araya getirilen tipografik karakterler, yaratıcı fikirleri ifade etmeye olanak sağlarlar.  
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‘Görsel Şiir’ olarak adlandırılan bu projede İspanyol sanatçı Joan Brossa, kamusal 

alanda büyük boyutlu tipografik heykeller oluşturmuştur. Görsel ve yürüyerek 

deneyimlenen bu şiir Barcelona Velòdrom d’horta’da yer almaktadır ve üç kısımdan 

oluşmaktadır. 1987 yılında tamamlanan bu heykelsi düzenleme, bölgenin en eski ve en 

büyük yazı örneklerini barındırır. Birinci kısım olan ‘Doğum’ basamaklar ve yaya 

köprüsü ile 12 metre yüksekliğindeki ‘A’ harfinden oluşur (Görsel 2.62). ikinci kısım 

olan ‘Yol: duraksamalar ve tonlamalar’ çimenlerin üzerine yerleştirilen noktalama 

işaretleriyle temsil edilmiştir (Görsel 2.63). Üçüncü kısım ‘Final’ ise yine bir ‘A’ 

harfinden oluşur ama bu kırık bir A harfinin kalıntılarıdır (Görsel 2.64). Tümünü 

deneyimlemek için yürümenin gerekli olduğu görsel şiirde topografyayla uyum 

görülmeye değerdir. Her ne kadar yakınından geçen metro hattı yüzünden çok fazla 

ziyaretçisi olmasa da bu sessizlik bile onun şiirselliğine ayrı bir hava katmaktadır.  

 

 
 

Görsel 2.62: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in birinci kısmı 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.156 

 

 
Görsel 2.63: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in ikinci kısmı 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.156 
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Görsel 2.64: Joan Brossa, Velòdrom d’horta’da yer alan ‘Görsel Şiir’in üçüncü kısmı 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.157 

 

Yine bir Joan Brossa tasarımı olan bu heykelsi harflerde Barcelona’nın Roma 

Dönemi’ndeki adı olan ‘Barcino’ kelimesi yazılmıştır. Her bir harfin şehrin tarihine ve 

özelliğine gönderme yaptığı düzenleme merkezde geniş bir yaya alanına yerleştirilmiştir 

(Görsel 2.65). ‘B’ ve ‘R’ harfleri olağan haliyle kullanılmış olup, ‘İ’ harfi basımcılığı, 

‘C’ ve ‘O’ harfleri ay ve güneşi temsil ederken, ‘N’ harfinde piskopos gönyesinden 

esinlenmiştir (Görsel 2.66). 
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Görsel 2.65: Joan Brossa, Barcino 
Fotoğraf: Mehtap Uygungöz 

 

 
 

Görsel 2.66: Joan Brossa, Barcino detay görünüm 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.158 
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Almanya, Köln’de bulunan görsel 2.67 ve görsel 2.68’deki tipografik anıtın 

tasarımcıları Ruedi Baur, Denis Coueignoux, Vera Kockot ve Karim Sabano’dur. 1 

Eylül 2009 tarihinde yerleştirilen tipografik anıt, Nazi kuvvetlerine karşı askeri 

isyankarlara, işine bağlı muhaliflere, sivil savaş karşıtlarına adanmıştır. Anıtın 

ayaklarından birine yerleştirilen bilgilendirmede, 30000 asker ve sivilin Nazi askeri 

yargıçlar tarafından yargılanıp ölüme mahkum edilmesinden, bunlardan 20000’i için 

hükmün yerine getirilmesinden bahsetmektedir. ‘Onların cesareti, saygımızı hak ediyor’ 

cümlesiyle biten açıklamalar Almanca, İngilizce Dillerinde ve Braille Alfabesiyle 

yazılmıştır.   

 

Görsel 2.67: Ruedi Baur, Denis Coueignoux, Vera Kockot ve Karim Sabano, Almanya 
Köln’deki Nazi karşıtları için yapılan tipografik anıtının yakından görünüşü 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 2.68: Ruedi Baur, Denis Coueignoux, Vera Kockot ve Karim Sabano, Almanya 
Köln’deki Nazi karşıtları için yapılan tipografik anıtının uzaktan görünüşü 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
 

2.3.3.7. Var olan bir mekânı kullanarak oluşturulan üç boyutlu tipografi  

‘Art of the Environment’ kitabının yazarı Ossi Naukkarinen’e (2007, s. 34) göre, 

çevresel sanatta mekân - obje ilişkisi çok önemlidir. Zira aynı iş başka bir yere taşınırsa 

o iş artık aynı iş değildir. Var olan bir mekânı kullanarak oluşturulan işlerde bu fikirden 

yararlanır. Yapılan iş o alana özgüdür ve bir işi başka bir yere taşımak genellikle onun 

başka bir hale gelmesi ve yeni bir iş olarak tanımlanmasıyla sonuçlanır. 

Sean Martindale ekolojik ve sosyal konulara olan ilgisini yaptığı çalışmalara 

yansıtan bir tasarımcıdır. Bir park alanını projesi için seçen tasarımcı, ‘Free (Özgür)’ 

kelimesini bir baştan diğer başa örgü tellere iplerle bağlayarak oluşturmuştur. 

Kelimenin anlamı, park alanının boşluğu ile tamamlansa da verdiği mesaj, park alanında 

kullanım kısıtlığı yaratması açısından ironi oluşturmuştur (Görsel 2.69). Başka bir 

projesinde yine aynı tasarımcı, Belediye’ye ait su tesisinin örgü tellerine ‘Currency 

(Nakit para)’ kelimesini tellerin aralarına sıkıştırdığı pet su şişeleri ile oluşturmuştur. 

Suyun kıymetli bir madde olduğuna gönderme yapan tasarımda aynı zamanda geri 



	  
	  

	   66 

dönüşüme katkıda bulunmak için 6000’in üzerinde boş pet su şişesi toplanmış ve 

torbalanarak yan yana dizilmiştir (Görsel 2.70). 

 

 
 

Görsel 2.69: Sean Martindale, Üç boyutlu tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.193 

 

 
 

Görsel 2.70: Sean Martindale, Üç boyutlu tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.194 
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Avustralya, Sidney tabanlı bir şirket olan Frost Design, 2009 yılında düzenlenen 

‘Sculpture by the Sea’ sergisi için alana özgü tipografik bir tasarım oluşturmuşlardır. 

138 floresan turuncu renkli harften oluşan düzenlemede Tamamara plajını çevreleyen 

600 metreden uzun çitlerden yararlanılmıştır. Lewis Carroll’un ‘Alice in Wonderland 

(Alice Harikalar Diyarında)’ adlı kitabından alıntının yapıldığı tasarımda hikayenin 

aslında geçen insanların plaja ulaşmasını engelleme kısmına gönderme yapılmıştır 

(Görsel 2.71, 2.72). 

 

 
 

Görsel 2.71: Frost Design, Alana özgü üç boyutlu tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.86, 87 

 

 
 

Görsel 2.72: Frost Design, Alana özgü üç boyutlu tipografik düzenlemeden detay 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 87 
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2.3.3.8. Hareket-performans ile oluşturulan üç boyutlu tipografi 

El Lissitzky, 1926 yılında yazdığı bir yazıda: “Kullanılan malzeme miktarı 

düşüyor, maddesizleşiyoruz ve yüklü malzemeler giderek serbest kalmış enerjiye 

dönüşüyor” demiştir (Armstrong, 2012, s. 26). Tipografide sınırsız malzeme 

olanağından yola çıkışla tasarımcılar yeni arayışların içine girmiş ve tipografik 

performans adı altında gerçekleştirilen düzenlemeler sunmuşlardır. Bu tarz işlerde, bir 

zaman algısı, hareket veya anlatım dili bulunur. İnsan vücuduyla oluşturulan bir takım 

tipografik düzenlemeler buna örnek verilebilir. 
Teknolojik yardım ve çözümleme gereçlerini kağıt kalem gibi kullanan, bunun yanısıra, 

bilgisayar başında oturmanın ötesine geçmek ve bedenini hatırlayarak fiziksel olarak da çalışmak isteyen 
yeni nesil tasarımcı ve sanatçıların ortaya koyduğu işler, izleyenleri de iki boyutlu “sanal” masaüstü -ve 
koltuk üstü- dünyasından alarak, üç boyutlu “gerçek” -ve fiziksel olarak aktif- dünyaya taşımaktadırlar 
(Taşçıoğlu, 2013, s. 132).     
 

Amandine Alessandra’nın projesi ‘Letterform for the Ephemeral’ 2009-2010 

yılları arasında oluşturulmuş, bir kaç evreden meydana gelen bir projedir. Giyilebilir 

tipografiden yola çıkılarak deneyimlenen proje, bolero tarzı kollardan geçirilen birbirine 

bağlı kumaş parçasının kollar ve omuz yardımıyla harf formlarının oluşturulduğu bir 

düzenlemedir (Görsel 2.73, 2.74). Bütün harfler ve rakamlar oluşturulduktan sonra 

projenin ilk ayağında Londra’daki ünlü Abbey bulvarındaki (Beatles grubunun ünlü 

albüm kapağındaki yürüdükleri yol) trafik ışıklarında bir performans sergilenmiş ve 

zaman akışı sembolik olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Bir sonraki proje ayağında ise 

kalabalık bir tren istasyonunda dijital saat formatında bir düzen oluşturulmuş ve gerçek 

zaman gösterilmeye çalışılmıştır. Saniye kısmını oluşturan insanlar sürekli yeni bir 

hareket oluşturmak zorunda kalırken, saat kısmını oluşturanlar uzun süre hareketsiz 

durma zahmetine girmişlerse de ortaya ilginç görüntüler çıkmıştır (Görsel 2.75). 
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Görsel 2.73: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik düzenleme 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 14 

 
 

 
 

Görsel 2.74: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik  
düzenlemeden detay 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 15 
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Görsel 2.75: Amandine Alessandra, Hareketle oluşturulan tipografik düzenlemeyle 
uygulanan projeler 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 15 
 

Marion Bataille tarafından tasarlanan bu pop-up alfabe kitabında harfler pop-up 

mantığının doğasında var olan üç boyutluluktan ve hareketten faydalanılarak 

oluşturulmuştur (Görsel 2.76). 

 

 
 

Görsel 2.76: Marion Bataille, Üç boyutlu alfabe kitabı 
Kaynak: Fredes, 2009, s. 49 

 

Alman Mark Formarek tarafından tasarlanmış bu dijital saat benzeri tipografik 

düzenleme, Transmediale sanat Festivali’nde, Ars Electronica’da ve Tokyo Medya 

Sanatları’nda gösterilmiştir. 24 saatin gerçekten birebir canlandırıldığı düzenlemede 

insan boyutunu aşan ahşap çıtalar kullanılmıştır (Görsel 2.77). Saatler 14:59’u 

gösterdiğinde işçilerin 1 dakika içerisinde düzeneği 15:00 haline getirmelerini izlemek 

saat kavramını unuttururken, zamana yeni bir bakış açışı getirmiştir. 1611 farklı 
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düzenlemeyi yaz sıcağında 72 işçi yardımıyla çözümleyen bu düzenleme zaman 

hakkında bilgi vermenin de ötesinde bir performans sergilemiştir (Görsel 2.78). 

 

 
 

Görsel 2.77: Mark Formarek, Ahşap çıtalar kullanılarak oluşturulan işleyen dijital saat 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 142 

 

 
 

Görsel 2.78: Mark Formarek, Ahşap çıtalar kullanılarak oluşturulan işleyen dijital 
saatin değiştirilmesi 

Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s. 143 
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2.4. İşaret Sistemleri Nedir? 

Grafik tasarım, alanları, yerleri ve objeleri görünür kılar. Grafik tasarım sürekli 

olarak çevre ile temasa vasıta olur. Bu nedenle grafik tasarım ve çevresel tasarım 

sıklıkla işbirliğine girerler. İşaretler, yön gösteren oklar, talimatlar, “şu anda 

buradasınız” diyen haritalar, açık hava reklamları ve diğer çeşitli bilgiler çevre ile olan 

iş birliğinin belirleyicisidirler. “Çevre grafikleri kitlelerin yoğun olarak bulunduğu 

yerlerde yol gösterici, uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici iletiler sunmakta ve yaşamı 

kolaylaştırmaktadır” (Çavuşoğlu, 1996, s. 14).  

En iyi mimari, en az yönlendirmeyle insanları istedikleri yere ulaştırabilendir 

(Calori, 2007, s. Foreward). Yol bulma (Wayfinding), mekânsal bir problem çözme 

sürecidir. Bu problem bir yerden bir ya da bir çok yöne doğru yaya ya da bir araçla 

gitmeyi ve şüphesiz başlanılan yere geri dönme eylemini kapsar. Bu problem 

çözülürken belirli aktiviteler yapılır; arama, karar verme ve hareket etme. Köşedeki 

aşina olduğumuz bakkala, ekmek almaya gitmek dışında bütün yolculuklar az ya da çok 

planlanır. Yol bulma aktif bir eylemdir ve bu eylem akli bir muhasebe gerektirir. Yol 

bulma eylemi farklı yollardan elde edilecek bilgiyle gerçekleşir. Bunlar, bilen bir insana 

sorma, bir kalıcı işaret yardımıyla, interaktif bir kiosk yardımıyla ya da yeni teknoloji 

olan kablosuz aygıtlar sayesinde gerçekleşir (Şekil 2.1). Şu da bir gerçektir ki, bazı 

insanlar bir yeri bulmak için harita ya da yönlendirmelere bakmaksızın bir bilenden 

sözel olarak tarif almayı tercih ederler. Türk kültüründe de bir yere ulaşım sağlarken 

başkalarına sorma eğilimi vardır. Genelde insanlar bakarak, ve görerek değil de duyarak 

emin olmak isterler. Etrafta soru soracak birileri olduğu sürece sorun yoktur ama, bilgi 

verecek düzeyde birileri olmadığında bu insanlara sadece işaretler yardımcı olacaktır. 

 

 
 

Şekil 2.1: Yol bulma eylemi farklı yollardan elde edilecek bilgiyle gerçekleşir 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 85 
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Konrad Lorenz’e (Mollerup, 2005, s. 93) göre, söylediğiniz bir şey, 

duyduğunuzdan, duydunuz şey anladığınızdan farklı olabilir, ve anlaşılan şeyler 

inandırıcı olmayabilirler. Buradan çıkışla çevresel grafik tasarımcılara göre “Yol/Yön 

bulma” kavramı sözel olmaktan çok görseldir. Her ne kadar konuşmak ve işitsellik 

insanın doğasında var olsa da, ilgi odağı gerçekte hep görsel bilgiden yana olmuştur.  
Çevresel imgenin asıl işlevi yön bulmaktır ve duygusal çağrışımlarda bulunabilmenin 

temelini oluşturur. İmge; hareketin yönünü belirleyici bir harita görevi görmenin yanı sıra bireyin 
bilgilerini bağdaştırabileceği ve harekete geçebileceği genel bir referans çerçevesi olarak da işlev görür. 
Bu açıdan, güven kaynağı ve sosyal alışkanlıklar kümesi gibidir. Gerçeklerin ve olasılıkların 
düzenleyicisidir (Lynch, 2012, s. 140). 

Belirsizlik, kaybolmak. Bir adresi bulamamak, söyleneni duyamamak. Bir yazıyı 
okuyamamak. Bir işareti anlayamamak. Gündelik hayatta sık sık karşılaştığımız bu gibi durumların çoğu 
eksik, yetersiz veya yanlış bilgilendirmeden kaynaklanıyor. Oysa bilgi edinmeyi bir hak, bilgi edinme 
araçlarına da hayatı kolaylaştıran gereksinimler olarak bakmak gerekir (Oral, 2009, s. 46). 

 

70 yaşında yaşlı bir kadın, Utrecht’teki bir hipermarketten çıkabilmek için 3 gün 

boyunca uğraşmış, onu kurtaran polislere diğer insanlara nasıl dışarı çıkılacağını 

sormaya korktuğunu ve utandığını anlatmıştır (Glasgow Herald’dan aktaran Easterby, 

Zwaga, 1978, s. 245). Yol bulmaya ait hikayeler her zaman bu kadar inanılmaz olmasa 

da insanın hayatını kolaylaştırdığı ya da zorlaştırdığı gerçektir. 
Çevresel tasarım bilgilendirme ve yönlendirme işaretleri, sergi alanları ve açık hava 

reklamcılığını içerir. Bunun yanı sıra çevremizde kurulu yapılardaki tüm tasarım öğelerini de kapsar. Her 
ne kadar basılı veya dijital tasarımla aynı becerileri gerektirse de çevresel tasarım farklı alan ve 
boyutlarda çalışmayı gerektirir ve üzerine yoğunlaştığı başka sorunlar vardır (Ambrose ve Harris, 2012b, 
s. 126). 

 

Grafik tasarım özellikle işaretler sisteminde bir çerçeveleme eylemidir. Çevresel 

işaretler sistemi aynı anda hem oradadır hem değildir. İçinde bulunduğu mimari yapının 

gerçekten bir parçası değildir ama onu tamamlayan bir yapısı olmalıdır. ‘Grafik tasarım 

ne içindir?’ adlı kitabın yazarı Alice Twemlow’a (2008, s. 100) göre, müzeler gibi 

ortamlarda açıklayıcı yönlendirme işaretleri önemli olduğu kadar bu işaretlerde belli bir 

atmosferin ve kurumun kimliğinin hissedilmesi de önemlidir. Kent İmgesi kitabının 

yazarı Kevin Lynch (2012, s. 4,5) ‘Çevrenin İmgesi-Okunaklılık’ başlıklı bölümde, 

şöyle der:  
Çözülemeyen bazı durumlara rağmen yön bulmanın artık gizemli bir “İçgüdü” olmadığı 

kanıtlanmıştır. Daha doğrusu dış çevreden edinilen duyusal ipuçlarına dayanarak çevrenin ahenkli bir 
şekilde kullanıldığı ve düzenlendiği bilinmektedir. Bu düzenleme serbest hareket edebilen hayatın 
verimliliği ve sürdürülebilirliği için esastır... Başkalarının varlığı ve haritalar, sokak numaraları, levhalar, 
otobüs numaraları gibi yol bulmaya dair özel araçlar bizlere yardımcı olur... Doğrusu net bir imge, kişinin 
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kolay ve hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Kapsamlı herhangi bir sistemde olduğu gibi, böyle bir 
yapı, bireye seçme şansı verir ve edinilecek malumatlar için bir başlangıç noktası sağlar. Bu yüzden 
çevreye ilişkin açık bir imge, bireysel gelişim için yararlı bir dayanaktır. 

 

Bir işaret bildiğiniz kadarını size söyler. “İmgeyi geliştirmek, gözlemci ile 

gözlenen arasında çift yönlü bir süreç olduğu için imgeyi sembolik araçlarla algılayanın 

eğitilmesiyle ya da çevrenin yeniden düzenlenmesiyle güçlendirmek mümkündür” 

(Lynch, 2012, s. 11). “Görsel eğitim, kentliyi görsel dünyasında harekete geçirmeye 

çağıracak, bu hareketlenme de daha keskin bir şekilde çevresini fark edebilmesini 

sağlayacaktır” (Lynch, 2012, s. 133). İşaret okuyucunun kültürel geçmişini, anlayışını 

büyük oranda etkiler. İngiltere’deki bir dükkanın (Görsel 2.79) üzerinde yer alan 

işaretin anlamı eskiden beri kullanılan kökleri İtalya’daki Medici ailesine dayanan tefeci 

sembolüdür. Eğer bu sembolün Medici ailesinin soy ağacı dallarını ve üç altın topunda 

parayı ve varlığı temsil ettiğini biliyorsanız, işareti de çözümlersiniz. Aksi takdirde bu 

işaret size bilardo salonu gibi bir yeri çağrıştıracaktır. Aynı şekilde ‘New York Bar 

Association’ işaretini gören ve hukukçular için seçkin bir oluşum olduğunu bilmeyen 

bir kişi için aynı isim restoran birliği gibi bir kuruluşun izlenimini verir (Mollerup, 

2005, s. 109). 

 

 
 

Görsel 2.79: Tefeci dükkanı sembolü 
Kaynak:	  http://www.burnsandwilcox.com/DetailPage.aspx?id=305,  

(Erişim Tarihi:24.11.2014) 
 

İşaret sistemleri yeryüzünde ülkelere göre farklılık gösterebilir, bu da kültürler 

arası farklılıklarla açıklanabilir.  
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Bir Amerikalı köşe başındaki bir eczaneyi hemen tanısa da bir Afrikalı için o tanımlanamaz 
bir mekândır. Kendi bileşimini öne çıkaran fiziksel özelliklere sahip yeni bir nesne, güçlü bir yapı ve 
kimliği de bu yolla edinir. Bu yüzden iç bölgelerin düzlüklerinden gelen genç veya bilgisiz bir insan 
deniz ya da büyük bir dağ gibi olağanüstü bir oluşum karşısında hayretler içerisinde kalır ve dağarcığında 
bu oluşumlara karşılık bir sözcük de yoktur (Lynch, 2012, s. 7). 

 

Bazı işaretler kültüre özgüdür. Fransa’da optik mağazası belirtmek için gözlük 

ikonu, ya da bazı ülkelerde fırını belli etmek için kullanılan kıvrık kraker ikonu buna 

örnektir (Mollerup, 2005, s. 87) (Görsel 2.80). Billboard reklamlarının aksine işaret 

tasarımı yer ile alakalı ve mekâna özgü olmalıdır. 

 

 
 

Görsel 2.80: Kültürlere özgü işaretler 
Kaynak: Mollerup, 2005, s. 80, 82 

 

Nobel Laureate Herbert’e göre işaret tasarımı şu anki durumu istenen duruma 

düzenlemeyle ilgilidir (Mollerup, 2005, s. 23). İşaretleri çözümlemede kullanıcıların 

kültürü, bilgileri ve davranışları etkili olur. Bir mesajı anlama genellikle alıcının 

kültürüyle harmanlanır. İşaretin mesajı da alıcının bilişsel haritasından beslenir. Yol 

bulmada ise bir işaretin okuyucusunun bilişsel haritası onun kültürünün bir parçasıdır. 

Çevresel işaretlerin sağladığı faydalardan istenmeyen kullanıcıları korumak için bazen 

bu işaretler kaldırılabilir, yeri değiştirilebilir ya da kodlanabilir. İkinci dünya savaşı 

sırasında Alman istilasından korunmak için İngilizler, yollardaki bütün yönlendirme 

işaretlerini kaldırmışlardır (Mollerup, 2005, s. intro). Ayrıca, Japonların şehirlerini 

düşmanlardan korumak için karmaşık bir labirent gibi inşa ettikleri söylenir (Easterby, 

Zwaga, 1978, s. 259). 
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“Bir mekânın kullanıcıları için tasarlanan çevresel grafiklerden olan işaret 

sistemleri, bilgi verme, kişinin mekâna uyumunu sağlama, mekâna kimlik kazandırma, 

kişiyi mekânda yönlendirme, dekor oluşturma gibi işlevlere sahiptir” (Grafik Design: 

USA, 1992, s. intro’dan aktaran Okçu, 2007, s. 41). Bir işaret sisteminin amacı, mekân 

için olası en iyi yönlendirmeyi yaratmak, güvenlik ve emniyet için gereken tüm 

uyarıları yapmak, mekân için kimlik oluşturmak ve markalaşmaya katkıda bulunmaktır. 

Bunun dışında acil durumlarda bir işaret hayat kurtarıcı bir unsur haline gelebilir. Erik 

Spiekermann’a (2009, s. 44) göre, bazı bilgilerin yorumlanış şekli bir ölüm kalım 

meselesi haline bile dönüşebilir, sağ kalmak ve ölmek arasındaki fark ‘çıkış’ işaretini 

bulmak kadar basit olabilir.  
Chris Calori gibi pek çok tasarımcı, işaret tasarımını yönlendirme tasarımının içinde 

göstermektedir. Yönlendirme eyleminin işaretleme tasarımı olmaksızın gerçekleşemeyeceğini savunurlar. 
Yönlendirme ve işaretlendirme birbirlerine çok yakın alanlardır; bu nedenle anlam kaymaları yaşanması 
doğaldır. Ancak yine de ayrı ayrı değerlendirmek yerinde olacaktır. Basite indirgenirse yönlendirme 
tasarımı, kullanıcıyı bir yöne doğru yönlendirmek amaçlı görsel tasarımlar yapar. Yönlendirme 
çalışmalarında genellikle yön tayin edici oklar kullanılır. İşaretleme ise, okun bittiği yerde duran bir tür 
isimlik gibidir. Oklar dışında giriş yazıları, kapı yazıları, ara haritalar ve listeler… vb, tamamı 
işaretlemenin ilgi alanına girer. Bu nedenle aynı kulvarda anılan bu iki çevresel grafik kolunun ayrı 
düşünülmesi olanaklı değildir (Güler, 2008, s.  92,93). 

 

Bir işaret sistemi, tek bir işaretten daha fazlasıdır (Uebele, 2007, s.5). İşaret 

sistemleri çoğu yerde yönlendirme sistemleri olarak da adlandırılır, çünkü bir işaretin 

aynı zamanda yönelimle ilgili bir tarafı da bulunur ve insanlar genelden özele doğru bir 

yönelim sırası izlerler (Şekil 2.2). Yani ulaşmak istenilen yere gitmek için, genel ve 

geniş bilgiden, daha detaylı ve küçük bilgiye hiyerarşik adımlar izlenir. 

 

 
 

Şekil 2.2: İnsanlar genelden özele doğru bir yönelim içerisindedirler 
Kaynak: Calori, 2007, s. 87 
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İngilizcede fiil olarak ‘orient’ veya ‘orientate’ kelimesi Latince kökenli (Oriri-

doğmak) bir sözcükten türemiştir ve güneşin doğuş yönü olan ‘doğu’dan referans alır.  

Fransızca’da ‘orienter’ kelimesi doğuya yönelme olarak kullanılıyorken, zamanla bütün 

yönleri kapsayacak şekilde yaygın kullanıma sahip olmuştur (Uebele, 2007, s. 109). 

İşaret ve yol bulma terimleri, sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsa da; şu önemli ayrımı 

akılda tutmakta fayda vardır: Bir işaretin ana görevi insanların çevrede yol bulmalarında 

yardım etmek iken, etkili bir yol bulma çözümü bir işaretten daha çok şey gerektirir 

(Calori, 2007, s. 5). 
Bir yönlendirme sistemi, nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi ve oraya nasıl 

ulaşacağımızı bize gösteren markalama, işaret, harita ve yönle ilgili araçları birleştirir. Etkin bir 
yönlendirme sistemi, bir müzenin, bir aktarma sisteminin, bir havaalanının, bir ofis binasının ya da bütün 
bir şehrin görüntüsüne önemli bir boyut ekleyebilir. Açık, elverişli, kullanımı kolay bir yolla insanlara 
bilgi ve yön vererek; onların bir çevre içine girerken, içinde giderken ya da çıkarken yönlerini 
bulmalarında akıllı bir yardımcı olarak tasarlanabilir. Yönlendirme, tasarımcıya, yerin tarih, kültür ve 
özüyle karşılaştırılması bakımından günlük temelde hızla görülen ve kullanılan bir olanak sunar.  
(Wyman, 2009, s. 68). 

 

Boşluktaki herhangi bir nesne, bir grafik işaret haline gelebilir. “Son derece yapay 

ve görünürde nötral bir laboratuvar ortamında, denekler tanıdık bir nesne olarak 

gördükleri basit bir tahta parçasını bile bir işaret ögesi olarak algılayabilmişlerdir” 

(Lynch, 2012, s. 140). Bazı durumlarda da insanlara yapmamaları gerekenler bir dizi 

uyarıcı malzemeyle hatırlatılır. Dikenli tel örülü duvar, hız azaltıcı tümsekler, yola 

koyulan büyük bir taş ya da tek yönlü çalışan tuzaklar gibi (Görsel 2.81). Bu durumda 

bu malzemeler de birer işaret görevi üstlenmişlerdir. 

 

 
 

Görsel 2.81: İşaret görevi üstlenen uyarıcı malzemeler 
Kaynak: Mollerup, 2051, s. 20 
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2.4.1. Tarihsel süreç içerisinde işaret tasarımı 

İnsanoğlu hareketli bir canlıdır. İnsan hareketli olduğu müddetçe çevresi değişir 

ve insan ve çevresi arasında kaçınılmaz bir trafik söz konusu olur. İşaret kavramı, 

insanoğlunun bir yerden bir yere gitme isteğinin varlığı kadar eskiye dayandırılabilir. 

Bilinmeyen bir yerde yolu göstermek ve bir yeri bulmak insanoğlunun en eski 

aktivitelerinden birisidir. “Büyük Sahra’da yaşayan biri veya bir Eskimo için sabit 

yönler kentsel nesnelerle değil, hakim rüzgarlarla veya bu rüzgarların sonucu oluşan 

kum veya kar tepeleriyle anılır” (Lynch, 2012, s. 144).  

Kağıdın icadından çok önceleri insanlar mağara duvarlarına işaretler yaparak 

görsel iletişim sağlıyorlardı. Çevresel grafik tasarımın temelleri olarak görülebilecek bu 

işler sayesinde çevresel grafik tasarım dünyanın en eski meslekleri arasında sayılabilir 

(Calori, 2007, s. 2). Kağıdın keşfi ve daha sonra elektronik medyanın gelişiminden 

dolayı grafik tasarımın bu iki medyada daha çok varlık gösterileceğine inanılsa da 

çevresel grafik tasarımda iletişim varlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir ve kurulu çevre 

var oldukça kaybetmeyecektir (Calori, 2007, s. 2). 

İnsanların yönelim davranışlarına ait en eski tartışmalardan şu anlaşılmaktadır; bir 

insanın nerede olduğunu bilmesi, farklı bilgi derecelerine bağlı olarak 

tanımlanabilmektedir. Trowbrigde 1913 yılında bu konudaki en eski ve en güçlü 

yorumu yapmıştır (Easterby, Zwaga, 1978, s. 247). Ona göre; medenileşmiş akılla, 

hayvanlar, küçük çocuklar ve uygarlaşmamış yerlerde yaşayan insanoğlundaki 

medenileşmemiş akıl arasında yön bulmaya yönelik farklar vardır. İlkel grupta olanlar 

(hayvanlar, küçük çocuklar ve uygar olmayan yerde yaşayanlar) o anki konumlarını, 

daha önceki konumlarına bağlı olarak anlayabilirler. Buna zıt olarak medenileşmiş olan 

akıl, konumunu bazı soyut dışsal koordinatlara göre tanımlayabilir. Medeniyet dünyayı 

insanlar için daha anlaşılır, ulaşılır ve rahat kılmak adına yaratılan işaretlerle başlar 

(Smitshuijzen, 2007, s. 429). 

Eğer bir insan nereye ulaşacağını bilmiyorsa, nerede olduğunu da bilmemesi 

olasıdır. Bu yüzden ulaşılacak bir hedefin olması şarttır. Otl Aicher’e (Uebele, 2007, s. 

7) göre, yol bulma bir hediye, birinin sahip olduğu ya da olmadığı doğuştan gelen bir 

yetenek değildir. Yaşamın kendisi için bir ön şarttır. Çevremize olan yaklaşımımız her 

ne şekilde olursa olsun var oluşumuzun bir parçasıdır. Kendi yolculuk serüvenimizle 
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yaşamak için özgürlüğümüzün ve kendimize olan güvenimizin temel bir öncülüdür. 

Nerede olduğunun bilinmesi, nereye gidileceğinin ön koşuludur. 
Tarih içinde adlandırılmamış çevresel grafik tasarım uygulamalarına rastlanabilir: M.Ö 

6000’den beri mekânları sembolize eden iki boyutlu kağıt haritalar, yol bulmak için kullanılmaktadır. 
1800’lü yıllarda “sign painting” (işaret ressamlığı) olarak adlandırılabilecek uygulamalar ise günümüzde 
çevresel grafikler olarak adlandırabileceğimiz örneklerdendir (Heller ve Fernandes, 2002, s. 126’den 
aktaran Okçu, 2007, s. 66). 

 

‘Signs, Lettering in the Environment’ kitabının yazarları Phil Baines ve Catherine 

Dixon’a (2003, s. 12) göre bilinen anlamıyla işaretlerin geçmişi Roma Dönemine kadar 

dayanır. Geçmişte kentsel kimliğin en fazla ön planda olduğu şehir kuşkusuz antik 

Roma’dır. Kalıntılarda bile hala etkileyici duran yazıların, dönemlerindeki etkisi dikkate 

değerdir (Baines, Dixon, 2003, s. 99).  

Taşa oyma işaret tasarımında en eski yöntemlerden birisidir. En eski yol işaretleri 

Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan mil taşlarıdır. Eski dönemlerin işaret 

örneklerinden sayılabilecek yol kenarlardaki kilometre taşları ve mil taşları bu yöntemle 

oluşturulmuşlardır. Dikilitaşlarda eski dönemlerde kullanılan ve bir nevi bilgi içeren 

işaretlerdir. 1587 yılında Sixtus V tarafından San Pietro Meydanına dikilen bu dikilitaş 

döneme ait özellikleri barındırmaktadır (Görsel 2.82).  

 

 
 

Görsel 2.82: Luca Horfei, Sixtus V tarafından  
San Pietro Meydanına koydurulan dikilitaş 

Kaynak: Petrucci, 1993 , s. R34 
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John D. Berry’in “Kamusal Mekânda Okunaklılık” (GMK yazılar, Ekim 2008, sayı:73, 
Çev. A. Martan) başlıklı yazısından bir paragrafa göz atmak yararlı olacaktır: “ Antik Roma harfleri birer 
rastlantı eseri olarak yaratılmamışlardı. Roma İmparatorluğu’nun yürüttüğü marka çalışmasının bir 
parçasıydılar. Romalılar şehirler kurdular, gittikleri her yerde anıtsal binalar inşa ettiler ve böylece 
fethettikleri topraklar üzerine kendi kimliklerini damgalamış oldular. Bu kimliğin bir parçasını Latin dili 
ve bu dili vücuda getiren etkileyici kitabeler oluşturmaktaydı. Bu kitabeler bütün şehirlerde forumların ve 
kamusal mekânların üzerinde tüm heybetleriyle yükselirlerdi. Bugün bir kamu binasının üstüne klasik 
kitabe harflerinin taklitlerini koyduğumuzda bu ‘marka dilini’ ödünç almış oluyoruz (Tuncer, 2009, s.54). 
 

Eski işaretler gerek kullanıldıkları malzemeler, gerekse tasarımlarıyla kentsel 

yatırımın belirtisidir ve dönemlerine ışık tutarlar. Antik dönemin önemli kentlerinden 

biri olan Efes’te bulunan zemine kazınmış bir ayak ve yanındaki bayan figürü şüphesiz 

dünyadaki en eski işaretlerinden birisidir (Görsel 2.83).  
Kentin büyük tiyatrosuna giden mermer yolun ortasına yakın bir yere kazınmış ayak izi ve 

yanındaki bayan figürü geneleve giden yolu göstermektedir. Bu ayak izinin öyküsü çok enteresandır: iz, 
şehrin en iyi ve çok aranan fahişesinin sol ayak izidir. Bu hanım kente yeni gelenlerin kendisini kolayca 
bulabilmeleri için izi bir çeşit yön tabelası niyetine oraya koymuştur, çünkü parmaklarının ucu 100m. 
ilerideki genelevi gösterir konumdadır. (www.parkeoloji.com/efes-genelev-reklam/, 17.11.2014). 

 

 
 

Görsel 2.83: Efes antik kentinde bulunan ve genelevin yönünü gösteren işaret 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

‘Las Vegas’tan Ders Çıkarmak, Mimari Biçimin Unutulmuş Sembolizmi’ adlı 

makalede Robert Venturi, Denise Scott Brown ve Steven Izenour şöyle demiştir: “Bir 

ortaçağ kasabasının sokaklarında ise işaretler olsa bile esas ikna fırının kapı ve 

pencerelerinden gelen kek kokusuyla gerçekleşir. Dar yollar arasında yürüyen müşteri 
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koklayarak ve dokunarak ürünü incelerken, tüccar ise yoğun sözlü iknaya başvurur” 

(Armstrong, 2012, s. 75). 

Toplumsal ve ekonomik gelişmelerle beraber, yeni malzemeler ve ilerleyen 

teknoloji sayesinde işaret tasarımı da sürekli olarak değişim göstermiştir. “Kent sahnesi 

zaten büyük bir hızla değişmekteyken teknik işlemler de değişmektedir. Bu işlemler 

genellikle kentliyi duygusal açıdan yorar ve algısal imgesinin zarar görmesine neden 

olabilir” (Lynch, 2012, s. 124). Robert Venturi, Denise Scott Brown ve Steven 

Izenour’a göre süreklilik ve kimlik araçları olarak lamba direkleri sütunların, vazoların 

ve heykellerin yerini almıştır (Armstrong, 2012, s. 75).  

‘Signage Design Manual’ kitabının yazarı Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 196) göre, 

işaret tasarımının meslek olarak çokta eskiye dayanmadığı ve endüstriyel devrimle 

birlikte başladığı düşünülecek olursa, işaret sistemleri tasarımı da en fazla 100 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Art Nouveau ve Art Deco dönemlerinde binaların üzerlerinde 

muhteşem görünen yazılar bulunmaktaydı, hatta daha da eskiye gidersek bundan 

yüzyıllar önce Roma İmparatorluğu döneminde, yapılar üzerinde taşa oyulmuş 

etkileyici yazı örneklerini görmek mümkündür. Fakat bunlar bir sisteme oturmayan ve 

tek başlarına kullanılan işaretlerdi. Endüstriyel Devrimle birlikte dökme demir 

kullanılmaya başlanmıştır. 18. ve 19. yüzyılda çok kullanılan bu dökme demir 

işaretlerde yerele özgü bir nitelik kullanıldığından farklı yerlerde farklı örnekleri 

görmek mümkündür (Baines, Dixon, 2003, s. 15) (Görsel 2.84). 

 

Görsel 2.84: Dökme demir malzemeden yön gösteren işaretler 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003 , s. 21 
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Thomas Fisk Goff tarafından 1923 yılında tasarlanan ‘Hollywoodland’ işareti, 

beyaz renkli, monolitik, sans serif 14 m yüksekliğinde ve toplamda 110 m uzunluğunda 

yazıdan oluşmuştur. Hollywood tepesine ilk dikildiğinde ahşap ve metal tabakadan 

oluşmuş ve daha sonra ‘Holly’, ‘Wood’ ve ‘Land’ kelimeleri ardışık olarak göz kırpar 

gibi bir etki yaratması için ışıklandırılmıştır. 1949 yılındaki restorasyonla ‘Land’ 

kelimesi çıkarılmış ve ışıklardan arındırılmıştır. Bir emlak şirketinin geçici bir tanıtım 

için inşa ettirdiği yazı, kurulduğu zamandan bu yana dünyaca bilinen bir yerin en çok 

hatırlanan görsel simgesi haline gelmiştir (Poulin, 2012, s. 61) (Görsel 2.85). 

 

Görsel 2.85: Thomas Fisk Goff, Hollywood işareti  
Kaynak: Poulin, 2012 , s. 61 

 

Mary Jane Jacob’a göre; 1930’lardaki sosyal programların da etkisiyle kamu 

sanatıyla ilgilenen bazı büyük Amerikalı sanatçıların ortaya çıkması ile kamu sanatında 

Amerikan gelenekleri önceki zamanlardan daha güçlü bir hale gelmiştir. Bu projelerden 

bazıları okul, postane veya kamu binalarının duvarlarını kullanırken, heykel projeleri, 

kentsel park sistemleri ve kamu anıtları da sosyal mekânları kullanmışlardır (Basa, 

2008, s. ix). Bunların da her birinin birer işarete ve bazen de yönlendirmeye ihtiyacı 

olmuştur. Binanın adı, firmanın adı ya da bulunduğu sokağın numarası işaret 

tasarımının bir parçası olarak mimari tasarıma entegre hale getirilmiştir. 1920 ve 

1930’larda, tipografinin beton duvarla ilişkilendirildiği, tuğladan ya da kireçten yapılan 

harflerle bezendiği birçok örnek görmek mümkündür. 
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Harry Beck’in 1931 yılında Londra Metrosu için tasarladığı kelime ve grafiklerin 

yer aldığı harita yol gösterme anlamında düşünülmüş ilk grafik üründür (Uebele, 2007, 

s. 8). 
Pek çok tasarımcı ve kuramcı tarihin ilk profesyonel yönlendirme ve işaretleme 

tasarımcısının Harry Beck olduğunda hemfikirlerdir. Gerçekten de Beck’in Londra Metrosu için 1931 
yılında hazırladığı harita ve zamanla bu haritanın istasyonlara uyarlanması kentsel yaşama yönelik ciddi 
anlamda bir yeniliktir (Güler, 2008, s. 91).  
 

Şehirler büyüdükçe, yer değiştirmeler arttıkça, kurulu çevreyi oluşturma 

karmaşıklaştıkça, insanların daha iyi anlamaları için bilgiye ihtiyaçları arttıkça, 

yolculuklar ve hatta çevre genişledikçe yeni bilgilendirmelere, sistematik yol 

göstermelere, görsel olarak tutarlı işaretlere ihtiyaçta aynı oranda artış göstermektedir 

(Calori, 2007, s. 3). Yolculuk hızıyla, kurulu çevrenin ilişkisi birbirleriyle alakalıdır. 

Yayalar için sadece küçük bir kaldırıma ihtiyaç duyulurken, arabalar için daha geniş 

yollara, uçaklar için daha geniş alanı kapsayan havaalanlarına ihtiyaç vardır 

(Smitshuijzen, 2007, s. 60). Giderek karmaşık hale gelen şehir yaşamı ile beraber 

işaretlere olan gereksinim de giderek artış göstermiştir. Robert Venturi, Denise Scott 

Brown ve Steven Izenour, 1972 yılında yazdıkları ‘Mimari Biçimin Unutulmuş 

Sembolizmi’ adlı makalede şöyle demişlerdir:  
“30 yıl önce (1940’lardan bahsediyorlar) bir sürücü, boşlukta yön bulma hissini 

koruyabilirdi. Basit bir kavşakta üzerinde bir ok bulunan küçük bir levha zaten aşikar olanı gösterirdi. 
İnsan nerede olduğunu bilirdi. Kavşak bir yonca yaprağı şekline gelirse sola dönmek için sağa dönmeniz 
gerekirdi. Ancak sürücünün, tehlikeli ve sinsi bir labirentte çelişkili incelikleri düşünecek zamanı yoktur. 
Rehberlik için işaretlere güvenir, yüksek hızlarda engin boşluklardaki devasa işaretlere” (Armstrong, 
2012, s. 74).  

İşaret sistemlerinin ve üç boyutlu grafiklerin bir sistem yaklaşımı içerisinde ele alınması şu 
dönemlere rastlamaktadır: 1950’lerde grafik iletişim geleneksel olarak çizilen, boyanan ya da yazılan 
hemen her şeyi kapsamaktaydı. Sokaklarda ve yollarda açık hava reklamcılığı giderek yaygınlaşmakta ve 
iki boyutlu grafiklerin sınırları zorlanmaktaydı. 1960’lara doğru ise taşımacılık ve endüstri planlamacıları, 
kendi ihtiyaçları için grafik iletişimin standartlarını yükseltme girişiminde bulunmuşlardı. Böylece, üç 
boyutlu çevresel grafik iletişimin ve işaret sistemlerinin bir gereklilik olduğunun farkına varılmıştı.” 
(Machado, 1994, s. 31’den aktaran Okçu, 2007, s. 67). 

Sanayileşmenin yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan yeni teknikler ve şüphesiz 

elektriğin icadı ile hayatımıza açılan yeni donanımlar işaret tasarımında daha farklı 

gereksinimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yaşanılan mekânları, sokakları 

caddeleri aydınlatan elektrik zamanla işaret tasarımı içinde kullanılmaya başlanmış ve 

aydınlatılmış işaretler ortaya çıkmıştır.   
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Böyle büyük ve bağımsız bir bölgede yaşamamıza imkan veren yeni iletişim yöntemleri, 
aynı zamanda imgemizin deneyimlerimize uygun olmasını da sağlamalıdır. Hayatın işlevsel 
organizasyonundaki sıçramalar gibi, yeni dikkat düzeylerine geçişler geçmişte de deneyimlenmiştir 
(Lynch, 2012, s. 124).  

Eric La Brecque’a göre bilinen adıyla çevresel grafik tasarımın tarihi gelişimi üç aşamada 
olmuştur: “1960’lar ve 1970’lerin başında çevresel grafik tasarım disiplininin oluşumuyla - ve modernizm 
estetiğinin etkisini yitirmesiyle – başlayan süreçteki amaç, mekânı anlaşılır yapmaktı. Bu disiplindeki 
profesyonellerin ilk uygulamaları genellikle yol bulma sistemleri üzerindeydi. 10 yıl kadar sonra, 
tasarımcılar, insanlar ile bulundukları mekânlar arasında duygusal bir bağ oluşturmak, bu mekânları davet 
edici ve sıcak bir hale getirmek, etraflarındaki tarihi yapı ve çevre ile uyumlu hale sokmak için gerekli 
motif ve elemanları işaret sistemlerine dahil etmeye başladılar. Böylece kurumsal kimliği olan ve yöresel 
karakteristikleri betimleyen alışveriş merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu süreç gelişimini, postmodernist 
yaklaşıma borçludur. Çevresel grafiklerin gelişiminin üçüncü aşaması, çevre yapılandırmasının bilgiyle 
bağlantılı olduğu görüşünün ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır. Bu gelişme tüketicileri koruma ve eğitme 
çabalarıyla senkronize bir biçimde yaşanmıştır. Eğlence amaçlı çevresel grafikler artmaya başladıkça 
bilgi ve eğlence unsurları birleşmiş; eğitlence (edutainment) öğeler ortaya çıkmıştır”(Brecque, 1996, s. 
82’den aktaran Okçu, 2007, s. 68). 

 

Douglas Leigh, Amerikan işaret tasarımı tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

İşaretlere ‘Spectacular (dikkat çekici, görülmeye değer)’ deyimini kazandıran 

tasarımcıdır. Bina üstlerine ışıklı ve büyük boyutlu reklamlarıyla ünlüdür. En hatırda 

kalan tasarımı 1941 tarihli Camel sigaraları için yaptığı billboard tarzı ışıklı yazıdır 

(Görsel 2.86). O zamana kadar görülmemiş teknikleri kullanan işarette, sigara dumanı 

etkisi, Con Edison şirketinin 4 saniyede bir buhar çıkaran makinesiyle sağlanmış ve bu 

ünlü buluş işaretin 26 yıl boyunca kullanılmasını sağlamıştır. Dünyanın farklı yerlerine 

de yayılan bu uygulama 22 şehirde daha kullanılmıştır. 1930’lardan, 1960’lar  boyunca 

Leigh’ın akıllıca fikirleri New York Times Meydanı’nın binalarını ışıklı işaretlerle 

süslemiştir (Poulin, 2012, s. 101). 

 

 
Görsel 2.86: Douglas Leigh, Camel sigaraları için billboard tarzı ışıklı yazı 

Kaynak: Poulin, 2012 , s. 101 
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1940’lı yılların sonu, 1950’lerin başı Las Vegas şehrinin neon çölü olarak 

anılmaya başlandığı yıllardır. Işıklı dev yazılar kulüplerin, kumarhanelerin isimlerini 

belli etmek için en çok tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Poulin, 

2012, s. 120). YESCO (Young Electric Sign Company), 1920’de Thomas Young 

tarafından kurulmuştur. Firmanın ilk neon işareti Las Vegas’taki ‘Boulder Club’ için 

1947 yılında tasarladığı işarettir (Görsel 2.87). Yine aynı firmanın tasarımı olan 

‘Sturdust’ işareti ise o zamana kadar görülmemiş ışık yoğunluğuna sahipti ve geceleri 

çok uzaktan bile seçilebiliyordu (Poulin, 2012, s. 121) (Görsel 2.88, 2.89). Bu işaret Las 

Vegas, Amerika’daki The Neon Museum’da (Neon Müzesi) sergilenmektedir. 

 

 
Görsel 2.87: Boulder Club için ışıklı yazı 

Kaynak: Poulin, 2012 , s. 121 
 

 
 

Görsel 2.88: YESCO, Stardust ışıklı yazısının ABD’deki Neon Müzesi’ndeki hali 
Kaynak:	  http://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g45963-d110193-

i79051077-The_Neon_Museum-Las_Vegas_Nevada.html#79051077, 
(Erişim Tarihi:14.05.2015) 
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Görsel 2.89: YESCO, Stardust için ışıklı yazı 
Kaynak: Poulin, 2012 , s. 122 

 

İkonik ‘Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada (Efsanevi Las Vegas Nevada’ya 

Hoşgeldiniz)’ işareti 1959 yılında Betty Willis tarafından tasarlanmıştır. Betty Willis, 

‘Western Neon Sign Company’de çalışan yerel bir grafik tasarımcıydı. Kenarları yanıp 

sönen ışıklı baklava şeklindeki panelin üzerine ‘Welcome (Hoşgeldiniz)’ yazısını 

oluşturan yedi daire yerleştirilmiştir ve onun üstünde de sekiz köşeli ışıklı yıldız yer 

almaktadır (Görsel 2.90). Arka tarafında da ‘Drive Carefully (Dikkatli sürün)’ ve ‘Come 

Back Soon (Yeniden bekleriz)’ yazılarının yer aldığı tasarım, Amerika’da 1940’lardan 

1960’ların ortalarına kadar süre gelen ‘Googie’ tasarım/mimari hareketinin tipik bir 

yansımasıdır (Görsel 2.91). Bu hareketin özelliği, araba kültüründen ve atomik 

yapılardan etkilenmesi, dolayısıyla futuristik ve uzay çağı formlarından çıkışlı 

rengârenk tabela ve simgelerin kullanılması olmuştur. İşaret 2009 yılında korumaya 

alınmış ve ABD Ulusal Tarihi Yapılar listesine girmiştir (Poulin, 2012, s. 122).  
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Görsel 2.90: Betty Willis, İkonik ‘Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada (Efsanevi 
Las Vegas Nevada’ya Hoşgeldiniz)’ işareti 

Kaynak:	  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Las_Vegas_Strip_hotels 
(Erişim Tarihi:14.05.2015) 

 
 

 
 

Görsel 2.91: Betty Willis, İkonik ‘Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada’ 
 işaretinin arkası 

Kaynak:	  http://curioustraveler66.com/2013/10/19/route-66-news-mccook-gets-a-
fabulous-if-shockingly-familiar-new-route-66-welcome-sign/welcome-to-fabulous-las-

vegas-sign-back-daytime/, (Erişim Tarihi:14.05.2015) 
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II. Dünya savaşı sonrası dönemde Amerikalılar için hayat, gezmek, aileleriyle 

vakit geçirmek ve hayatı daha iyi yaşamak demekti. Gezen insan da yeni yerlere 

gittiğinde işaretlere ihtiyaç duymaktaydı (Poulin, 2012, s. 125). Alvin Lustig, 1952 

yılında kurulan Northland Alışveriş Merkezi’nin işaret tasarımı için görevlendirilmiştir 

ve bu işaret tasarımı mimar, grafik tasarımcı işbirliği açısından ilk örnek olma özelliği 

taşımaktadır (Poulin, 2012, s. 125). (Görsel 2.92). 

 

 
 

Görsel 2.92: Alvin Lustig, Northland Alışveriş Merkezi’nin işaret tasarımı 
Kaynak: Poulin, 2012 , s. 125 

 

1970’lerde bu işi yapan tasarımcılar daha çok mimari ofislerde çalışıyorlardı, 

çünkü yaptıkları işler basılı medyadan farklı olarak mimari alanları ilgilendiriyordu ve 

bu işler mimari grafikler (Architectural graphics) ve mimari işaretler olarak 

nitelendiriliyordu. Chris Calori (2007, s. 3), çevresel grafiklerin, işaret tasarımı ve yol 

bulma terimlerinin literatürde yeni yerini almaya başladığından ve temeli Kanadalı 

tasarımcı Paul Arthur’a dayandırılan ‘İşaret (signage)’ kelimesinin 1980’lerden önce 

Amerika’daki sözlüklerinde bile yer almadığından bahsetmiştir. Çevresel Grafik 

Tasarım Birliği’nin (SEGD) kurulmasıyla beraber, ‘çevresel grafikler’, ‘mimari 

grafikler’ teriminin yerini almıştır. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi mimari teriminin 

kısıtlayıcı olması ve mimari yapılar dışında kalan çevreyi kapsamaması, ikinci olarak 

mimari grafiklerin mimari çizimlerle karıştırılabileceği düşüncesidir. 

1957 yılında, İngiliz karayolu işaret sistemini tasarlayan Jock Kinneir ve Margaret 

Calvert, bu işi yapan ilk grafik tasarımcılar olmaları açısından kayda değerdir. 
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Öncelikleri arabada hızlı giderken bile okunabilecek bir işaret sistemi yaratmak olan 

tasarımcıların ürettikleri işaretler, İngiltere’de hala kullanılmaktadır ve bu proje, öncü 

olması ve kendinden sonraki tasarımlara referans vermesi açısından önemlidir (Poulin, 

2012, s. 139) (Görsel 2.93).  

 

 
 

Görsel 2.93: Jock Kinneir ve Margaret Calvert, İngiliz karayolu işaret sistemine  
ait bir levha 

Kaynak: Poulin, 2012 , s. 139 
 

Kurumsal kimliğin yeni kullanılmaya başladığı dönemlerde, kurumun bir parçası 

olarak bina önüne giriş işaretleri heykelsi formlarda kullanılmaya başlanmıştır. Saul 

Bass, Celanese firması için tasarladığı heykelsi harfi bina önünde de kullanarak kurum 

kimliğini güçlendirmeyi amaçlamıştır (Görsel 2.94).  

 

 
 

Görsel 2.94: Saul Bass, Celanese firması dış mekân için işaret tasarımı  
Kaynak: Follis, 1979 , s. 132 
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‘Venturi Scott Brown & Associates’ tarafından 1967 yılında tasarlanan 

Philedelphia’daki ‘Grand’s Restaurant’ın dış mekân ve iç mekânda kullanılan tipografik 

düzenlememeleri o döneme kadar görülmemiş bir yaklaşım sunmaktadır (Poulin, 2012, 

s. 184). İç mekânda ‘Grand’s’ yazısı dev bir şablon yazı şeklinde duvarda yer alırken, 

dış mekânda şablon yazılar negatif etki yaratacak şekilde kullanılmıştır (Görsel 2.95). 

Mavi ve sarı renklerde kullanılan yazılara üç boyutlu stilize edilmiş kahve kupası eşlik 

etmiştir (Görsel 2.96). Her iki kullanımda (iç-dış) mekânın fiziksel kimliğine ve mimari 

anlatımına, o döneme göre farklı bir yaklaşım kazandırması açısından literatüre 

girmiştir.  

 

 
 

Görsel 2.95: Venturi Scott Brown & Associates, Grand’s Restaurant’ın iç mekânı 
Kaynak: Poulin, 2012 , s. 183 

 

 
 

Görsel 2.96: Venturi Scott Brown & Associates, Grand’s Restaurant’ın 
 dış mekân işareti 

Kaynak: http://www.quondam.com/40/4075.htm(Erişim Tarihi:14.05.2015) 
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1960’lar ve 70’lerde, çevresel grafik emekleme dönemindeyken, tasarımcılar için 

bu yeni alandaki örnekler ve kaynaklar kısıtlıdır. 1970 yılında ‘A Sign System Manual 

(İşaret Sistemi El Kitabı)’ adlı kitap Theo Crosby, Alan Fletcher ve Colin Forbes 

tarafından yazılmış ve bu alandaki ilk yazılı yayın olma özelliğini kazanmıştır (Poulin, 

2012, s. 164). 80’lerin sonunda, çevresel uygulamalara enstalasyon tarzında 

yaklaşımlara eğilim giderek artmıştır. Kamu sanatı, deneysel materyal kullanımı ve 

zengin entellektüel yaklaşımıyla sanatsal aktivitelerin yuvası haline gelmiştir. 

Böylelikle dış mekânı sanatsal olarak kullanma kaygısı artık sadece müze veya sanat 

galerilerinin tekelinden çıkmış ve kendine yeni yerler keşfetme şansı tanımıştır (Basa, 

2008, s. ix).  

İşaret tasarımında eski ve yeninin beraber kullanımına örnek olabilecek görsel 

2.97’deki örnekte, eski silindir mermere oyulmuş yer adı, artık bir tarihi eser niteliği 

taşıdığından, sürücü ve yabancıların dikkatinden kaçabilir. Onun hemen yanına ucuz 

çelik malzemeden eklenen yeni işaret tasarımı, ortama uyum sağlama ve estetiklik 

bakımından öncekine göre sınıfta kalırken, fonksiyon olarak göz yeni olana daha alışkın 

olacaktır. 

 
 

Görsel 2.97: Eski ve yeni işaret tasarımının bir arada görülmesi 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003 , s. 113 
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İşaret tasarımı da kamu sanatı gibi aynı evrelerden geçmiş, benzer süreçler izlemiş 

ve olgunlaşmıştır. Zamanla işaretlerin çoğalmasıyla birbirini tekrar eden uygulamalar 

sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Neville Brody “Gittiğimiz her yerde mekân ve tabelalar 

aynı. Tasarımcılar olarak biz de suçluyuz. Yeni tarzlar aramamız gerekiyor. Bütün olay 

artık kullanmadığımız sözcüklerde; yani devrim ve ilerleme gibi sözcüklerde” demiştir 

(Garfield, 2012, s. 266). 

Günümüzde ise insanların bir yerden bir yere ulaşmaları aşamasında 

başkalarından yardım alma ihtiyacı duymadıkları her yerde işaret tasarımları 

kullanılmaktadır. “Dünyanın pek çok ülkesinde, çevre grafikleri, spor etkinliklerinde, 

fuarlarda, terminal ve istasyonlarda, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, üniversite 

yerleşkelerinde, yani insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde iletişim güçlüklerini 

gidermek amacına yöneliktir” (Çavuşoğlu, 1996, s. 19). 

 

2.4.2. İşaret sistemi türleri 

İşaret tasarımında önemli olan gerekli bilgiyi en kısa yoldan vermekse, neden tüm 

işaret tasarımlarında standartlaşmış kalıplara başvurulmuyor? Çünkü işaretler aynı 

zamanda bir yerin kimliğine de katkıda bulunan elemanlardır ve bu yüzden 

farklılaşmaya ihtiyaç duyarlar. Çevresel işaretler mekânsal olarak çalışır ve görsel 

mesajları vardır. İşaretler amaçlarına göre sınıflandırılabilirler. Dokunulabilir işaretler 

dokunma hissi yaratan mesajlar verirler. Kullanıcılar onları bazen elle, bazen de 

ayaklarıyla hissederler. Trafik ışıklarındaki sinyallere eşlik eden ses gibi konuşan 

işaretler de vardır.  

İşaret sistemi türleri yazarlara ve kurumlara (SEGD) göre farklılık göstermektedir. 

Wayne Hunt’a (Calori, 2007, s. 4) göre, çevresel iletişimin üç farklı boyutu vardır ve 

bunların ilişkisi birbirleriyle kesişen kümeler gibidir. Her üçünün de ayrı uğraşları ve 

ortak alanları vardır. Bunlardan birincisi işaret ve yol gösterme, ikincisi açıklama ve 

üçüncüsü yer imleridir. İşaret ve yol gösterme, insanları yönlendiren ve onlara yardımcı 

olan düzenlemeler; açıklama, bir yer hakkındaki hikaye ve yer imleri de bir yeri 

diğerlerinden ayıran ayırt edici imajlardır. Chris Calori’ye (2007, s. 29) göre, bir işaret 

iletişimsel fonksiyonu olarak; tanımlayıcı, yönlendirici ve bilgilendirici olarak ayrılır. 
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‘Sign Design, Graphics, Materials, Techniques’ kitabının yazarı Mitzi Sims’e 

(1991, s. 16,18,19) göre işaret sistemi türlerini altı ayrı kategoriye ayırmak mümkündür: 

Konumsal (Orientational), Bilgilendirirci (Informational), Yönsel (Directional), 

Belirleyici (Identificational), Yasal (Statutory) ve Dekoratif (Ornamental). Buna göre 

haritalar, karar verme ve giriş noktalarındaki planlar, bir makinanın parçaları arasındaki 

ilişkiyi gösteren şemalar, mimari referans noktaları ve sınır işaretleri konumsal sınıfa 

girer. Bilgilendirici işaretler her yerdedir. Açılış-kapanış saatleri, gelecek olan 

etkinlikler listesi ve diğer birçok bilgi verici işaret bu sınıfa girer. Bir binanın girişinde 

bilgilendirme panosu bulunması gerekir, böylece insanlar nereye yönelecekleri 

konusunda kararsızlık yaşamazlar. Yönsel olanlar bir işaret sisteminin parçasıdırlar, 

havaalanı, hastane gibi işaretlerin en fazla ihtiyaç duyulduğu alanlardaki yönlendirmeler 

bu sınıfa girer. Yön duygusu olan her yerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlarlar. 

Belirli bir bölgeyi tanımlamada ve etiketlemede belirleyici işaretlerden faydalanılır. 

Belirleyici işaretler ayrıca bireysel işlerde geçerli olan kimlik kazandırma işlevi de 

görür. Her tür dükkan tabelası bu sınıfa girer. Yasal işaretler, otoriteler tarafından 

belirlenen ve çoğu yerde aynı işlevi gören işaretlerdir. Yasaklayıcı, kısıtlayıcı, kuralcı 

özellikleri vardır; tehlikeden korur, trafiği kontrol altına alırlar. Acil durumlarda da 

insanları bilgilendiren ve insanların yapmaları gerekenleri anlatanlar bu işaret sınıfına 

girer. Güvenlik ve tehlike durumlarında insanları ikaz eden işaretlerdir. Dekoratif 

işaretler ise süsler, güzelleştirir ve ortamın genel görünüşünü düzenler. Bayraklar, çitler, 

anıtsal işaretler bu sınıftadır. 
Çevresel grafik tasarım derneğinin (SEGD-Society of Environmental Design) yaptığı 

sınıflandırmaya göre de çevresel grafiklerin altı işlevi vardır: Oryantasyon, bilgilendirme, yönlendirme, 
tanımlama, yönerge ve dekor. Bu sınıflandırmaya göre çevresel grafikler şu şekilde örneklendirilebilir: 
“Oryantasyon amaçlı çevresel grafikler, zaman ve mekân ile ilişkili olarak kişinin çevrede yerleşmesini 
sağlar: Haritalar, mimari referans noktaları ve sınır taşları. Bilgilendirme amaçlı olanlar: Durumlar, 
haberler, varılacak yer ile ilgili bilgi verir: Rehber sistemler, afişler, panolar. Yönlendirme amaçlı olan 
çevresel grafikler kişiyi varılacak yere yönlendirir: Danışma kabinleri, işaret sistemleri. Tanımlama 
amaçlı olanlar ulaşılmak istenilen kişiyi varılacak yeri doğrulamak için kullanılır: Sokak numaraları, park 
alanları, itfaiye kabinleri, posta kutuları. Yönerge amaçlı çevresel grafikler kuralları ve yasakları belirtir: 
Uyarı ve güvenlik işaretleri, trafik işaretleri, acil çıkış işaretleri. Süsleme amaçlı olan çevresel grafikler 
ise çevreyi güzelleştirmek için kullanılır: Bayraklar, duvar resimleri gibi”(Machado, 1999, s. 5, 6’dan 
aktaran Okçu, 2007, s. 9). 

 

‘Wayshowing, A Guide to Environmental Signage, Principles&Practices’ 

kitabının yazarı Per Mollerup’a (2005, s. 105) göre ise, çevresel işaretler dört kategoriye 
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ayrılır: Tanımlayıcı (identificational), yönlendirici (directional), açıklayıcı (descriptive) 

ve düzenleyici (regulatory) işaretler.  

Tanımlayıcı işaretler, bir yerin ne olduğunu tanımlarlar. Bir yeri tanımlamak 

demek, o yere ait özelliği öne çıkarmak ve diğer yerlerden farklılaştırmak demektir. Bir 

yerin ne olduğunu söylemek, aynı zamanda ne olmadığını da söyler. Tanımlayıcı 

işaretler, varış noktasını belli eden işaretlerdir. Kısaca ‘Ulaştınız’ derler. 

Yönlendirici işaretler, adı üstünde bir ok yardımıyla belirli yönlere gönderme 

yapan işaretlerdir. Yönlendirici işaretler, içinde yön barındıran ve yol gösteren 

işaretlerdir. Kısaca ‘Ok’ ihtiva ederler. Bazı yardımcı imgelerde ok yerini tutabilir. 

İşaret parmağıyla yön gösteren el ya da acil çıkış işaretlerinde kullanılan koşan adamın 

koşuş yönü gibi (Şekil 2.3). 

 
Şekil 2.3: İşaret parmağını uzatan el işareti 

Kaynak: Mollerup, 2005, s. 146 
 

Hastane koridorlarındaki zemine uygulanan renkli şeritler gibi özel günlerde ünlü 

birisinin geçiş yoluna serilen kırmızı halı da yönlendirici işaret görevi görür. Bu sayede, 

bir fotoğrafçı ordusu ve hayran çığlıkları arasında nereye gideceğini bulamayan şaşkın 

bakışlı ünlüler görmeyiz. 

Açıklayıcı işaretler belirli bir yerdeki durumun ayrıntılarını veren işaretlerdir. 

Diğer işaret türlerine göre daha fazla bilgi içerir ve yerine ait özellikleri barındırır. 

Açıklayıcı işaretler genellikle sergi, müze gibi yerlerde öne çıkan ve durumla ilgili bilgi 

veren açıklamalardır. Açıklayıcı işaretler; belirli bir yerle ilgili açıklamalarda bulunan 

işaretlerdir. Bir akvaryumdaki balıkları ya da hayvanat bahçesindeki hayvanlar 

hakkında bilgi veren işaretler bu sınıfa girerler. ‘Buradasınız’ diyen haritalar, zaman 

çizelgeleri, bulunduğu yere ait bilgiler içeren tabelalar, büyük bir binanın girişindeki kat 

planı da bu türe girer. ‘Information Design’ kitabının editörlerine göre, ‘buradasınız’ 

diyen haritalar ise yaramazdır. Çünkü, çoğunlukla kişiler hem kendi bilişsel 
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sistemlerinde hem de gösterilen haritada gösterilen nokta konusunda tam anlamıyla 

bilgi sahibi olamazlar (Easterby, Zwaga, 1978, s. 248). Üç boyutlu çevremizin, 

haritalarda olduğu gibi iki boyutlu halinin temsilinde yaşanan zorluklar bazen kafa 

karışıklığına yol açmaktadır.  

Düzenleyici işaretler de kısaca yapılabilecek ve yapılamayacak olan durumlarda 

devreye girerler. Düzenleyici işaretler ise kısaca ‘Yap’, ya da ‘yapma’ gibi kurallar 

koyarlar. ‘Girilmez’, ‘Park Yapılmaz’, ‘Sigara içilmez’ gibi işaretler bu sınıfa girerler, 

genellikle yasak olan durumları belirtirler. Bütün çevresel işaretlerin amacı kişilerin 

davranışlarını etkilemektir. Düzenleyici işaretler bunu diğerlerine nazaran daha net 

yaparlar. Diğerlerine göre daha resmi bir dili olmalıdır ve kanunlarla ilişkili olduklarını 

belli edercesine majüskül harfler ve kısıtlı renk (mavi, sarı, kırmızı, siyah) paleti 

kullanırlar.  Tek başına trafik işaretlerinde kullanılan ok, yönlendirici işaretten çok 

düzenleyici işaret sınıfına girer, çünkü o yöne dönmenin zorunlu olduğunu temsil eder 

(Görsel 2.98).  

 

 
 

Görsel 2.98: Trafik işaretlerinde kullanılan ok işareti 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 112 

 

Bazen işaret türleri birbirleriyle çakışır ve birden fazla türe örnek oluşturabilir. 

Görsel 2.99’da tüm işaret türlerini içinde barındıran bir düzenleme görülmektedir. 

Bulunduğu yeri bildirdiği için tanımlayıcı, gidilecek yönleri gösterdiği için yönlendirici, 

detaylı bilgiler içerdiği için açıklayıcı ve sınırlamalar getirdiği için de  düzenleyici işaret 

aynı anda görülmektedir. 
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Görsel 2.99: Pentagram, Tüm işaret türlerini barındıran düzenleme 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 104 

 

Bir işaret sistemindeki bütün elemanların temel fonksiyonu çok basittir. Birincisi 

verilen bilgi ile gezi planı sağlanmalıdır. İkincisi rota üstündeki olanaklar hakkında bilgi 

verilmelidir. Üçüncüsü hedef nokta açıkça belirtilmelidir. Ve son olarak, yolculuğun 

kolay ve güvenli gerçekleşmesi için açıklamalar yapılmalıdır. İyi tasarlanmış bir işaret 

sistemi ve çevresel grafik programları sadece bilgilendirmek, yönlendirmek ve 

tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrenin estetik ve psikolojik açıdan kalitesini de 

yükseltir. 
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2.4.3. İşaret sistemi algılanması 

Bir yolda yürürken ya da araba kullanırken çevremizle ister istemez ilişkiye 

geçeriz. İşaretler bütün diğer çevresel elemanlar gibi genel bir yaklaşımla görüş açımıza 

girer, sadece bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda onlara odaklanılır. Tasarımcılar bu temel 

tepkinin farkında olmalı ve işaretin çevredeki diğer bütün elemanlarla yarış halinde 

olduğu unutulmamalıdır.  

İşaretlerin algısı bir takım fiziksel ve psikolojik faktörlerden etkilenir. Görüş 

kalitesi, okuma yeteneği, hafıza, renk hassasiyeti ve ruhsal durum gibi. ‘Signage Design 

Manual’ kitabının yazarı Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 34), göre işaret görsel algıya 

bağlıdır. Görsel algının kalitesi de insan yaşıyla orantılı olarak azalan bir olgudur. 

Odaklanma yeteneği ve detayları görme yaşla birlikte azalır. Yaş ilerledikçe aynı zıtlığı 

algılamak için daha fazla ışığa ihtiyaç duyulur (Şekil 2.4). Bu nedenle bir işaret 

tasarlarken anneannemize işaret tasarlıyormuşuz gibi düşünmemizde fayda vardır. 

 

 
 

Şekil 2.4: Yaşlara göre odaklanma yeteneği ve detayları 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 34 
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Fiziksel Faktörler, normal görüş alanı ve görsel keskinlik olarak ikiye ayrılabilir. 

İnsan gözünün görüş açısının sınırlı olduğu bir gerçektir. Karşıya bakıldığında insan 

gözünün görüş açısı 20-200° arasında değişir, araç kullanıldığında ise görüş açısı 60°dir 

(Calori, 2007, s. 163) (Şekil 2.5). Bu açının dışına çıkıldığında görüş kalitesi daha az 

detaylıdır. Kafamızı kaldırdığımızda ya da hareket ettirdiğimizde görüş açısı haliyle 

daha geniş bir alanı kapsayabilir. Fakat çoğu zaman bir işareti görmek için insanlar 

kafalarını hareket ettirmek eğiliminde bulunmazlar. Bu nedenle işaretin yüksekliği bu 

eğilimin farkında olunarak hesaplanmalıdır.  

 
Şekil 2.5: Araç kullanırken görüş açısı 

Kaynak: Calori, 2007, s. 164 
 

Herbert Bayer, “Tipografi Üzerine” adlı makalede “Az bilinen bir gerçek, görmenin bir 
eylem olduğu ve insan bedeninin yaktığı sinirsel enerjinin dörtte birinin görme eylemi için harcandığıdır. 
Uyanık olduğumuz zamanlarda gözlerimiz neredeyse asla dinlenmez. Bu makaleyi okurken kelimeden 
kelimeye atlarken sürekli olarak yeniden odaklanır. Göz kırpmak ve göz kürelerini hareket ettirmek için 
fazlasıyla enerji harcanır. Gözlerdeki lenslerin biçimini değiştiren kılcal damarlar ise bundan bile 
fazlasına ihtiyaç duyar. Görme eylemi, fiziksel yorgunluğa ciddi bir katkıda bulunur” demiştir 
(Armstrong, 2012, s. 46). 

 

Görsel keskinlik özelliği ise, insanların göz sağlığına bağlı olarak değişmektedir. 

Optometristlerin, Snellen çizelgesine göre yaptıkları çalışmalara göre, gün ışığında 

normal bir insan, 15 metre uzaklıktan, 25 mm yükseklikteki harfleri okuyabilmektedir 

(Follis, 1979, s. 18).  

‘Architectural Signing and Graphics’ kitabının yazarı John Follis’e (1979, s. 18) 

göre, toplumda okuma hızı, yaşa, zekaya, eğitime bağlı olarak değişen bir oranda 

bulunmaktadır. Dakikada 125 ten 500-600 kelimeye kadar değişebilen bu oran ortalama 
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250 kelime olarak düşünüldüğünde, araç trafiği işaretleri birkaç saniye görüldüğünden 6 

kısa kelimeyi geçmemelidir.  

Psikolojik Faktörler de ise figür-arka plan ilişkisine değinmek gereklidir. 

Herhangi bir nesne daima üzerinde bulunduğu zeminle ilişki içindedir. İşareti oluşturan 

elemanların ve arka-plan renginin kontrastı önemlidir. Taş bir duvarda yer alan koyu gri 

metal harfler, güneş ışığı altında gölgeleriyle beraber karmaşık bir figür-arka plan 

ilişkisine girebilir (Görsel 2.100). 

 

 
 

Görsel 2.100: Gölgelerin yarattığı karmaşık figür-arka plan ilişkisi 
Kaynak: Follis, 1979 , s. 19 

 

Tasarımcının kontrolünde olmayan bazı faktörler algıyı etkilemektedir. Mesela 

ortam ışığı seviyesi düştüğünde, işaret ve zemin arasındaki kontrast arttırılmalıdır. 

Işıklandırılmamış işaretlerde bu durum koyu renk üzerine açık renk elemanlar ya da tam 

tersi ile düzenlenebilir. 

Mimari çevre ve işaret sistemi arasındaki estetik ilişki göz önünde 

bulundurulurken, işaretin şekli, malzemesi, rengi ve ışıklandırması gibi problemleri de 

beraberinde getirir. Diğer grafik tasarım problemlerinde olduğu gibi, işaret tasarımı da 

hem fonksiyonel hem de estetik kaygılar taşır. Bilginin iletişimi için işaret öncelikle 

fark edilir olmalı ama bunu yaparken estetik kaygılar da göz önünde bulundurulmalıdır.  
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2.4.4. İşaret sistemi konumlandırması 

Bir işaretin konumlandırılmasındaki en önemli faktör şüphesiz insanların yoğun 

bulunduğu bölgelerdeki karar verme noktalarıdır. Kesişim noktaları ile iki ya da daha 

fazla bölüme ayrılan yerlere ‘karar verme noktaları’ denir ve buralarda bir işarete 

ihtiyaç duyulur. İdeal olanı ne kadar akış yönü varsa o kadar işaret koymaktır. Buda 

demektir ki dört yöne ayrılan bir yolda dört yönü de gösteren bir işarete ihtiyaç vardır 

(Şekil 2.6). 

 

 
Şekil 2.6: Karar verme noktalarındaki işaretler 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 79 

 

Yönlendirme işaretleri daima karar verme noktalarında ziyaretçiye dönük şekilde 

yerleştirilmeli yol uzunsa arada bir noktaya doğru yolda olunduğunun kanıtı olarak 

tekrar eden işaret yerleştirilmelidir. Bunun dışında yoğun olmayan yerlerde de ulaşım 

sistemindeki düğüm noktaları gibi dikkatin yoğunlaştığı noktalarda da yönlendirmek, 

bilgilendirmek, güvenliği sağlamak gibi amaçlarla da kullanılmaları gerekir. Aslında 

konumlandırmada kural basittir, nerede ihtiyaç varsa işaretin yeri orasıdır.  

İşaret dört durumda ihtiyaç haline gelir: 

1- ‘Bu yoldan düz mü gitmeliyim? Sağa mı dönmeliyim?’ gibi birden fazla 

seçenekli bir durum belirdiğinde. 

2- Yeni bir yerle yüzleşince. ‘Neredeyim?, Tuvaletler nerede?’ gibi sorulara cevap 

arandığında. 
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3- Emin olunmayan ya da güvende hissedilmeyen yerlerde.  

4- Hareketler güvenliği etkileyecek durumda olduğunda. 

Eğer proje yeniyse ve ilk defa işaretlendirme yapılıyorsa karar verme aşamasında 

yolların kesişim yerlerinden faydalanılır. Eğer işaretler varsa ve yenilenecekse mevcut 

işaretlerin yerleri kullanılabilinir. Şüphesiz var olan işaretlerin varlığı, olmayan duruma 

göre daha avantajlıdır. Her iki durumda da plan üzerinde inceleme yapmak faydalı 

olacaktır. 

İşaretin her şeyden önce görünür olması en önemli etkendir. Tasarımcı işaretleri 

bir mekâna yerleştirirken, diğer işaretlerin yoğunluğunun farkında olmalıdır. Ortamda 

farklı işaretler, ışıklar, şekiller ve renkler olduğunda uyarım fazlalığı oluşur ve hiçbir 

işaret görevini yerine getiremez. İşaretin yerleşiminde binanın özellikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Daha yoğun ve kalabalık bir trafik akışının olduğu havaalanı, 

hastane gibi yerlerde tavandan sarkıtmalı herkesin kolayca görebileceği bir işaret 

sistemi uygulanırken, ofis binası, okul gibi daha az yoğunluktaki  yerlerde duvar ya da 

zemin tercih edilebilir.  

İşaretler görünür, doğru yerleştirilmiş ve doğru anlaşılır olduğu halde yine de 

bazen iş görmezler. ‘Sigara İçilmez’, ‘Engelli Park Yeri’ gibi işaretleri insanlar nedense 

çoğu zaman üzerlerine alınmazlar. “İşaretlerin basit, anlaşılır, aynı zamanda 

yerleştirildiği yerde ilgi çekici olması gerekir. İşaretler bir bütünlük içermeli ve çevre 

için işlevli olmalıdır. İşaretler eğlendirmeli ama aynı zamanda bilgilendirmelidir” (Eski, 

2004, s. 26). 

İşaretler yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bazı 

durumlarda doğanın etkisini düşünmek gereklidir: “Büyüyen bitkiler işareti kapatacak 

mı?” Ya da gün içerisinde değişen ışık değerleri işaretin görünürlüğünü etkileyecek 

mi?” gibi. Zamanla büyüyen bitkiler yol işaretlerinin görünür olmasını 

engelleyebileceği gibi (Görsel 2.101), yeni yerleştirilen bir işaret de eskiden kalan bir 

başka işaretin önünü kapatabilir (Görsel 2.102). ‘Wayshowing, A Guide to 

Environmental Signage, Principles&Practices’ kitabının yazarı Per Mollerup’a (2005, s. 

95) göre, bu gibi etkenler bir işaretin çalışmamasının nedenlerindendir. Doğru 

konumlandırılmış bir işaret öğesi amaca ulaşmadaki en önemli faktördür. 
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Görsel 2.101: Büyüyen bitkilerin kapattığı bir yol işareti 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 97 

 

 
 

Görsel 2.102: Yeni işaretin eskisini kapatması 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 94 

 
Çevresel tasarımın temel farkı, bir çalışmanın insan bedeniyle olan ilişkisine yönelik 

olmasıdır. Çevresel tasarımın boyutları oldukça büyüktür ve yapılarla ilişkili olmak zorundadır. Örneğin 
bir işaret tasarımı, kolayca algılanabileceği göz hizasında olmalıdır..... Yönlendirme levhalarında 
görülebileceği gibi, çevresel tasarım, bir veri veya duyguyu dolaylı ve incelikli olarak iletebilir. Kamusal 
alanlardaki iletişime yönelik bu yumuşak ve katı yaklaşımlar arasındaki sınırlar insanların çevresel ve 
doğrudan iletilere alışmasıyla erimeye başlar (Ambrose ve Harris, 2012b, s. 126). 
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Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı gibi işaret insan içindir. Kırsal bir yerdeki 

kilisenin ne içeride ne de dışarıda bir işarete ihtiyacı olmayabilir. İnsanlar kilisenin 

nerede olduğunu, nasıl gidildiğini, kapısının yönünü, içeride nelerin yapılıp, nelerden 

kaçınılması gerektiğini bilirler (Görsel 2.103). Bazı yapılar belirgin olabilecek 

özelliklerinden dolayı işaretlere gerek duymazlar. Genellikle dini yapılarda (cami 

minaresinin ya da kilise haçının onları imlemesi gibi) durum böyledir. Aynı şekilde dini 

mekânlarda ‘sigara içilmez’, ‘gürültü yapılmaz’ gibi uyaran işaretlere gerek yoktur, 

çünkü insanlar dini bir mekânda zaten bunların yapılmayacağını bilirler. Hiç bilgi 

vermemek yanlış bilgi vermekten iyidir. Fakat diğer yapılarda her zaman bir işaret 

tasarımına ihtiyaç olacaktır.  

 

 
 

Görsel 2.103: Kırsal bir yerdeki kilisenin işarete ihtiyacı yoktur 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 14 

 

Bilginin hangi yükseklikte sergileneceği çevreye ve kullanıcılara göre değişiklik 

gösterir. Otobüs ve tır şoförleri ile yayalar ve motorcuların bilgiyi okuma açıları 

birbirinden farklıdır. Normal bir işaretin yüksekliğini belirleyen en önemli faktör tabi ki 
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insan gözünün hizasıdır. Fakat birçok kişinin aynı anda işareti görmesinin gerekli 

olduğu durumlarda bunu aşmak gerekebilir. Ortalama göz hizası, ayakta dikilirken 

yerden 1,7 m., otururken 1,3 m. ve araba kullanırken 1,4 m. olarak hesaplanmıştır 

(Follis, 1979, s. 18). Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 81) göre de, göz hizası ayakta duran 

bir insan için ortalama 1,60 metre, tekerlekli sandalye kullanıcıları için 1,25 metre ve 

araba kullananlar için ise 1,20 metre civarıdır. 

Havaalanı, fuar gibi kalabalık yerlerde bilgi, herkesin görebilmesi için daha 

yüksek yerlere yerleştirilmelidir. Otopark gibi yerlerde de diğer araçların bilgiyi 

kapatmaması gereken yükseklikler tercih edilmelidir.  
İşaretler nereden iyi görülebilecekse oraya yerleştirilmelidir. Normal göz hizasının hemen 

üstünde yer alması, aynı zamanda tekerlekli sandalye kullanıcıları için de görsel algının en verimli olduğu 
hizadır. Eğer işaretler kalabalık alanlarda yer alacaklarsa; biraz daha yüksekte olmalıdır. Böylece işaret 
her zaman herkes tarafından okunabilir (Eski, 2004, s. 47).  

Yerleştirmede ışık faktörü de düşünülmelidir. Ekranda iyi görünen bir tasarım güneş 
ışığının ters parlaması işaret yüzeyini parlatabilir. Bu parlama günün ilerleyen saatlerinde koyu bir gölge 
haline gelebilir ve eğer gece aydınlatması yoksa işaret gözden kaybolabilir. İşaret tasarımında yansıtıcı 
maddelerden kaçınılmalı, mat maddeler kullanılmalıdır ve uygun şekilde aydınlatılmış olmalıdır (Eski, 
2004, s. 48).  

 

Bir işaret yerleştirilirken iki bölge göz önünde bulundurulur; baş üstü bölgesi ve 

göz hizası bölgesi. Genellikle iç mekân için birincil öneme sahip bilgi barındıran 

işaretler baş üstü bölgesine, detaylı içeriğe sahip ikincil bilgiler göz hizası bölgesine 

yerleştirilir. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir; birincil öneme sahip işaretler baş üstü 

hizasında olmalıdır ki insanlar ya da diğer nesneler görünürlüğü etkilemesin. Ayrıca 

detaylı bilgiler yakın mesafeden okunmaları için göz hizasında bulunmalıdır. Dış mekân 

işaretleri için vandalizm göz önünde bulundurulması gereken bir olgudur. İşaret ne 

kadar yere yakın olursa, zarar görme olasılığı var demektir. 

‘Signage Design Manual’ kitabının yazarı Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 80) göre, 

iç mekân için işaret yerleştirmelerinde bazı kalıplara uyulur. Bunun için şekildeki A, 

standart bir insanın göz seviyesini ve orta ve küçük işaretlerin yerleştirilmesi gereken 

alanı, B kapı yüksekliğini ve geniş işaretlerin dayanması gereken sınırı, C tavana asılı 

işaretlerin alt sınırını, D ise kapı kolu hizasını ve yerden bağımsız duran işaretlerin üst 

sınırını belli eder (Şekil 2.7). 
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Şekil 2.7: İç mekânda işaretlerin yerleşim yükseklikleri 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 80 

 

Bir binada çoğu şey standarttır, tavan yüksekliği, kapı ve kapı kolunun yüksekliği, 

merdiven basamak aralıkları, ışık düğmelerinin yüksekliği gibi, bu nedenle işaretlerinde 

alışık olunan yerlere yerleştirilmeleri fark edilmelerini ve algılanmalarını 

kolaylaştırabilir (Smitshuijzen, 2007, s. 81). Her şeyden önce bakıldığında bir işaret, 

işaret gibi algılanmalıdır. Bir iç mekânda olası işaretlerin yerleri de standartlaşmıştır. 

İnsanlar işaretleri buralarda ararlar (Şekil 2.8). Fakat insan göz ile değil beyin ile görür 

ve zamanla alışıklık yaratacak bu faktörler bir şeyi görünür ama fark edilmez yapabilir. 

 

 
Şekil 2.8: İç mekânda işaretlerin yerleşim kalıpları 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 190 
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Mollerup’a (2005, s. 181) göre, bir kural olarak oda numaraları kapı kolunun 

hemen yanındaki duvara ve 170 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Bu ölçü ortalama bir 

insan boyuyla örtüşmektedir. Daha çok kişinin kullanması planlanan odalarda ise bu 

yükseklik uzaktan görünürlüğü artırmak için daha yüksek tutulabilir. Kapı numaraları 

kapının üstüne yerleştirilmemelidir, çünkü kapı açık kaldığında işaret işlevini yerine 

getiremez (Şekil 2.9).  

 

 

Şekil 2.9: İşaretlerin yerleştirilme yüksekliği 
Kaynak: Mollerup, 2005, s. 187 

 

Uebele’ye (2007, s. 126) göre ise, kapı bilgilendirmeleri eğer bir yangın alarmı ya 

da başka zorunlu bir işaret yoksa yerden 145 cm yükseklikte ve kapı çerçevesinden kapı 

kolunun olduğu tarafta 40 mm dışarı yerleştirilebilirler. Kapı numaralandırmasında kapı 

üzerine boyanan yazıların geçerliliği zamanla değişebileceğinden, ve eski yazıların 

izinin kalması olasılığı olduğundan, kapı üzeri uygulamalar pek fazla önerilmez. Kapı 

bilgilendirmesinde kolayca değişebilecek ve kenar duvarı kullanacak bir çözüm üretmek 

gerekmektedir. 
Yakından ve uzaktan hızlı veya yavaş hareket halinde, gece ve gündüz tanımlanabiliyorsa 

karmaşık ve değişken kent yaşamının algılanmasında değişmez bir güven kaynağına dönüşür. İşaretler 
sürekli diziler halinde düzenlenebilir. Böylece bütün bir yolculuk tanımlanabilir ve aşina olunan ayrıntılar 
dolayısıyla rahat ve huzurlu hale gelir (Lynch, 2012, s. 112,113).  
 

2.4.5. İşaret sistemi montajlanması 

Bir işaret havada asılı duramayacağına göre mutlaka bir yere bağlantısı olur ve bu 

bağlantı montaj türünün en önemli belirleyicisidir. ‘Wayshowing, A Guide to 

Environmental Signage, Principles&Practices’ kitabının yazarı Per Mollerup’a (2005, s. 
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185) göre, işaretlerin çeşitli şekillerde montajı yapılabilir. Her birinin kendine özgü 

duruşu, avantajları ve sınırlamaları vardır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 2.1) montaj 

biçiminin iç ve dış mekâna göre olabilme durumları gösterilmiştir. Buna göre iç 

mekânda havada asılı işaret olamazken, dış mekânda da tavandan asılı düzenlemeler 

olamaz. Hepsi için ışıklandırma gece görüşünün yeterli olmadığı durumlarda ve ihtiyaç 

halinde devreye girmelidir. Işıklandırılmayı belirleyen faktörler; iç ya da dış mekân 

oluşu, ortam ışığı seviyesi, işaretin birincil ya da ikincil derecede önemli oluşu ve 

maliyettir (Calori, 2007, s. 168). Işığın şiddeti bulunduğumuz çevreye göre şekillenir. 

Bir koridordaki ışık ihtiyacı ile bir ameliyathanede ihtiyaç duyulan ışık miktarı arasında 

büyük farklar vardır. Doğal çevreye verdiği zarar gözetildiğinde, ışıklandırma çok 

gerekmedikçe kullanılmamalıdır. 

Tablo 2.1. Montaj biçiminin iç ve dış mekâna göre olabilme durumları 

Montaj biçimi İç Mekân Dış Mekân 
Düz yerleşimli (Flat Mounted) + + 
Çıkıntılı (Protruding Sign) + + 
Tavandan asılı (Suspended Sign) + - 
Bağımsız duran (Free Standing) + + 
Zemine döşenmiş (Floor Sign) + + 
Havada asılı (Air Sign) - + 

 

Düz yerleşimli işaret en çok kullanılan işaret tipidir. Tek yönlüdür. Oda 

numaraları ve duvara monte edilmiş işaretler bu sınıfa girerler. Edo Smitshuijzen’e 

(2007, s. 83) göre, binalarda büyük çoğunlukla duvara yatay yerleştirilmiş işaret türü 

mevcuttur.  

Çıkıntılı işaretler, duvara dik yerleştirilirler. Daha farkedilir ve çift taraflı olma 

özelliği vardır. Koridor veya dar sokaklarda kullanılırlar. Düz olan işaretlere göre belli 

bir uzaklıktan seçilebilme olasılıkları vardır. Altından geçişi engellemeyecek 

yükseklikte olmalıdırlar.  

Tavandan asılı işaretler çift ya da tek yönlü olabilir. Geniş koridorlarda 

yönlendirmeyi sağlamak için elverişlidir. Dış mekânda uygulanması tavan 

olmadığından mümkün değildir. “Tavan asma işaretleri (Suspended signs), mekânda 

tavandan sarkıtılarak kullanıcı trafiğini rahatlatan ve görsel kalabalıkta bile görülebilen 
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uygulamalardır” (Okçu, 2007, s. 39). En görünür işaret türü olan tavandan asılı işaretler, 

uzaktan bile kolayca seçilir ve çift taraflıdırlar. 

Bağımsız duran işaretler levha, direk, sütun ya da yön tabelası şeklinde 

işaretlerdir. İç mekânda kullanıldığında yerin temizlemesi sırasında sorun oluşturabilir. 

“İşaret direkleri (signpost) işaret sistemlerinin önemli alanlarındandır ve genellikle yol 

ayrımlarında kullanıcıyı hedefe yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır” (Okçu, 2007, 

s. 43). Bağımsız duran işaretler zemine sabitlenmiş ya da yer değiştirebilen türde 

olabilirler. Yer değiştirebilen tür genellikle geçici etkinlik ya da durumlar için tercih 

edilirken, sabit olanlar dış mekânda ya da geniş alana sahip iç mekânlarda tercih 

edilirler. Masa veya başka bir mobilyaya yerleştirilmiş işaretler ise genellikle resepsiyon 

veya ana bina girişlerinde küçük bilgilendirmeler için kullanılmaktadır.   

Zemin işaretleriyle trafikte sıkça karşılaşılırken, çevresel işaretlerde pek fazla 

tercih edilmezler, ama yine de ilginç sonuçlar elde edilmiş örnekler mevcuttur. Yol 

zemininde kullanılan yaya geçitleri, park yeri işaretleri, yol çizgileri ve hatta görme 

engelliler için zemine işlenmiş çıkıntılı kılavuz işaretleri zemin işaretlerine örnektir. 

Aslında farkında olmadan en çok bakılan işaretler zemindekilerdir, çünkü zemin her 

yerde mevcuttur ve insanlar yürüdükleri yere bakarlar. Dış mekânda fazla tercih 

edilmemelerinin sebebi hava şartları dolayısıyla yıpranma, kirlenme ya da başka 

şeylerle görünürlüklerinin engellenmesi endişesidir (Görsel 2.104). 

 

 
 

Görsel 2.104: Dış mekânda zemin işareti 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 188 
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“Zemin, dekoratif olarak veya yönlendirme yapmak için grafik kullanılabilmesine 

olanak verir. Mesela ayak izleri ziyaretçilerin mekânda nasıl gezeceklerine yardımcı 

olabilir” (Locker, 2013, s. 129). Hastane gibi insanlara karışık gelebilecek yerlerde, 

zemine uygulanan renkli çizgiler yolu bulmada yardımcı olurlar. 

Havada bulunan işaretlerin diğer işaretlere oranla yarıştığı daha az eleman bulunur 

ve genellikle reklam amaçlı kullanılırlar. 

Yol bulma sistemleri, iletişimin üç boyutlu halidir ve montaj için kullanılan 

yapısal elemanlar grafikler kadar kaliteli olmak zorundadır. Şekil 2.10’da montaj 

türlerine göre çeşitlenen işaretler görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.10: Montaj türlerine göre çeşitlenen işaretler 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 222 
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2.4.6. İşaret sistemi planlaması 

İşaret sistemi planlarken, önce bir trafik akış planı oluşturmak gerekir. Sonra karar 

verme noktaları ve önemli yerler belirlenip, hangi tür işaretin daha çok fayda 

sağlayacağına karar verilmelidir (Şekil 2.11). 

 
Şekil 2.11: Karar verme noktalarında hangi tür işaretin faydalı olacağına 

 karar verilmelidir 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 113 

 

İşaretler bir mekâna yeni gelindiğinde ilk aranan eleman olması açısından, ‘bana 

güvenebilirsin’ demenin bir yoludur. Bir yer organize edilirken, mekânın bazı mantıksal 

veya psikolojik yapısal özellikleri öne çıkar. Mesela bir eğlence mekânıysa insanların 

biletini girerken almaları ve göstermeleri gibi durumlar söz konusudur. 

Oteller, hastaneler, parklar, iş merkezleri, kamu binaları, kütüphaneler gibi 

yerlerde zorunlu olan işaretlerin ya yoktan var edilmesi ya da çalışma alanlarını 

insancıllaştırma, imaj ve markalaşma isteği, yaratıcılığa ve ileri görüşlülüğe değer 

verdiğini gösterme, genel merkezin yeniden düzenlenmesi/taşınması gibi nedenlerle 

yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Her şeyden önce bir işaret sistemi öncelikle anlaşılır, 

okunaklı ve görünür olmalıdır. İşaret sadece iyi görünür olmakla sınırlı olmayıp, aynı 

zamanda iyi anlamlandırılmalıdır da. Bu nedenle özellikle stres seviyesinin yüksek 

olduğu hastane, havaalanı gibi yerlerde işaret tasarımında daha dikkatli davranmak 

gereklidir.  
Çevrenin imgesinin canlı bir şekilde tanımlanabilmesini, sağlam yapılandırılmasını ve son 

olarak kullanışlı bir biçimde kurulabilmesini sağlayan şeyler biçim, renk veya düzenlemedir. Nesnelerin 
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yalnızca görme duyusuna değil diğer duyulara da keskin ve yoğun bir biçimde verili oldukları durumlarda 
buna okunaklılık veya görünürlük de denebilir (Lynch, 2012, s. 10). 
 

İşaret sistemi, zamanla kullanıldığı mekânın bir parçası haline gelir. İşaret sistemi 

birden fazla tasarım sorununa cevap aradığından iyi planlanması lazımdır. 

“İşaretlendirme sorununa alışıldık bir çözüm, daha çok işaret üretmektir. Turizmin 

ihtiyaçlarının arttığı her bölgede olduğu gibi işaretler tamamen yönlendirme veya yol 

işaretleri gibi işaretlerin yanına eklenirler” (Twemlow, 2008, s. 100). Bu da bir algı 

karmaşası yaratmaktan başka bir şey değildir. Algısal olarak ölü olduğumuz bu çağda, 

işaret sistemi planlaması yapılırken dikkatli seçimler yapmak gerekmektedir. Her işaret 

kendi sistemi ve çevresi ile uyumlu bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca mimari çevrenin 

ve kullanıcı profilinin de katkısı düşünülmelidir. Bir tarafta mekânın kullanıcılarının 

kurumsal kimliği, diğer tarafta mekânın kendisinin kurumsal kimliği. Smitshuijzen’e, 

(2007, s. 29) göre, bu ikisi arasında mutlu bir birliktelik yaratmak tasarımcıların 

görevidir. 

“Düzgün bir görsel çevrenin işlevi tabi ki sadece rutin gezileri kolaylaştırmak 

veya zaten edinilen anlam ve duyguları desteklemek değildir. Yeni keşifler için bir 

rehber ve uyaran olması da oldukça önemlidir. Karmaşık bir toplumda öğrenilecek bir 

çok bağlantı vardır” (Lynch, 2012, s. 122). 

İşaret tasarımı olarak bir havaalanı ya da hastanenin işaret dili ile bir müze, park 

ya da diğer kültürel yerlerin işaret dili arasında farklar vardır. insanlar havaalanı, 

hastane gibi yerlerde daha çabuk hareket etmek isterken, müze, park gibi yerlere gitme 

amacı orada iyi vakit geçirmektir. Diğer bir değişle ilki zorunluluk, ikincisi ise bir 

tercihtir. Dolayısıyla ikinci durumda insanların vakitle ilgili bir sıkıntıları yokken, 

eğlence, öğrenme gibi kavramlar daha üst seviyededir. 
Kentsel mekânlar, farklı gruplar tarafından farklı yerlerde gerçekleşen farklı aktiviteler için 

kullanılır. Bir mekânın yerlisi olanların genelde acelesi vardır ve her nereye gitmeleri gerekiyorsa -bir iş 
toplantısına, arkadaş ziyaretine, bir paketi bir yerden almaya, treni yakalamaya, havaalanından birini 
almaya- sadece oraya ulaşmak isterler. Böyle zamanlarda istediğiniz yere ulaşabilmek için kamu alanının 
sizinle aynı yöne ilerlemesini, önünüzde bir harita gibi açılmasını ve hedefinize doğru rahat ve telaşsız bir 
şekilde rehberlik etmesini istersiniz. Hatta bir yol bulma sürecinin gerçekleştiğinin bile farkına varmak 
istemezsiniz, tek düşünmek istediğiniz oraya vardığınızda ne olacağıdır. Başka grup insanların, mesela 
turistlerin daha çok vakti vardır ve varış noktalarına doğru ilerlerken dolambaçlı yollar izleyebilirler 
(Twemlow, 2008, s. 100). 
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Acil durumlarda kullanılacak işaret ve bilgilendirmeler olabildiğince sade ve öz 

olmalı ki insanlar o panik halinde bir de kavram karışıklığına uğramasın. Aynı şekilde 

bir havaalanı bilgilendirme panosu telaşla gelen ve bilgi arayan insanları rahatlatmalı ve 

aradıkları bilgiyi kolayca onlara sunmalıdır. İşaret tasarımında standartlaşmış bir kalıbın 

olması, alışılmış yaklaşımları daha rahat algılatabilecek havaalanı, hastane, ulaşım ağı 

gibi daha çok stres barındıran yerlerde tercih sebebi olabilir. 

İnsanların gergin olduklarında bilgiye daha fazla ve daha yakın olma istekleri, bir 

öğrenci çalışmasında (Ottar, 1974) ortaya konmuştur (Easterby, Zwaga, 1978, s. 261). 

Şöyle ki, bir dişçinin bekleme odasındaki insanları gözlemleyen öğrenci, gergin 

gözükenlerin resepsiyon kısmına daha yakın olan koltukları tercih ettikleri sonucuna 

varmıştır. “Tasarımcılar yönlendirme işaretlerini tasarlarken insanların işaretlere kısa bir 

süre göz attıklarını düşünmeli ve; a- kişilerin yol güzergahı üzerinde olmalarına, b- 

onlara kendi dünyalarından bir şey hatırlatmalarına, c- ilgi çekici olmalarına dikkat 

etmelidir” (Gordon 2002, s. 114’den aktaran Eski, 2004, s. 37). 
İşaretlerin her birinin tasarımında bildirim kurallarına dikkat edilmiş olsa bile, kullanılacağı 

nesnel çevresi ile olan ilişkisi göz ardı edildiği için kullanıcıların bu öğeleri algılaması güçleşmektedir. 
Kent trafiğinin yoğun olduğu bir noktada çıkan kalabalık işaretler kümesi, acil önemi olan mesajların, 
yerine ulaşma süresini uzatarak, sakıncalı durumlar yaratacak ve zararlara yol açacaktır (Özkal, 1992, s. 
8’den aktaran Okçu, 2007, s. 69). 

90’lı yıllarda olduğu gibi imalatçı değil tasarımcı odaklı olmaya başlayan işaret 
sistemlerinin iyi tasarlanmasının gerekliliği, artık iş ve kamu çevrelerince daha iyi anlaşılmaktadır. 
Böylece, yaşam alanlarının ve görsel çevrenin kalitesi artmakta, iletişim doğru bir şekilde 
gerçekleşmekte, üretim ve performans artmakta, dolayısıyla acımasız rekabet şartlarına sahip ekonomide 
gelişme sağlanmaktadır (Graphic Design: USA, 1992, s.intro’dan aktaran Okçu, 2007, s. 73).  

 

Bütün işaretlerin temelinde neyi nerede söyledikleri yatar.  İyi bir işaret her türlü 

hedef kitlesiyle iyi ilişki kurmalıdır. Ambrose ve Billsonn’a (2013, s. 164) göre, bir 

araştırmayı sunarken ve tartışmaya açarken öncelikle hedef kitleyi ve kullanıcıyı 

düşünmemiz gerekir. Kendimize şu başlıklar altında bu soruları sormalıyız: Kim? (Bunu 

kime anlatmaya çalışıyorum?) Ne? (Ne söylemeye çalışıyorum?) Nerede? (Bu nerede 

görülecek?) ve Ne zaman? (Bu ne zaman için planlanıyor?).  

“Etkili bir yönlendirme sistemi, yayaları ve araç trafiğini iç ve dış mekânlarda 

yönlendirir, bilgilendirir ve düzene sokar. Yönlendirme tasarımıyla verimlilik artar, 

olumlu bir izlenim oluşur ve kullanıcılara tanımladıkları bir mekânda kendilerini 

güvende hissettirir” (Güler, 2008, s. 92). Bir işaret sistemi geliştirilirken öncelikle şu 

sorulara yanıt aranır: ‘ziyaretçilerin hangi bilgilere, nerelerde ihtiyacı var?’ 
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İsviçreli tasarımcı Ruedi Baur “Bina içi yönlendirmelerinde artık yeni arz biçimleri 
yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Günümüzün aceleci tavrı içerisinde oryantasyon hataları oldukça 
sinir bozucu bir durum olarak ele alınmaktadır. Bu yüzden yönlendirme sistemleri stresi azaltıcı ve yanlış 
anlaşılmaz olmalıdır” demiştir. (Schuller, 2009, s. 42). 

İşaret sistemleri tasarlarken izlenecek temel hedefler, çok dilli bir dinleyici kitlesiyle 
iletişimde bulunmak, uygun ve okunaklı görüntüler oluşturmak, üçüncü boyutu kullanmak ve iyi işleyen, 
gerektiğinde zaman testine dayanıklı olabilen, arıtılmış estetiğe sahip özgün bir sistem yaratmaktır 
(Wyman, 2009, s. 73).  

 

İşaret sistemlerinde belirli noktalara dikkat edilmezse sonuç can sıkıcı olur; 

şekiller birbirini tutmazsa, harf boyutları arasında farklılıklar varsa, renkler uyumsuzsa, 

konumlandırmada hatalar varsa, karışıklık ve zayıf görüntü insanların dikkatini kötü 

yönde etkiler.  

Orhan Irmak, Grafik Tasarım Dergisi’nde şöyle demiştir (2009, Sayı: 28,80): 
Yönlendirme projeleri, tasarım ile ilgili birçok alandan beslenirler. Tipografi, renkler, 

malzemeler, kent dokusu, ergonomi, ikonlar, kimlik... bir yönlendirme projesi, doğası gereği birçok 
tasarım kararını da içinde barındırır.  Bence en önemli konu da bu farklı tasarım alanlarının birbirleriyle 
kurduğu ilişkidir. İyi bir yönlendirme tasarımı, içerdiği bilgi kadar genel görüntüsü ile de bir anlam taşır, 
bir kimlik yansıtır. Bence bir yönlendirme tasarımına baktığınızda onun bir hastane için mi tasarlandığını 
yoksa eğlence parkı için mi tasarlandığını anlayabilmelisiniz.  

 

Amaç insanlara sadece gerekli olan bilgiyi ulaştırmaktır. Çok fazla bilgi, çok az 

bilgi gibi kafa karışıklığına neden olur. Bilgiyi uzun dönemli ve kısa dönemli diye 

ayırmak şu noktada faydalı olabilir: uzun dönemli bilgiyi daha çok vakti olan insanlara 

düzenleyebilirken, kısa dönemli bilgi acil ve acelesi olan durumlar için organize 

edilebilir. Bu bağlamda görsel hiyerarşiyi derecelendirirken kısa dönemli bilgi daha 

görünür ve okunur olmalıdır.  

Mollerup’a (2005, s. 209) göre, yön bulmada yapılacak olan planlamada, mevcut 

bir yerden ulaşılmak istenen tüm hedeflere olan tüm adımlar hesaplanmalıdır. Hastane 

ve havaalanı gibi karmaşık yerler öncesinde bir ziyaretçi planına ihtiyaç duyarlar. 

Çevresel grafik tasarım işleri büyük ebatlarda ve üç boyutlu olmaları nedeniyle, basılı 

grafik işlerinden büyük ölçüde ayrılır ama planlama aşaması olarak aynı kaygıları 

taşırlar. Paula Scher: “Benim çevresel tasarım anlayışım, üç boyutta ve kamusal 

alandaki grafik tasarımın sadece bir uzantısıdır” demiştir (“Left, Right, Up, Down-New 

Directions in Signage and Wayfinding”, 2010, s. 5) ve işe koyulmadan önce kendine şu 

soruları sorar: 
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1- İnsanların mekânı nasıl algılamaları beklenmektedir? 

2- Bu mekânda ne gibi duygular elde edilir? 

3- Bir uçtan, diğer uca yollarını nasıl sezerler? 

4- Başka ne gibi bilgilere ihtiyaç sağlanır? 

5- Mekânın bir hikayesi var mıdır?  

Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 191) göre, projeyi detaylandırmada aşağıdakileri 

şema halinde göstermek faydalı olacaktır (Şekil 2.12). 

- yazı karakteri ve kullanılan tipografik düzen 

- diğer grafiksel elemanlar (piktogramlar, oklar...) 

- kullanılan malzemeler 

- kullanılan renkler 

- layout ve panel ölçüleri 

- yatay düzlemde yerleşim yerleri (insan ölçekli) 

 
Şekil 2.12: İşaret tasarımı projelerinin detaylandırılmasının şema halinde gösterimi  

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 192 
 

2.4.6.1. İşaret sistemlerinde renk  

Bir işaret sisteminde renk tek başına ele alınamayacak kadar hassas bir konudur. 

Çünkü renk içinde bulunduğu ortamın ışığına ve malzemeye göre değişebilecek bir 

olgudur. Ayrıca günün zamanlarına göre ışık alma düzeyi değişeceğinden işin algılanma 
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biçimi de farklılaşabilir. Bu nedenle tasarımcı ürettiği işaretin rengini farklı ışık ve 

ortamlarda test etmelidir.  

İşaret tasarımında renk, kullanım yerinin amacına göre belirlenmelidir. Baines ve 

Dixon’a (2003, s. 25) göre, trafik levhalarındaki mavi zemin rengi ilk tasarlandıklarında 

siyah olarak hazırlanmış, daha sonra cenaze rengini anımsattığı için tercih edilmemiştir. 

Ayrıca tehlike ile ilişki kurulabilecek en güçlü eleman renktir. Kırmızının tehlike ve acil 

durumla özdeşleşmesi gibi, bazı renkler üzerlerine güçlü birer kimlik edinmişlerdir. 

Benzer şekilde sarıda uyarı rengidir. Sarı zemin üzerine siyah figür en çok dikkat çeken 

iki renk kombinasyonu olacaktır. Bu nedenle kurtarma ve iş tehlikesi olan yerlerde bu 

iki renk tercih edilir.  

Renk paletini seçmeden önce işaret üreticilerine malzeme konusunda danışmak 

gerekmektedir. Seçilen renk, kullanılacak malzemeye uyumlu olmayabilir. “Sıcak ve 

soğuk renklerle, yumuşak ve sert değerlerle, parlak ve karanlık renk şiddetleri ile 

yapılan anlatım oldukça etkileyici olabilmektedir. Turuncu ve kırmızının öne çıkaran bir 

etkisi vardır” (Çavuşoğlu 1996, s. 7’den aktaran Eski, 2004, s. 41).  

Calori’ye (2007, s. 125) göre, rengin işaret tasarımında oynadığı roller: 

– İşaretin çevreden ayrılmasını ya da uyum sağlamasını sağlarlar. 

– İşaretin mesajını güçlendirir. 

– Mesajları birbirinden ayırırlar. 

– Dekoratif etki verirler. 

İşaretin tasarımında kullanılan renk, binanın rengi, kullanılan malzeme ve 

yerleştirildiği alanla ilişki halinde olmalıdır. Bu yaklaşım bina ne renkse işaret 

tasarımında da benzer renkler hakim olmalıdır demek değildir. Fakat benzer ya da az 

kontrastın kullanıldığı durumlarda vardır. Mollerup’a (2005, s. 95) göre, bu durumlar 

görünürlük açısından işaret tasarımında negatif bir etki yaratabilir (Görsel 2.105). New 

York’taki Trump Kulesi lüksü temsil etmesi açısından  altın rengi zemin üzerine altın 

rengi kabartma harfler kullanılmış ve çarpıcı bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır 

(Görsel 2.106). Zıt renklerle de çok çarpıcı etkiler sağlamak mümkündür. Çok renkli bir 

binada bazen daha nötral renklerden oluşan bir işaret tasarımı tercih edilmesi 

farkındalığı artırması bakımından gerekli olabilir. 
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Görsel 2.105: Az kontrast kullanılmış bir işaret örneği 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 98 

 

 
 

Görsel 2.106: New York Trump Kulesi 
Kaynak: Mollerup, 2005 , s. 98 

 

İşaret tasarımında rengin birincil görevi farklılaştırmaktır. Dış mekân renkleri 

genellikle yeşil bitkilerin rengi, sarımsı ya da kahverengi tuğla duvarlar veya beton 

grimsi duvar renkleridir (Görsel 2.107). İç mekân renkleri ise genellikle beyaz ya da 

diğer renklerin açık tonlarından oluşur (Mollerup, 2005, s. 161). İşaretin rengi 

zemininden farklılaşacak tonlarda seçilmelidir, aksi durumda fark edilmeyen bir işaretin 

değeri olmayacaktır. ADAAG (Americans with Disabilities Act Accessibility 

Guidelines- Amerikan Engelli Erişilebilirlik kılavuzu)’a göre bir işarette zeminle 

üzerinde bulunanlar arasındaki kontrast farkının %70 oranında olması gerektiği 
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vurgulanmıştır (Mollerup, 2005, s. 165).  Calori’ye (2007, s. 128) göre de, işaret 

tasarımında her ne renk seçilirse seçilsin, zemini ve üzerindeki grafiksel öğeler 

arasındaki kontrast en az %70 olmalıdır. En fazla renk kontrastı siyah ve beyaz 

arasındadır. Görme bozukluğu olan kişiler için, açık mavi ve koyu mavi arasındaki fark 

edilirlik, aynı tonlardaki mavi ve kırmızı renk arasındakinden daha fazladır.  

 

 
 

Görsel 2.107: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Dış mekânda  
yeşil bitkilerin içinde bir işaret tasarımı 

Kaynak: Uebele, 2007 , s. 78 
 

Havaalanı gibi ayrıcalığı olan yerler de renksizlik bir tercih sebebi olabilir. Zira 

bu tip hareketli, kalabalık ve aciliyetin önemli olduğu yerlerde verilmek istenen mesajı 

en kısa yoldan iletmek önemlidir. Bazı durumlarda da renk kullanımı yasalarca 

belirlenmiş kısıtlamalara uymak zorundadır.  

İşaretin genel olarak tanımlandığı üç alan vardır: ticari işaretler, trafik ya da 

ulaşım için işaretler, mimari işaretler (Smitshuijzen, 2007, s. 19). Mollerup’a (2005, s. 

107) göre, ticari ve ticari olmayan işaretler arasındaki fark şudur: ticari işaret ikna 

etmeye çalışırken, ticari olmayan işaret bilgi verir. Ticari olanlar bu ikna edici 

özelliklerinden dolayı daha enerjik, daha dikkat çekici olmak zorundadırlar, bu nedenle 

de renk ve tipografi bakımından kısıtlayıcı unsurlarla sınırlandırılmazlar. Oysa bilgi 

vermek zorunda olan ticari olmayan bir işaret bazı kısıtlamalara maruz kalmaktadır. 

Kırmızının yasağı veya durmayı belirtmesi  gibi...  
Renklerin bir de insanlar üzerinde yarattığı psikolojik etkileri vardır: Kırmızı: Eğlenceli, 

sıcak, aktif, çabukluk, aksiyon ve verimlilik hissi verir. Aynı zamanda uyarıcı ve sinir gerici özelliği de 
bulunmaktadır. Sarı: Hoş geldin atmosferi oluşturmada avantajlı bir renktir, çocuksu bir neşe, sevinç ve 
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rahatlık hissi verir. Yeşil: Yaşayan şeylerin tazeliği, gençliği ve saflığını içerdiğinden yaşamı 
vurgulamada etken bir renktir. Mavi: Serinlik, kuralcı gibi kavramları ifade eder. Yatıştırıcı ve 
dinlendirici bir etki yapar. Mor: Lüks, şov gibi ifadeler içerir. Karamsar, içe kapanık, monoton duygular 
verir. Görülebilirlik faktörü düşüktür. Açık hava kullanımından çok iç mekân uygulamalarında 
kullanılabilir. Siyah: Üzüntü ve yası simgeler. Beyaz: Temizliğin, saflığın, masumiyetin sembolüdür 
(Teker 2003, s. 82-86’den aktaran Eski, 2004, s. 41). 

 
İşaret tasarımında renk kullanımı kimi zaman belli otoritelerce, kimi zamanda 

müşterinin ya da kurumsal renk skalasından dolayı kısıtlanmıştır. Bazı durumlarda ise 

renk faktörü kullanıcılar açısından kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir. Birçok renk körü 

kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemezken, bazı renk körlüğü durumlarında hiçbir renk ayırt 

edilmez. Zira yaşlı insanlar daha kolay algılayabildikleri için koyu renkleri tercih 

ederken, çocuklar kendi iç dünyalarına yakın buldukları parlak ve canlı renkleri tercih 

ederler (Görsel 2.108). Parlak, canlı renkler ayırıcı bir imaj ve dikkat çekmesi 

bakımından kullanılabilir. 

 

 
 

Görsel 2.108: Beck, Graboski Design Office, Çocuk kütüphanesi işaret  
tasarımı için tercih edilen parlak renkler 

Kaynak: Calori, 2007 , s. C4 
 

İki tamamlayıcı rengin bir arada kullanımı gibi, bazı grafik düzenlemelerinde 

etkili olabilecek renk kullanımı işaret tasarımında istenmeyen etkiler ortaya çıkmasına 

neden olabilir. Çok fazla renk tercih edildiğinde renk kodlaması bozulur ve karmaşa 
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hakim olur. İşaret tasarımında kullanılan tipografide genellikle tek bir renk hakimdir. 

Tipografide birden fazla renk kullanımı farklı dillerdeki işaret yapılarında tercih 

edilmektedir. İşaretlerde, siyah yazı açık renk zeminlerde sıklıkla tercih edilirken, 

sıradanlığı sorgulamak gerekir. Renkli yazı kullanımını da sınırlı tutmak gerekir, çünkü 

farklı renklerdeki yazıların altında bir anlam sorgulaması aranabilir. 

İşaret sistemlerinde zemin ve tipografi arasındaki kontrast, okumanın kolay 

olması açısından çok önemlidir. Batılı ülkelerde emeklilik yaşının üstünde olan 

insanların popülasyona oranı düşünüldüğünde, işaret tasarımında kontrastın iyi 

ayarlanması gerekmektedir. Renkli yazı, açık renkli zeminlerde kullanıldığında, zıtlık 

azken, en fazla kontrast koyu renk zeminlerde beyaz yazı veya açık renk zeminlerde 

siyah yazıdır. Şekil 2.13’de de görüldüğü üzere, en iyi kontrast beyaz yazının her türlü 

zeminle olan ilişkisidir (Uebele, 2007, s. 67). 

 

 
Şekil 2.13: İşaret tasarımında kullanılan zemin ve tipografi arasındaki kontrast 

Kaynak: Uebele, 2007, s. 67 

 

Koyu zemin üzerinde açık renk yazı, aynı boyutlardaki açık renk zemindeki koyu 

yazıyla kıyaslandığında daha büyük algılanır. Bu nedenle eşitlik sağlamak için, koyu 

zemindeki yazılarda daha ince fontlar tercih edilmelidir (Smitshuijzen, 2007, s. 311) 

(Şekil 2.14). 
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Şekil 2.14: Koyu zemin üzerinde açık renk yazı, aynı boyutlardaki  

açık renk zemindeki koyu yazıyla kıyaslandığında daha büyük algılanır. 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 311 

 
Kırmızı, sarı, mavi, yeşil gibi temel renkler başlı başına birer metafordur ve 

mimari bağlamda çok fazla baskın olma olasılıkları vardır. Almanya ve İngiltere gibi 

ülkelerde yeşil renk, acil çıkış rengi olarak kullanıldığından işaret sistemlerinde bu renk 

pek tercih edilmez. 

İşaret sistemlerinde renk kullanımı her ne kadar önemli olsa da bazen minimal 

renk kullanımı ortaya etkili tasarımlar çıkarabilmektedir. Mollerup’a (2005, s. 273) göre 

müzelerdeki işaretler, diğer birçok mekânda olduğu gibi mekâna sahip değil, hizmet 

elemanıdır. İşarete ihtiyaç vardır ama mekâna baskın gelen bir dillerinin olması zorunlu 

değildir. İdeal olan bu gibi yerlerde işaretlerin isteyene görünür olması, istemeyene de 

görünmez olmasıdır. Yokosuko Sanat Müzesi’nde (Yokosuka Museum of Art) olduğu 

gibi işaret tasarımı sadece siyah ve beyaz renk kullanılarak çözülmüştür (Görsel 2.109). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Görsel 2.109: Maruyama Tomoya, Yokosuka Sanat Müzesi işaret tasarımları 

Kaynak: “Display, Commercial Space&Sign Design”, 2007 , s. 27 
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Siyah ve beyazın dışında kolayca ayırt edilebilen ve hatırlanan renkler kırmızı, 

sarı, mavi, yeşil, turuncu ve kahverengidir. Melbourne, Avustralya’da bulunan CAE-

Centre for Adult Education (Yetişkinler için eğitim merkezi)’nin yönlendirme 

tasarımlarını üstlenen Fabio Ongarato Tasarım Ofisi için, oraya gelenler sadece öğrenci 

değil, akıllı ve sofistike insanlardır. Tasarlanan işaretlerde, eğitimin sürdürülebilir ve 

devam eden bir olgu olduğu sarı duvar panolarında vurgulanmıştır. İç mekân tasarımı ve 

yönlendirmelerini özenle seçen tasarımcılar, sarı rengi her yaştan insanın dikkatini 

çekeceği düşüncesiyle tercih etmişlerdir. (Görsel 2.110). Portekiz’de bulunan Uptec 

Innovation Center’in işaret tasarımı perspektif ve alan ilişkisini sorgulayan, bir 

noktadan bakıldığında düzgün algılanan, yanından yürüdükçe formu genişleyen 

rakamlardan oluşmuştur. Kırmızı renk enerjik olmayı temsil ederken, oyunsu rakamlar 

beyaz duvarlardan oluşan mekâna hareket katmaktadır (Görsel 2.111). 

 

 
 

Görsel 2.110: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, CAE’nin yönlendirme tasarımları 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 34,35 
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Görsel 2.111 Claan, Uptec Innovation Center’in işaret tasarımları 
Kaynak: “You Are Here”, 2013 , s. 78,80 

 

Renk ikincil tanımlama elemanı ya da kodlama aygıtı olarak da kullanılmaktadır. 

Renk kodlaması, evlerindeki her odaya farklı bir atmosfer katmak için farklı renklere 

boyayan eski bir Anglo-Sakson geleneğine dayanır (Smitshuijzen, 2007, s. 391). Mesela 

çok katlı bir otoparkta her bir kat için ayrı bir renk duvarlara ve sütunlara uygulanabilir. 

Karayolu işaretlerinde belirli renk kodlamaları mevcuttur. Yeşil zemin rengi otoban gibi 

daha geniş yolları temsil ederken, mavi zemin rengi standart karayollarını temsil eder. 

Renk kodlamalarının en basit hali trafik ışıklarındaki yaygın kullanımdır; kırmızının 

dur, yeşilin ise geç anlamı vardır. Bu öğrenilmiş bir durum ve dünyanın her yerinde 

aynı olmasından dolayı en basit renk kodlamasıdır. Fakat işaret tasarımında bu kadar 

yaygın bir kullanım beklenemez. ‘EXIT (Acil Çıkış)’ işaretinde bile kimi yerlerde 

zemin rengi olarak yeşil tercih edilirken, kimi yerlerde sarı ya da kırmızı renk 

kullanıldığı görülmektedir. Bu durum işaret tasarımında aynı renk kullanımının her 

yerde geçerli olmadığının göstergesidir. İşaret sistemlerinde renk kodlamasının tek 

başına bir şeyler ifade etmesi zor olsa da, bir formla birlikte kullanılan renk kodlaması 

daha yararlı olabilir. Mesela bir binanın katları ya da bir alanın bölümleri  için ‘yeşil fil’ 

ya da ‘mavi çiçek’ tanımlamaları kodlama bakımından daha akılda kalıcıdır. Şu da 

unutulmamalıdır ki, işaretler herkes içindir ve toplumda bazı renkleri ayırt edemeyen 

insanlar olabilir. Bir işarette ne kadar fazla renk kullanılırsa o kadar karmaşık bir 
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görüntü ortaya çıkabilir. Bu nedenle renk kodlaması sadece gerekli olan durumlarda 

kullanılmalıdır. 

Duvar grafiklerinde, iç mimaride ve ışıklandırmada renk ayrıca belirli duyguları 

ve ruh halini yansıtmak için de kullanılmaktadır.  Latitude Group’un ‘QV Carpark’ için 

tasarladığı yönlendirmelerde etkili bir renk kullanımı görülmektedir. Birbirleri üzerine 

boyanmış transparan renklerde büyük boyutlu yazılar, mekâna gelen ziyaretçilere yön 

gösterirken, araba garajlarının soğuk havasını eğlenceli hale getirmeyi amaçlamıştır 

(Görsel 2.112). 

 

 
 

Görsel 2.112: Latitude Group, ‘QV Carpark’ için yönlendirme tasarımları 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 39 

 

‘Buro North’un ACMI (Australian Centre for the Moving Image) için tasarladığı 

yönlendirmelerde renk ve biçim uyumlu bir şekilde kullanılmıştır (Görsel 2.113). 

Renkli ışıkların birleşince beyaz ışığı oluşturmasından çıkışla tasarlanan yönlendirme 

elemanlarına ilaveten, ‘acmi’ yazısının üç boyutlu hali insanların etrafında hareket 

edeceği şekilde binanın bulunduğu kaldırıma yerleştirilmiştir (Görsel 2.114). Boyutlu 

harfler işaret tasarımında sıklıkla başvurulan yöntemlerden birisidir. Bunlar bir arka 
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zemine yerleştirildiği gibi, zeminden bağımsız da durabilirler. Birçok farklı 

malzemeden üretilmiş harfler ile etkileyici sonuçlar yakalamak mümkündür. 

 

 
 

Görsel 2.113: Buro North, ‘ACMI’ için yönlendirme tasarımları 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 66,67 

 

 
 

Görsel 2.114: Buro North, ‘ACMI’ için dış mekân işaret tasarımı 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 65 
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Havaalanı gibi yerlerde sarı zemin üzerine siyah yazılı bilgilendirmeleri sıklıkla 

görmek mümkündür, çünkü sarı renk dikkati çekerken, siyah yazıda rahat bir okuma 

sağlar. Bu durumu standartlaştırmak mümkün olsa da, tek çözümün bu iki renk 

kombinasyonu olmadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir (Uebele, 2007, s. 64). Karmaşık 

yön bulma sistemlerinde renk, bilginin hiyerarşik olarak düzenlenmesine yardımcı olur. 

  

2.4.6.2. İşaret sistemlerinde boyut  

İşaret ve boyut arasında her zaman karşılıklı bir ilişki söz konusudur. İşaretler bir 

mekâna verilen önemi gösterir. Geniş bir cadde, büyük bir bina boyutlarından dolayı 

daha çok işaretlendirmeyi hak eder. Geniş caddeler aydınlatılıp, işaretlerle 

desteklenirken, daha az önemsiz görülen sokaklarda ise ne bir işaret vardır ne de bir 

aydınlatma. Bazı binalar da bulundukları yere özgü olarak ve boyutlarındaki büyüklük 

sebebiyle herhangi bir şeyin yerini gösteren işaret (landmark) görevi görürler. Sidney 

Opera Binası ve Paris’teki Eyfel Kulesi gibi. 

Görsel tasarımda boyut önemli bir konudur. Boyutun güçlü bir etkisi vardır. 

boyutun kabul görmesi kültürlere göre de farklılık gösterebilir. Amerikalılar için boyut, 

büyüklük demekken, Japonlar daha küçük boyutla ama detaylarla ilgilenirler. Eşit 

mesajların iletilmesinde boyutun önemli bir payı vardır (Şekil 2.15). Boyut büyüdükçe 

insanlarda güven duygusu artarken, güçlü gözükme, zenginlik gibi anlamlarla da 

ilişkilendirilir. Bir objenin boyutunu bulunduğu çevre de etkiler. İç mekânda objeler, dış 

mekânda durduklarından daha büyük görünürler. 

 

 
 

Şekil 2.15: Eşit mesajların iletilmesinde boyutun önemi. 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 227 
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Bütün çevresel işaretlerin iki fonksiyonu bulunur. Birincisi temsil ettikleri şeylerin 

varlıklarını ilan etme, ikincisi kolayca fark edilebilme. Boyut çok fazla büyük olursa 

çevreyi gereksiz meşgul etme ve maddi açıdan külfet getirirken, çok küçük olursa da 

hedefine ulaşmama riski taşır. 

Dış mekân işaretinin boyutu genellikle üzerinde yer alan metinlerin ölçüsüyle 

orantılıdır. Metnin ölçüsü ise mesajın uzunluğuna ve ne kadar uzaktan görülebileceğiyle 

ilgili olarak değişiklik gösterir. İşaret sistemlerinde bir levhanın uzunluğu yüksekliğiyle 

orantılı olarak düşünülmelidir. 

“Kentlerde kullanılan tasarım elemanları, insan boyutlarına göre ergonomik 

olarak boyutlandırılmalıdır. Bu ölçüleri belirleyen şey elemanların yerleştirildiği yere 

göre okunurluk, algılanabilirlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin değişmesidir” (Okçu, 

2007, s. 63).  

İşaret çalışmaları tasarım aşamasında iki boyutta çalışılıp, daha sonra üretim 

aşamasında boyutlandırıldığından, prototip üretimine ihtiyaç duyar. “Kağıt üzerinde 

çalışan bir tasarım, bir mekân içerisine yerleştirildiğinde aynı etkiyi vermeyebilir. 

Prototip çalışmaları tasarımcıya, bir tasarımın mekân içerisinde fiziksel oluşumunu 

görme imkanı sunar” (Ambrose ve Harris, 2012b, s. 100). 

Kevin Lynch (2012, s. 112)  “Bir işaret öğesinin büyük bir nesne olması şart 

değildir, bir kubbe olabileceği gibi bir kapı tokmağı da olabilir. Nerede olduğunun 

önemi vardır” demiştir. Bir iç mekânda da herhangi bir obje zamanla bir işaret öğesine 

dönüşebilir. Tuvaletler, sütundan sonra solda dediğimizde, sütun bir işaret görevi 

üstlenerek bizlere yardımcı olur. Bunları gözden kaçırmak imkansızdır ve kolayca 

hatırlanabilirler.  

 

2.4.6.3. İşaret sistemlerinde biçim 

Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 198) göre, televizyonun icadıyla birlikte, o dönemki 

televizyon ekranının yuvarlatılmış kare formundan işaret tasarımları da etkilenmiş ve 

bütün paneller ekran gibi yuvarlatılmış köşelere bürünmüştür. İşaret tasarımında tarihsel 

biçim gelişmeleri sırasıyla; yuvarlatılmış köşeler (TV ekranı gibi), basit gride sahip 

şekiller (erken dijital), eğimli şekiller (gelişmiş dijital), cam ve paslanmaz çelik (High-

tech), Hibrit şekiller (Postmodern) olarak sınıflandırılmıştır (Smitshuijzen 2007, s. 196) 

(Şekil 2.16). 
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Şekil 2.16: İşaret tasarımında tarihsel biçim gelişmeleri. 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 196,197 

 

Otl Aicher’in dediği gibi “Yönlendirme biçimleriyle yaşamak özgürlüğümüzü ve 

özgüvenimizi sağlayan temel unsurlardandır” (Oral, 2009, s. 46). İşaret tasarımının 

yüzeyi genellikle dikdörtgen formlardan oluşur, çünkü bu biçim metal tabakadan daha 

kolay elde edilmektedir. Dairesel formlara da rastlamak mümkündür. Bir dairenin başka 

bir çizgi ya da kenarla bağlayıcı olan düz bir çizgisi yoktur. Bu nedenle daire, kendi 

sınırlarını belirleyen ve sadece kendini referans veren güçlü bir şekildir (Görsel 2.115). 

“Bir sütun veya kürenin formu gibi net bir forma sahip olan bir nesne daha dikkate 

değer olacaktır. Buna ilaveten, ayrıntılarında ve dokusunda da zenginliklere sahipse 

gözden kaçması mümkün olamaz” (Lynch, 2012, s. 112).    

 

Görsel 2.115: Tom Graboski&Associates, Inc. Design, Miami Children’s Museum için 
daire formlu işaret tasarımının ön ve arka yüzeyi 

Kaynak: Calori, 2007, s. C11 
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İşaret ve yönlendirmeler fiziksel çevreye yapılan görsel müdahaleler arasında yer alır. 
Yönlendirme, insanların bir mekân içerisinde yolunu bulmasını ve istedikleri yere gidebilmelerini sağlar. 
İşaretlerse bir mekâna yönelik tüm görsel verileri bir araya getirir ve yön bulmanın somutlaşmış halidir. 
Net ve anlaşılır olması gerektiğinden ötürü gerekli estetiğe sahip olmalıdır (Ambrose ve Harris, 2012b, s. 
128)  

İşaret sisteminde biçim bir aile yaratmada en sık kullanılan yöntemdir fakat bir 

işaret sisteminde elemanların aynı aileden olduğunu belli etmenin başka yolları da 

mevcuttur. Kullanılan yazı karakterindeki birlik ve renk kullanımında tutarlılık da bu 

birliği sağlayabilir. Görsel 2.116’da görülen University of Maryland için tasarlanan 

işaret ve yönlendirmelerde, aile yaratmak için kıvrılan bir form yapısı kullanılmıştır. 

 

Görsel 2.116: Cloud Gehshan Associates, University of Maryland için işaret 
tasarımları 

Kaynak: Calori, 2007, s. C8 
 

1949 tarihli Cenevre Dünya Yol ve Motorlu Ulaşım Konferansı’nda alınan 

kararlara göre üç tip zorunlu işaret geliştirilmiştir: Uyaran işaretler, yasaklayan işaretler 

ve bilgi veren işaretler. Bunları belirlemede de şekil ve renklerin dilinden 

faydalanılmıştır. Buna göre; üçgen olanlar uyarı için kullanılırken, dairesel işaretler 

yasak ve sınırlamalar için,  dikdörtgen olanlar ise bilgi vermek amaçlı kullanılır (Şekil 

2.17). 
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Şekil 2.17: Trafik işaretlerinde uyaran işaretler, yasaklayan işaretler ve 
bilgi veren işaretler. 

Kaynak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UK_traffic_sign_614.svg, 
(Erişim Tarihi:12.05.2015) 

 

 “İşaretler genellikle daire, üçgen, kare gibi geometrik çerçeveler içerisine 

yerleştirilmektedir” (Çavuşoğlu 1996, s. 8’den aktaran Eski, 2004, s. 43). Çoğu 

durumda işaret levhasının şekli pek bir anlam ifade etmez, o sadece bir taşıyıcıdır. Ama 

bazı durumlarda bu levhanın şekli de kendi içinde bir anlama bürünebilir. ‘X’ şekli 

genelde yasak olan durumlarda ve tren yolu geçitlerini belli ederken, ok şeklindeki 

levha yön duygusunu kuvvetlendirir. “İşaretler çoğunlukla sadece iki boyutlu yön 

levhaları olarak düşünülür, oklarla listeler halinde monte edilir. Buna benzer bir çok 

çeşit etrafımızda bulunmaktadır” (Eski, 2004, s. 27). ‘Signs, Lettering in the 

Environment’ kitabının yazarları Phil Baines ve Catherine Dixon’a (2003, s. 28) göre, 

işaret tasarımında biçim olarak ok formunun seçilmesi yön duygusunu daha da 

kuvvetlendirdiği gibi basit ama etkili bir işaret sistemi kurulmasına katkıda bulunmuştur 

(Görsel 2.117).  

 

Görsel 2.117: Ok formundaki işaret tasarımı 
Kaynak: Baines, Dixon 2003, s. 28 
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Yine aynı yazarlara (2003, s. 67) göre, aynı yönü gösteren oklarda uzunluk 

farklılıkları, aynı uzunlukta tutulanlara göre daha iyi çözümlenmiş durmaktadır ve aynı 

yönü gösteren okların sayısı da beşten fazla olmamalıdır (Görsel 2.118). Özellikle 

yönlendirici işaretlerde yön gösteren okların sayısı sınırlı sayıda olmalıdır, çünkü çok 

fazla sayıda yön gösteren ok kafa karışıklığına neden olur. Fazla bilgi akışı özellikle 

trafikteki sürücüler için algılanması zor bir durumdur. 

 

Görsel 2.118: Aynı yönü gösteren okların uzunluk farklılıkları ve sayısı 
Kaynak: Baines, Dixon 2003, s. 67 

 

Bir işaret tasarımında basit bir biçim değişikliğinin ona nasıl daha sıcak ve 

davetkar bir hava kattığını görsel 2.119’daki örnekte görmekteyiz. Phil Baines ve 

Catherine Dixon’a (2003, s. 116) göre, ‘Şehrimize hoş geldiniz’ demenin en basit yolu 

klasik işaret tasarımından sıyrılıp farklı bir yaklaşım sergilemekle başlar.  

 

Görsel 2.119: Campton için tasarlanan işaret tasarımı 
Kaynak: Baines, Dixon 2003, s. 115 
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İşaret sistemlerinde biçimin mekânın dokusuna uyarlandığı bu örnekte, Alplerdeki 

Falls Creek Kayak Merkezi’nin yönlendirmeleri görülmektedir (Görsel 2.120). Modüler 

şekilde düşünülmüş ağaç gövdesi benzeri yapılar dikkat çekmesi için kırmızı ve beyaz 

renklerde tasarlanmışlardır.   

 

Görsel 2.120: Buro North, ‘Falls Creek’ Kayak Merkezi’nin yönlendirmeleri 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 25 

Bir işaretin biçimi, diğer grafik tasarım ürünlerinden farklı olarak, üç boyutlu 

olarak şekillendiğinden, endüstriyel  ya da mimari tasarımında konusu olabilmektedir.  

Calori (2007, s. 152) şöyle demiştir: “Çoğu insanın işareti düz bir yüzeyden ibaret 

sanmasına karşın, işaret tasarımı üç boyutlu bir tasarımdır”. İşaret sistemlerinde biçimin 

sorgulandığı bu örnekteki yönlendirmeler zeminden yükseltilmiş üçgen oklar şeklinde 

tasarlanmıştır. Melbourne Avustralya’daki Malthouse Sanat Bölgesi için tasarlanmış bu 

yönlendirmelerde gece görüşü, üçgenlerin kenarlarına yapıştırılan florasan bantlarla 

sağlanmıştır (Görsel 2.121). 
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Görsel 2.121: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, Melbourne Avustralya’daki Malthouse 
Sanat Bölgesi için tasarlanmış yönlendirmeler 

Kaynak: Minguet, 2012, s. 27 

 

‘University of South Australia’ için tasarlanan işaret tasarımlarında düz ve sıradan 

bir biçim tek bir hareketle değişime uğrayarak sıradanlıktan kurtulmuştur. Çeşitli 

yerlerinden katlanmış etkisi verilen tasarımlarda küçük bir biçim değişikliği tasarıma 

hareket ve dikkat çekicilik katmıştır (Görsel 2.122). 

 

 
 

Görsel 2.122: Emerystudio, ‘University of South Australia’ için işaret tasarımları 
Kaynak: Minguet, 2012, s. 40 
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Mimari yapının uzantısı olarak tasarlanan bu işaret tasarımında kullanılan biçim, 

Melbourne Grammar School’un hem yenilikçi hem de geleneksel yönüne vurgu 

yapmaktadır. Izgara formundan çıkışlı yazı karakteri, hem bina içi düzenlemelerde 

duvarlardaki ızgara dokusuyla, hem de kaldırımdaki zemin işaretiyle desteklenmiştir 

(Görsel 2.123). 

 

 

Görsel 2.123: Emerystudio, Melbourne Grammar School’un işaret tasarımı 
ve dış cephe düzenlemesi 

Kaynak: Minguet, 2012, s. 116, 117, 119 
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İşaret biçimlerindeki tutarlılık önemlidir ve üretim aşamasında büyük kolaylık 

sağlar. Ne kadar az tür olursa, o kadar birlik sağlanmış olur. Ancak bazı durumlarda yer 

sıkıntısı ya da görünürlük etkenlerinden dolayı farklı biçim değişikliğine gidilebilinir.  

İşaretler planlanırken çizim şeklinde kalmaları daha yerinde olur, çünkü foto 

realistik çözümler elde edilecek sonuçları bire bir aynı olacak şekilde yansıtmayabilir. 

Bir işaretin şekli çizim olarak tanımlanırken, onun önden, her iki yandan ve üstten 

görünüşü kullanılır (Şekil 2.18). 

 

 
Şekil 2.18: Bir işaretin çizim olarak gösterimi. 

Kaynak: Calori, 2007, s. 156 

 

Chris Calori’ye (2007, s. 158) göre, bazı formlar daha geleneksel olarak 

nitelendirilebilir, mesela mezar taşı formunu andıran şekil ile yatay oval daire daha 

eskiye ait anlam taşırlarken, kare ya da daire gibi şekiller daha çağdaş anlamlar taşırlar 

(Şekil 2.19). Yatay ya da dikey diye sınıflandırılmadığından ve bir yön 

göstermediğinden nötral bir ölçü olmasından dolayı ‘kare’, işaret tasarımında biçim 

olarak tercih edilebilir. Benzer bir şekilde, çok parçadan oluşan ve karmaşık duran 

işaretlerde eski ve geleneksel duruş ağır basarken, daha az detaylı ve sade formlar daha 

modern dururlar (Şekil 2.20), (Görsel 2. 124). 
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Şekil 2.19: İşaret tasarımında modern ve geleneksel formlar. 

Kaynak: Calori, 2007, s. 158 

 

 
Şekil 2.20: İşaret tasarımında çok parçalı geleneksel ve modern formlar. 

Kaynak: Calori, 2007, s. 159 

 

 
 

Görsel 2.124: İşaret tasarımında geleneksel ve modern formlar 
Kaynak: Calori, 2007, s. 159 
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İşaretin şeklini oluşturan temel geometrik formlar dışında, onların birbirleriyle 

olan ilişkileri de farklı bir bakış açısı ve derinlik kazandırabilir. Bir karenin bir daireyle 

olan ilişkisi gibi. İşaret sistemleri tek bir işaretten oluşmayacağı için, farklı biçimlerin 

kullanıldığı durumlarda, uyum ve bütünlük sağlaması adına seçilen formların 

birbirleriyle ilişkisi düşünülmelidir. 

 

2.4.6.4. İşaret sistemlerinde içerik  

Çevrenin algısı ve kavranması hem tasarımcıları, hem de sosyal bilimcileri 

ilgilendiren önemli bir konudur. İzleyicilerin az olan dikkatini çekmek için bilginin 

sunuluş şeklinin nasıl olacağı sorusu kafaları hep meşgul etmiştir. Ortak görsel 

çevremiz sözsel ve sözsel olmayan elemanların karışımıdır. Her ikisinin de gerekli 

olduğu durumlar vardır. Daha kapsamlı bilgilerin verilmesi gereken yerler sözsel bilgiyi 

çokça barındırırken, daha kısa süreli bilgi sağlayan ve yabancı ziyaretçiler için sözsel 

olmayan bilgiye başvurulmaktadır. İşaretlerde de grafik tasarım probleminde olduğu 

gibi bir hiyerarşi olmalıdır. Öncelikle verilmek istenen bilgi daha görünür ve yüksekte 

verilirken,  ikinci ve üçüncü sıradaki bilgiler daha az görünür veya alçakta verilebilir. 

Bir işarete çok fazla sayıda bilgi yüklemek, onu fonksiyonel açıdan riske sokar. Görsel 

kalabalıklık, karmaşa demektir ve işaret tasarımının baş düşmanıdır.  

Bir işaret sistemi, semboller (piktogramlar), tipografik elemanlar (kelimeler, 

rakamlar...) ve genellikle belli bir yönü gösteren oklar içerir. “Herhangi bir yönlendirme 

sisteminin nitelik ve geçerliliği büyük ölçüde; kimlik, yön ve yorumlamayı iletmede 

kullanılan dilin (kelime ve/veya görüntüler) bir sonucudur. Semboller, yönlendirme 

sistemine sadelik, açıklık ve kişilik katabilirler” (Wyman, 2009, s. 69). Sembollerin dil 

duvarlarını aşması nedeniyle, havaalanı, hastane ve tema parkları gibi yerlerde 

kullanılmaları faydalıdır. 

Herkes tarafından anlaşılabilecek evrensel bir dile ulaşma çabası eski 

dönemlerden beri süregelmektedir. Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında bu istekten 

söz edilmektedir. Adı geçen kaynaklardaki Babil Kulesi efsanesine göre, Tanrı 

kendisine ulaşmak için yükselen bu kulenin yapılmasına karşı insanların kendini 

beğenmişliğine kızmış ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dillerini 

karıştırarak birbirlerini anlamalarını engellemiştir ve bu insanoğlu arasındaki 
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anlaşmazlığın kökenini oluşturmuştur (wikipedia.org, 24.09.2014). Aynı dili konuşmak 

barış için yeterli bir sebep olmasa da iletişim için en gerekli olgudur. Piktogram ve diğer 

semboller bu iletişimi sağlamak için ortaya çıkmışlardır. 

Piktogramların temeli çok daha eski medeniyetlere dayansa da işaret dili 

anlamında piktogramlar 1900’lü yılların başında kullanılmaya başlanmıştır. Ulusal ya 

da uluslararası seyahat ihtiyacı ile beraber yol bulma aktivitelerinde standart bir dil 

yakalama kaygısı oluşmuştur. 1909’da Paris’teki Motorlu Araçlar Dolaşımı Uluslararası 

Sözleşmesi’ne göre (Smitshuijzen, 2007, s. 324), dört uyarıcı trafik işareti belirlenmiş 

ve tümsek, demiryolu geçidi, virajlar ve yol geçişi için kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 

2.21). 

 
Şekil 2.21: 1909’da Paris’teki Motorlu Araçlar Dolaşımı Uluslararası Sözleşmesi’ne 

göre belirlenen dört uyarıcı trafik işareti. 
Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 324 

 
Etkin yönlendirme sembol sistemleri ilk olarak; otoyollar, tren yolları ve havaalanları gibi 

ulaşımı ilgilendiren çevreler için geliştirilmiştir. Anında iletişim sağlama özelliklerinden dolayı trafik 
işaretlerinde sözcüklerden çok semboller gittikçe artan bir oranda kullanılmaktadır. Spor etkinliklerini 
temsil eden semboller olimpiyat iletişiminin bir parçası haline gelmiştir (Wyman, 2009, s. 70).  
 

1975 yılında AIGA (American Institude of Graphic Arts) ‘Sembol İşaretleri 

(Symbol Signs)’ adlı bir yayınla havaalanı, tren istasyonu ve diğer ulaşım araçları için 

ortak kullanım oluşturmak amacıyla, 34 piktogramdan oluşan bir set sunmuştur. 1979 

tarihinde 16 piktogramın da eklenmesiyle bu standart set 50 adet olmuş ve isteyen 

herkesin kullanımına açık olarak sunulmuştur (Poulin, 2012, s. 174) (Şekil 2.22). 
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Şekil 2.22: 1975 yılında AIGA tarafından kabul edilen  
‘Sembol İşaretler (Symbol Signs)’. 

Kaynak: Poulin, 2012, s. 175 

 

Piktogram, temsil ettiği kavramın basit resimsel işaretidir. Farklı kültürden gelen 

insanların ortak bir dil oluşturmasında yardımcı eleman olmuşlardır. Aynı zamanda 

okuma bilmeyen insanlara da bir durumu çağrıştırırlar. Evrensel resimsel bir dil halen 

kullanılmazken, piktogramlar çoğu zaman kabul gören resimsel bir dil oluşturulmasına 

katkıda bulunurlar. Çoğu zaman okumadan daha kısa sürede bir algı oluştururlar. 

Bunları sağlaması için bir piktogramın her kültürden insana aynı etkiyi vermesi, açık ve 

anlaşılır olması önemlidir.  

Yeni piktogramlar tasarlamak, olimpiyat oyunları işaretlendirme projeleri 

dışındaki projeleri için nadiren gerekli görülür. Bu gibi durumlarda var olan ve kabul 

görmüş piktogramları kullanma yolu tercih edilir (Şekil 2.23). Bir başka seçenekte acil 

durumlar ve güvenlikle ilgili olanlar dışında ortak kullanım alanları için (telefon, 

tuvalet, bekleme salonu, gezi elemanları, kafeterya gibi alanlar) işaret tasarımına uyacak 

yeni bir piktogram serisi oluşturmaktır. 
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Şekil 2.23: Bazı standartlaşmış piktogramlar 

Kaynak: Calori, 2007, s. 117 
 

 

Semboller bir işaret sistemini destekleyip daha iyi iletişim kurmasını sağlayabilir. 

Semboller, işaret sistemlerinde kullanılacaklarsa herkes tarafından kolayca tanınan ve 

evrensel nitelikte olanları kullanmaya özen göstermek gerekmektedir. Bazı semboller 

kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Kızıl haç sembolü birçok batı kültüründe 

yardımla çağrıştırılırken, Müslüman ülkelerde aynı anlamı kırmızı ay sembolü verir. 

Bazı durumlarda piktogram tasarımcılarının artistik yönlerini gösterme ve 

farklılaşma çabası, piktogramlarda anlaşılabilirliği zedelemektedir. Böyle durumlarda 

piktogramların yazılı olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Çoğu insan tek başına 

sembollere oranla, sembollerle birlikte kullanılan yazılara ihtiyaç duymaktadır. 

Semboller tek başlarına ya da yazıyla desteklenerek kullanılabilinir, tabi bu durumda 

tek başına kullanılan sembollerin yaygınlığı ve anlaşılırlığı tam olmalıdır (Şekil 2.24). 
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Şekil 2.24: Tek başına ve yazıyla birlikte kullanılan sembollerin yaygınlığı 

Kaynak: Calori, 2007, s. 143 
 

Piktogramlar ve kullanılan fontun uyumu önemlidir. Piktogramlar da tıpkı fontlar 

gibi belirli bir stile sahiptirler. Ruedi Baur Associates tarafından Almanya Köln Bonn 

Havaalanı için tasarlanan piktogramlar yazı karakterine uyumlu biçimde şekillenmişler 

ve her biri belirli çizgilerin çoğaltılmasıyla üretilmişlerdir. (Görsel 2.125). 

 

 
 

Görsel 2.125: Ruedi Baur Associates, Almanya Köln Bonn  
Havaalanı için tasarlanan piktogramlar 

Kaynak: http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/71, (Erişim Tarihi:12.05.2015) 
 

 

Semboller işaret tasarımında üç nedenden ötürü yararlıdır: birincisi yazıya oranla 

daha az yer kapladıkları için işaretin alanını korurlar, ikinci olarak dil sınırlarını 

aşmışlardır ve son olarak bazen kelimelerden daha iyi iletişim kurarlar. Yön gösteren ok 
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veya uçak sembolünün havaalanını tanımlaması gibi belirli bir sembolün anlamı birçok 

insan için daha açıktır. 
Bir sembolün iyi görünme derecesi çeşitli etkenlere bağlıdır: Işıklandırma, boyut, uzaklık 

oranlarının görüntülenmesi, kontrast ve tanınabilir şekil. Bu ölçütler, tipografinin okunaklı olmasını 
değerlendirmeyle oldukça benzerdir. Semboller tasarlanmış mesajlarıyla iletişimi kaybetmeden, olabildiği 
kadar basit ve direkt tutulmalıdır. Semboller tanınmayacak kadar karmaşık ya da bir anlam taşımayacak 
kadar basit olurlarsa, iletişimden çok dekorasyon ya da durağan bir görsel haline dönüşürler (Wyman, 
2009, s. 72). 

 

İmgeler, ‘22.01.248, 22.01.249’ gibi sayı kodlamalarından daha fazla akılda 

kalıcılığa sahiptir. Stuttgart’taki Bosch Areal’in otoparkında katları temsilen çeşitli 

şekiller kullanılmıştır. Daha sıcak bir atmosfer yaratması açısından tercih edilen bu 

şekillerden ‘daire’ birinci katı, ‘üst üste iki çizgi’ ikinci katı, ‘üç kenarlı şekil’ üçüncü 

katı, ‘kare’ dördüncü katı ve ‘beş çizgili şekil’ de beşinci katı temsil etmeleri için 

kullanılmıştır (Görsel 2.126). İllüstrasyonların, yazıya oranla daha akılda kalıcılığı 

vardır ve daha kolay tanımlanabilirler. Otoparklarda bölüm ayırımlarında çeşitli 

şekillerin kullanılması bu yüzdendir.  

 

 
 

Görsel 2.126: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Stuttgart’taki Bosch Areal’in 
otoparkında katları temsil eden çeşitli şekiller 

Kaynak: Uebele, 2007, s. 95 
 

Belirli bir yönü göstermede en sık tercih edilen yöntem, ‘Ok’ kullanmaktır. Ok, 

bir işarette herkesin aynı anlamı çıkardığı bir sembol olarak yaygın bir kullanıma 

sahiptir. Grafiksel olarak bir ok, bir çizgi ve onun gösterdiği yönün ucuna yerleştirilen 
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küçük üçgen veya alt-üst açılı iki çizginin bileşiminden oluşur. Bunun dışında bazı 

yerlerde okun yerini koşan adam imgesi, işaret parmağını uzatan el ya da ayak izleri 

imgesi alır ki bunlar bir ok kadar iyi etki vermeyebilirler. Oklar genellikle yön 

belirtmede en etkili eleman olarak görülmektedir (Şekil 2.25). Calori’ye (2007, s. 120) 

göre, geleneksel uçları olan oklar, üçgen formundaki oklara oranla daha rahat algılanır, 

uçlar yön duygusunu daha da güçlendirir (Şekil 2.26). 

 

 
Şekil 2.25: Çeşitli ok tasarımları 

Kaynak: http://designworkplan.com/signage-symbols/free-vector-arrows.htm, 
(Erişim Tarihi:08.05.2015) 

 
 
 

 

Şekil 2.26: Geleneksel ok / üçgen formlu ok kıyaslanması 
Kaynak: Calori, 2007, s. 120 



	  
	  

	   143 

İki boyutlu zeminde, dört yönü gösteren oklar dışında, diyagonal oklarla ilave 

yönler belirtilebilirken, yukarı ve düz (karşı) yönü gösteren ok aynı kullanılmak 

durumunda kalır. Buda bazen oklarda bir belirsizliğe neden olabilmektedir. (Şekil 2.27). 

Ok tasarımı kültürlere göre çeşitlilik göstermektedir. Şekil 2.28’deki ilk ok, İngiltere’de 

yol işaretlerinde kullanılırken, ikinci ok Almanya’da tercih edilmektedir. Kuyruğu ve 

başı ayrı olan ok ise Alman Demiryollarında kullanılmıştır (Uebele, 2007, s. 56).  

 

 
Şekil 2.27: Okların yönlere göre çeşitlenmesi 

Kaynak: Calori, 2007, s. 116 
 

 
Şekil 2.28: Kültürlere göre çeşitlenen ok tasarımları 

 

Ok, tasarım olarak kullanılan fonta uymak zorunda olduğundan kalınlığı hata 

kalınlığı kadar ve genişliği de en geniş harfin genişliği kadar olmalıdır (Şekil 2.29). 

 
Şekil 2.29: Oklar beraber kullanıldıkları fontlarla aynı kalınlığa sahip olmalıdır 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 316 
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Chris Calori’ye (2007, s. 134) göre, ok tasarımlarına insanların verdiği tepki 

ölçülmüş ve ortaya şu sonuç çıkmıştır: 12 farklı ok tasarımından, ABD Federal 

Karayolu İdaresi’nin de kullandığı dahil olmak üzere üçünün algılanabilirlik mesafesi 

düşük çıkmış, ABD Ulusal Park Servis’inin kullandığı ok tasarımı diğerlerine oranla 

%18 daha görünür kabul edilmiştir (Şekil 2.30). 

 

 
Şekil 2.30: Ok formunun algılanabilirlik kıyaslanması 

Kaynak: Calori, 2007, s. 134 
 

Semboller ve oklar yazının büyük harf boyutunda kullanıldığında diğerlerine 

nazaran küçük algılanabilirler, bu nedenle sembol ve okları yazıdan %120 ya da %150 

oranında daha büyük kullanmakta fayda vardır (Şekil 2.31). 

 

 
Şekil 2.31: Sembollerin yazıya oranla biraz daha büyük kullanılması 

Kaynak: Calori, 2007, s. 136 
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Her açık hava tasarımı sabit olmadığından izleyicilerin algılama süresi kısıtlı olabilir. İleti, 
taksi veya otobüs gibi hareketli bir araç üzerindeyse, odak noktası detaylı bilgi vermek yerine akılda 
kalıcı bir etki yaratmak olmalıdır. Bu sebeplerden ötürü açık hava tasarımları çarpıcı bir imge, asgari 
miktarda metin veya yalnızca bir marka ve slogan içerir. Bu durum tasarımın sabit ancak insanların 
sürekli hareket halinde olduğu yol kenarları ve tren  garları içinde geçerlidir (Ambrose, Harris, 2012b, s. 
132).  

Calori’ye (2007, s. 144) göre, aynı yönü gösteren yerleri tek bir ok altında 

sıralamak, hepsine ayrı ayrı ok eklemekten daha düzenli bir görüntü sağlar (Şekil 2.32). 

 

 
Şekil 2.32: Aynı yönü gösteren yerlerin tek bir ok altında sıralanması 

Kaynak: Calori, 2007, s. 144 
 

Bir görevi de yer aldıkları mekâna kimlik kazandırmak olan işaret tasarımlarının 

çoğu benzer tasarım fikrine sahip tabela üreticileri tarafından aynı şablon kullanılarak  

uygulandığından dolayı farklılaşamamakta ve dolayısıyla da bu işlevini yerine 

getirememektedir. Onlara göre, işaret tasarımında öncelikli önemli olan iletişim 

fonksiyonudur. Estetik kaygı ikincil derecede önemlidir. Bu sebeple bir işaret 

tasarımında şekil, malzeme, renk ve detay olarak benzer sistemler kullanılır ve işaretler 

sıradan olma ve fark edilmeme tehlikesi taşırlar. Çok fazla tekrar eden elemanlar işi 

monotonlaştırabilir. Bir çocuğa bir şeyi 3’ten fazla tekrar etmeyin derler, çünkü üç 

seferden önce anlarsa zaten anlar, çok fazla tekrar etmenin onu o konuda hissizleştirdiği 

söylenir. İşaret tasarımında da benzer bir yaklaşımı ele alırsak çok fazla benzer işaret 

tasarımları artık ona karşı fark edilmeyecek düzeyde hissiz olmamıza zemin 

hazırlayabilir.  
Bu tekdüzeliği ve kimliksizliği aşmak için biraz ekonomik koşullar biraz da bilgisizlikle 

sınırlı kalmış müşteri ve tabela üreticisi arasındaki döngüde tasarımcının da yer alması ve kent içinde 
doğru grafiksel çözümlemelerle nelerin başarılabileceği konusunda kullanıcıların bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir (Özkal 1992, s. 9’dan aktaran Eski, 2004, s. 34). 
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2.4.6.5. İşaret sistemlerinde tipografi  

Tipografi bir işaret sisteminin belkemiğidir, çünkü birçok işaret kelimelerden 

faydalanır. “Tipografinin etik meselesi olarak akla getirilebilecek bir yönü, bilgiyi 

okuyucuya ulaşılabilir veya anlaşılabilir kılma kapasitesidir” (Ambrose ve Harris, 

2012c, s. 187). Bir işaret sistemi içerisinde kullanılacak tipografi, alıcıyı yönlendirecek, 

bilgilendirecek ve ona işlevsel olarak rehberlik edecek düzeyde olmalıdır. Diğer grafik 

ürünlerle karşılaştırıldığında, web, kitap ya da reklam işlerinde bir metin yazarı yazılı 

kısımdan sorumluyken, çevresel grafik tasarım ürününde metin kısmıyla da işi 

tasarlayan ilgilenir. 

1974 yılında, Amerikan Ulaşım Dairesi, Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü 

(AIGA)’nün rehberliğinde tasarladığı işaret sistemlerinde tutarlı bir yazı karakteri 

kullanma arzusunda olmuştur. Kitap yazısında okunurken harfleri birbirlerine bağlayıcı 

unsur olarak kullanılan serifler, işaretlerde daha büyük boyutlarda kullanıldıklarında 

gereksiz görülmüş ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen ulaşım ağıyla birlikte 

işaretlerde büyük çoğunlukla sans-serif yazı karakterleri tercih edilmiştir. Daha sonraki 

yıllarda bu tek tip yazı karakteri kullanma arayışı dünyaya yayılmış ve genellikle 

serifsiz ve gösterişsiz yazılar işaret sistemlerinde bir kullanım alanına sahip olmuştur. 

Serifli yazı karakterlerinin her ne kadar daha rahat okuma sağladığı söylense de işaret 

tasarımlarında kullanılacak yazı miktarı gözetilerek, (kitaplardaki kadar fazla yazı 

yoktur) genelde serifsiz yazı karakterleri tercih edilir (Şekil 2.33).  
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Şekil 2.33: İşaret tasarımında kullanılan bazı serifsiz yazılar 
Kaynak: Uebele, 2007, s. 21 

 

Dekoratif ve geçici olarak adlandırılabilecek pek çok yazı karakteri daha kısa 

ömürlü olan reklam kampanyalarında tercih edilebilir fakat işaret sistemlerinin daha 

uzun ömürlü bir yazı karakterine ihtiyaçları vardır. Kimisi yıllar önce tasarlanan, kimisi 

yeni tasarlanan birçok zamansız yazı karakteri vardır. Temel ve basit yazı karakterleri 

dekoratif olanlara göre şüphesiz daha rahat okunur ve algılanırlar. Deneyimler 
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göstermektedir ki, kalın (bold) yazı karakterleri işaret sistemlerinde daha iyi sonuçlar 

vermektedir (Uebele, 2007, s. 20). Fakat daha ince hatlı yazıların kullanıldığı güzel ve 

çalışır örnekleri de görmek mümkündür. Özellikle rakamlarda daha farklı yazı 

karakterleri görmek mümkündür. Rakamlar ait oldukları yerin tarihini, sahibinin 

zevklerini, dönemsel özellikleri yansıtan önemli araçlardır. Bir mimarın kapı numarası 

ya da demir kapı üzerinde dekoratif birer malzeme olabilirler (Görsel 2.127). 

 

 
 

Görsel 2.127: İşaret tasarımında kullanılan çeşitli sayılar 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s. 146, 147 

 

İşaret tasarımında tipografi seçilirken çeşitli unsurlar göz önüne alınır. Bunlar alan 

bakımından darlık, harf ve sayılar arasındaki belirginlikler, a,b,d,e gibi harflerin kapalı 

boşlukları ve alt ve üst uzantı oranlarıdır. Alt ve üst uzantıların uzunluğu okunurluğu 

etkiler. Bunlar ne çok kısa nede çok uzun olmalıdır. Bazı yazı karakterleri diğerlerine 

oranla daha dar yapıdadır ve işaret tasarımında yerden kazandırdıkları için tercih 

edilirler. Fakat dar karakterlerde, a,b,d,e gibi harflerin iç boşluklarının yeterince görünür 

olduklarına dikkat edilmelidir.  

Kitap ya da diğer basılı materyallerden farklı olarak işaret tasarımında okunaklılık 

her şeyden önemlidir. Arthur ve Passini’ye göre işaret sistemlerinin okunur olması için 

kullanılan yazı karakterlerinde x-yüksekliği ve alt-üst uzantılı harflerin toplam 

yüksekliğe oranı 3:4 olmalıdır. Yine aynı görüşe göre bu oranın bilimsel bir dayanağı 

yoktur çünkü; insanlar işaretleri kitapları okudukları gibi okumazlar (Okçu, 2007, s. 57). 

X-yüksekliği fazla olan yazı karakterlerini küçük boyutlarda da rahatça okumak 

mümkündür.  

Chris Calori’ye (2007, s. 105) göre yazı karakteri seçerken şu üç noktaya dikkat 

etmek gerekir: Projeye uygunluk, uzun ömürlülük ve görünürlük. Serifli yazı 
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karakterleri daha eskiye dayanmalarından ötürü geleneksellikle, sans serif yazı 

karakterleri ise görsel sadeliklerinden dolayı çağdaşlıkla bağdaştırılır. Bu nedenle 

projeye başlanmadan serifli ya da serifsiz bir yazı karakterinden hangisinin projeye 

uygun düşeceğine karar verilmelidir. Birçok görünür yazı karakterinin ortak özellikleri 

şöyle sıralanabilir: 

– Kolayca tanımlanan, ayırt edilebilen harf formuna sahiptirler. 

– x-Yükseklikleri fazladır. 

– Orta ağırlıkta hat kalınlığına sahiptirler. 

– Orta genişlikte karakterlerdir. 

Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 321) göre, işaret tasarımında tipografiye şu 

konularda dikkat edilmelidir (Şekil 2.34): 

1- Satır aralığı, x-yüksekliğinin 2-2,5 katı kadar olmalıdır. 

2- Kelime arası boşluklar x-yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır. 

3- Eğik harfler değil, gerçek italik karakterler kullanılmalıdır. 

4- Kısaltmalarda nokta kullanılmayabilir. 

5- Sola hizalı düzen tercih edilmelidir. 

6- Çok dilli olan işaretlerde ayrım net olmalıdır. 

7- Yön gösteren oklarla beraber kullanılan tipografi onunla aynı hizada olmalıdır. 

8- Aynı yönü gösteren yerler aynı ok altında gruplandırılmalıdır. 

 
Şekil 2.34: İşaret tasarımında tipografide dikkat edilecekler 

Kaynak: Smitshuijzen, 2007, s. 321 
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Tamamı majüskül harflerle yazılmış bir yazıya kıyasla alt ve üst uzantılar 

barındıran miniskül harflerin daha rahat bir okuma sağladığı söylenmektedir (Mollerup, 

2005, s. 129). Bazı durumlarda majüskül harflerle yazılan sözcükler tercih edilir. Bunlar 

‘DUR’, ‘DİKKAT’ veya ‘YÜKSEK VOLTAJ’ gibi otorite barındıran sözcüklerdir. En 

iyi okuma baş harfi büyük diğer harfleri küçük olan tipografiyle sağlanır. Çünkü küçük 

harflerin tanımlanabilirliği iyi görmeyenler için bile büyük harflere oranla daha fazladır. 

Chris Calori’ye (2007, s.111) göre tümü küçük harfle yazılmış işaretlere Avrupa’da 

daha sık rastlanırken, Amerika’da ve Uzakdoğu’da bu durum pek tercih edilmez (Görsel 

2. 128). 

 

 
 

Görsel 2.128: İşaret tasarımında kullanılan yazılarda miniskül/majiskül harf kullanımı 
Kaynak: Calori, 2007, s. 111 

 
Yazıların büyük ve küçük harfle yazılması gerekliliği hakkında farklı görüşler vardır: 

“Bütün harfleri büyük yazılmış yazılar, düzenli görünüşleri nedeniyle yüzeylere yerleşim açısından büyük 
bir kolaylık sağlar. Fakat büyük ve küçük harfleri birlikte kullanarak yazılan yazılar sadece büyük harf 
kullanılan yazılara göre daha okunurdur. Tammy L. Evans’ın 1998 yılında yaptığı araştırma ise bu görüşe 
karşı bir görüş ortaya çıkarmıştır. Buna göre 65 yaşın üstündeki kişiler uzak mesafeden, tamamı büyük 
harfle yazılmış yazıları daha rahat okumaktadırlar. Okuma terapistlerine göre ise hepsi küçük harften 
oluşan bir yazıda harflerin %70’i bir diğeriyle karıştırılmaktadır” (Machado, 1994, s.34’den aktaran 
Okçu, 2007, s. 58). 

 

Görme engelliler için Braille Alfabesi yoksa ve bir şekilde harfler onlar için de 

tanımlanmak isteniyorsa, tamamı büyük harf tercih edilmelidir, çünkü dokunularak 

büyük harfler daha kolay algılanır. 

Mollerup’a (2005, s. 133) göre, işaret tasarımında okuma mesafesi; kullanılan 

yazı karakterinin x-yüksekliğinin 500 katıyla çarpılması sonucunda bulunur. Buna göre, 
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1cm x-yüksekliği olan bir yazı karakteri 5 metreden okunabilir demektir. Uebele’ye 

(2007, s. 40) göre, 2-3 metre mesafeden rahat okuma için majiskül harf yüksekliği 35-

45mm arasında olmalıdır. İsviçre Lozan’da bulunan Atelier Poisson’dan Giorgio Pesce 

işaret tasarımında yazı boyutu için şöyle demiştir; “En önemlisi yazının en iyi 

görüneceği yeri belirlemek ve her bir mesaj için boyut mantığı geliştirmek. Mesela, kapı 

numaraları ve isimler için küçük boyut, yönlendirme işaretleri için orta boyut ve ana 

mesajlar için uzak mesafelerden bile görülebilecek büyük boyutta yazı kullanmak 

gerekir” (Samara, 2006, s. 209).  

Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 318) göre, farklı okuma mesafeleri için ortalama x-

yüksekliği boyutları şöyle şekillenebilir:  

• 5-15 mm x-yüksekliği; kol uzunluğu kadar olan yerlerde (Kapı işaretleri, duvar 

yönlendirmeleri gibi..) 

• 15-45 mm x-yüksekliği; orta okuma uzunluğu olan yerlerde (iç mekân 

yönlendirmeleri) 

• 40-120 mm x-yüksekliği; uzun mesafe okuması olan yerlerde (Dış mekân 

yönlendirmeleri) 

İşaret tasarımında seçilecek yazı karakterinin anatomisinde de dikkat edilecek 

bazı konular bulunmaktadır. Baines’e (2003, s.13) göre işaretlerdeki yazı karakteri 

seçiminde b ve c harflerindeki gibi kapalı ya da yarı kapalı alanlardaki boşluk miktarına 

ve majüskül I harfi, miniskül l harfi ve rakam olarak 1’in birbirleriyle karıştırılmayacak 

şekilde seçilmesine dikkat edilmelidir. Harf arası, kelime arası ve satır arası boşlukları 

da okunmaya hizmet etmelidir. Ayrıca kitap basımındaki yazı karakterlerine kıyasla 

işaret tasarımında kullanılan yazı karakterlerinde harfler arasındaki, kelime arasındaki 

ve satır arasındaki boşluklar çok daha fazla olmalıdır ki, uzaktan da rahatça okunabilsin. 

Kelime arası boşluklar satır arası boşluklardan fazla tutulmamalıdır. Aksi durumda 

örnekte belirtildiği gibi ‘Post, St., Library’ ve ‘Albert, Coach, Old’ gibi yanlış okumalar 

gerçekleşebilir (Görsel 2.129). 
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Görsel 2.129: İşaret tasarımında kelime arası boşlukların 
satır arası boşluklardan fazla tutulmasına örnek 

Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s. 67 
 

Çevresel grafik tasarımcılar işaret sistemi için çoğu zaman yeni bir karakter 

yaratma yoluna gitmezler ve var olan yazı karakterleri arasından işaret tasarımı için 

üretilmiş  olanlardan seçerler. Yazı karakteri tasarımı zaman ve uzmanlık isteyen bir 

daldır. Adrian Frutiger tarafından Paris Charles de Gaulle Havaalanı işaret sistemi için 

tasarlanan ‘Frutiger 67 Bold Condensed’ yazı karakteri birçok işaret tasarımının 

tipografik düzenlemelerinde yerden kazandırdığı için tercih edilmektedir (Mollerup, 

2005, s. 130) (Şekil 2.35). 

 

 
Şekil 2.35: Adrian Frutiger, ‘Frutiger 67 Bold Condensed’ yazı karakterinin diğer yazı 

karakterlerine göre kıyaslanması 
Kaynak: Mollerup, 2005, s. 130,131 

 



	  
	  

	   153 

Şekil 2.36’da görülen iki yazı karakterini (Frutiger 67 Bold Condensed ve Syntax 

Bold) karşılaştırdığımızda, hem miniskül, hem de majüskül ‘A’ harfinin bitişleri ilkinde 

zemine daha iyi oturduğundan, ayrıca ‘C’nin de bitişi düze daha yakın olduğundan,  

işaret sistemlerinin yapısına ilki daha çok uymaktadır (Uebele, 2007, s. 20).  

 

 
Şekil 2.36: ‘Frutiger 67 Bold Condensed’ ile ‘Syntax Bold’ 

 yazı karakterinin karşılaştırması 
Kaynak: Uebele, 2007, s. 20 

 

Futura yazı karakteri, iyi ve sağlam yapısına rağmen, ‘O’ harfinin yuvarlaklığının 

‘0 (Sıfır)’ rakamı ile benzeştiğinden işaret tasarımlarında tercih edilmeyebilir. Trade 

Gothic yazı karakteri temiz, net ve ağırbaşlı bir karakter olması sebebiyle tercih 

edilebilir (Şekil 2.37). 

 
Şekil 2.37: ‘Futura’ ve ‘Trade Gothic’ yazı karakterleri 

 

Mollerup’a (2005, s. 217) göre bir işaret tasarımında tipografi: Hangi mesajlar 

(metinler) gereklidir? Bu mesajlar nerede gereklidir? Bu mesajlar için ne tür bir form ve 

malzeme uygundur? Nasıl ölçülendirilmeli, yerleştirilmeli ve montajlanmalıdır? gibi 

sorularda karşılık bulduğu cevaplarla şekillenir. Latin alfabesinde yazı soldan sağa 

yazılır. İşaret tasarımında da bu böyledir ama bazen yerden tasarruf etmek amacıyla 



	  
	  

	   154 

yazı dik olarak kullanılabilir. Bunu gerçekleştirmek için üç yol vardır: Harfler alt alta 

dizilebilir. Bu yöntem ‘HOTEL’, ‘BAR’ gibi sözcükler için daha geçerlidir. Diğer bir 

yöntem yazı bloğunu üstten alta okunacak şekilde yatırmaktır. Diğeri ise tam tersi yazı 

bloğunun başının altta olmasıdır ki bu bazı durumlarda yazının okunmasının başka 

elemanlarca engellenmesi sonucunu doğurabilir (Görsel 2.130). 

 

 
 

Görsel 2.130: Yazı bloğunun başının altta olması durumunda yazının  
okunmasının başka elemanlarca engellenmesi 

Kaynak: Mollerup, 2005, s. 135 
 

Bazı durumlarda yaratıcı çözümlemelerle karşılaşmak mümkündür. Bir işaretteki 

mesajı iletmenin tek yolu onu bir tabelaya yazıp koymak değildir. Fiziksel olarak 

mekâna entegre edilmiş işaret, görsel kesintiyi önlemenin en iyi yoludur. Bununla ilgili 

birçok örnek görmek mümkündür. Kaldırım taşlarının farklı tonlarda kullanılmasıyla 

oluşturulan ‘Keep Clear (Temiz Tutun)’mesajı bu gibi yaratıcı çözümlerden birisidir 

(Görsel 2.131).  

 
 

Görsel 2.131: ‘Keep Clear (Temiz Tutun)’mesajı  
Kaynak: Baines, Dixon 2003, s. 65 
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İçerik olarak işaret tasarımı anlatılmak isteneni hedef kitlesine dolaylı ve sıkıcı 

olmayan bir yolla anlatmalıdır. “Grafiksel elemanların yer alacağı yüzey dışında 

yönlendirme işaretlerinin yer aldığı çevre onların fiziksel yapı ve formlarını 

etkilemektedir” (Eski, 2004, s. 38). Bazı durumlarda resmi olmayan işaret dili işe 

yarayabilirken, hastane ve havaalanı gibi resmiyet ve ciddiyet isteyen yerlerde elle 

yazılmış bir tipografi buraya olan güveni sarsacak ve negatif bir imaj verecektir. Oysa 

ki bahçıvan Mehmet’in aynı düzeyde bir resmiyete ihtiyacı olmadığı gibi, doğallık ve 

organikliği temsil ettiğinden kendi eliyle yazdığı yazı işe yarayacaktır (Görsel 2.132). 

Görsel 2.133’de gördüğümüz el yazısı kullanılmış işaret tasarımları ise daha çok 

festival, fuar gibi geçici etkinliklerde kullanılırsa doğru olur. 

 

 
 

Görsel 2.132: Elle yazılmış bir işaret örneği 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

 
 

Görsel 2.133: Vier 5, El yazısı ile tasarlanmış işaretler 
Kaynak: “Left, Right, Up, Down-New Directions in Signage and Wayfinding”, 2010, 

s.89 
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 Avustralya’daki ‘National Gallery’ için ‘Emerystudio’ tarafından tasarlanan işaret 

sisteminde üç boyutlu etki kesip çıkarma yöntemiyle oluşturulmuştur. Yazıyı yaratmak 

için ayrıca bir mürekkep ve elemana gerek duyulmadığından, bu yöntemle çevreye 

fayda sağlanacağı şüphesizdir (Görsel 2.134). 

 

 
 

Görsel 2.134: Emerystudio, Avustralya’daki ‘National Gallery’ için tasarlanan  
işaret sistemi 

Kaynak: Minguet, 2012, s.104, 105 
 

Ticaret, alışveriş ve turizm üç ayrı kategoride insan davranışlarıdır ve her birinin 

yol göstermede ayrı ihtiyaçları vardır. Ticaret dünyasında işaret aynı zamanda görsel 

kimliğin ve markanın bir uzantısıdır. Durum böyle olunca ortaya daha yaratıcı işaret 

tasarımları çıkması olasıdır. Avustralya’nın en büyük bankalarından olan ‘Macquaire 

Bank’ için ‘EGG Office’ tarafından tasarlanan kurumsal ve mekân içi düzenlemeleri 

işaret sistemlerinde yazının ilginç kullanımına örnektir. Mimari öğe olarak binanın 

dışında kullanılan ızgara sistemi tipografik tasarımın oluşmasına zemin hazırlamış ve 

mekânda kullanılan yazılarda ızgara sisteminin üst üste bindirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Aynı sistem kurumsal olarak da devam ettirilmiştir (Görsel 2.135). 
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Görsel 2.135: EGG Office, ‘Macquaire Bank’ için tasarlanan kurumsal ve  
işaret sistemleri 

Kaynak: Minguet, 2012, s.72, 75, 76, 77 
 

İşaret tasarımında kullanılan dilin de önemi vardır. Öyle ki, bazı işaretlerde dilin 

yapısından dolayı daha uzun kelimeler ortaya çıkabilir, ama işaret tasarımında tireleme 

kullanılmaz ve kelimeler bölünemez. Uluslararası olan işaretlerde mutlaka ana dilin 

yanına İngilizce de eklenmelidir. İyi kullanılan bir dil, şüphesiz işaretin etkinliğini 

artıracaktır. Bir kelimeyi her yerde aynı kullanmaya dikkat etmek gerekir. Kelimeler, 

tutarlı, hızlı okunması için olabildiğince kısa, herkes için aynı anlama gelebilecek ve 

pozitif yaklaşımlı olmalıdır. Aynı zamanda herkesçe bilinen bir kelime olmasına dikkat 

edilmelidir. Hastane koridorlarında karşılaşabileceğimiz ‘Kanser Birimi’ bazı hastalarda 

moral bozukluğu ve korku yaratacağından, ‘Onkoloji Birimi’ demek daha doğru 

olacaktır, ama bu seferde ‘Onkoloji’ kelimesinin herkes tarafından bilinirliği 

sorgulanacaktır.  
 

2.4.6.6. İşaret sistemlerinde malzeme 

İşaretler çeşitli malzemelerden üretilirler. Materyal, biçim ve donanım 

bakımından çok zengin bir malzeme seçeneği olduğundan, İşaretler kullanılan 

malzemelere ve üretim yöntemlerine göre birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Yaratıcı 
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tasarımcıların yenilikçi malzemeleri kullanımı sayesinde işaret tasarımı ilginç sonuçlar 

elde etmektedir. “Tasarımın başarısı ya da başarısızlığı genellikle malzemenin yaratıcı 

bir biçimde kullanımına, işlevsel performanslarına ve mekâna kattıkları imgeye, 

markaya, kimliğe, hisse ve havaya dayanır” (Gagg, 2013, s. 8). 
Malzemeler ve doğal bir şekilde sahip oldukları ya da üzerlerine uygulanabilen dokular, 

genellikle bir mekânın ana niteliklerini tanımlar. Bunlar, genel olarak kişinin tasarımla iletişim kurarken 
kullandığı ilk unsurdur. Kapıyı açmak için tuttuğumuz kapı kolu, koridorda yürürken yanından geçtiğimiz 
duvar, bir odaya girerken ayaklarınızın çıkardığı sesler, etrafınızı çevreleyen ahşabın ortama yaydığı koku 
ve camdan gözünüze çarpan parlak yansımalar... (Gagg, 2013, s. 8). 

 

“Malzemelerin ustalıklı ve doğru bir şekilde kullanılması tasarım amacına hizmet 

edebilir ve hatta bu amaca ulaşmada başlıca rolü oynayabilir. Bu açıdan bakıldığında şu 

tür malzemeler öne çıkar: Sert-kaba; hafif-hareketli; gizleyici-katmanlı; şeffaf-yarı 

şeffaf, aşık-kapalı” (Bielefeld, El Khouli, 2011, s. 67). Üretim masrafları malzemeye 

göre değişiklik gösterirken, dayanıklılık ve hissettirdikleri de malzemeden etkilenir. 

Malzeme seçiminde etkili olan faktörler arasında; fiyat, görünüş, hava koşullarına 

dayanıklılık, vandalizme dayanma gücü, bakım gibi faktörler gösterilebilir. 
Grafik tasarımcılar mobilya ve iç mekân tasarımı gibi diğer tasarım alanlarından sürekli 

olarak esinlenirler. Çoğu yaratıcı kişi kendini tek bir disiplinle sınırlı görmez. Örneğin De Stijl ve 
Bauhaus ekolleri resim, mobilya ve grafik tasarımıyla ilgilenirken farklı disiplin ve malzemeler 
arasındaki çalışmalarında onları yönlendirecek ortak ilkeleri izlemişlerdir (Ambrose ve Harris, 2012b, s. 
79). 

İki boyutlu tasarımı, toplum üzerinde doğrudan etkileri olan üç boyutlu dinamik bir tasarım 
haline getirmek oldukça güçtür. Bu yüzden de çevresel grafik tasarımcı, fikirleri kağıt üzerinden işlevsel 
nesneler haline dönüştürmek için gerekli olan yeni materyaller ve fabrikasyon işlemleri hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır. Örneğin kötü yapılandırılmış ve yanlış malzemeler kullanılarak yapılmış bir işaret 
sistemi, kişilere önemli fiziksel zararlar verebilir. Bunu önlemek için düzenlenmiş yasalar ve kanunlar 
dikkate alınmalıdır. (Steven, Teresa, s.127’den aktaran Okçu, 2007, s. 16). 

 

“Bir malzemenin teknik, görsel ve dokunsal özellikleri, tasarıma ve sonuçta ortaya 

çıkacak yapıya ifade kazandırmak amacıyla bilinçli bir şekilde kullanılabilir” (Bielefeld, 

El Khouli, 2011, s. 63).  

Malzeme seçiminde işaret tasarımının nerede kullanılacağının önemi büyüktür. İç 

mekân için seçilecek malzemeler ile dış mekân için seçilecek malzemeler arasında hava 

koşulları ve dış etkenlerden etkilenme bakımından farklılıklar bulunabilir. Dış mekân 

için kullanılan işaretlerin yapımında dayanıklıkları nedeniyle genellikle mermer, bronz, 

ahşap ve alüminyum malzemeler tercih edilir. Dış mekân işaret tasarımı için kullanılan 

malzemeler biraz daha kısıtlıdır, çünkü güneş ve diğer hava koşullarının malzemeye 
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zarar verme durumu ve büyük boyutlarda uygulanacak olan malzemenin maliyeti göz 

ardı edilemez.  
Peter Zumthor’a göre malzeme sonsuzdur. Bir taşı ele alalım; onu testereyle 

biçimlendirebilir, ufalayabilir, matkapla delebilir, ayırabilir ya da cilalayabilirsiniz. Her seferinde taş 
başka bir şeye dönüşecektir. Ardından aynı taşı daha küçük ya da daha büyük miktarlarda 
kullanabilirsiniz ve yine başka bir şeye dönüşür. Daha sonra taşı ışığa doğru tutabilirsiniz yine farklı bir 
hal alır. Yalnızca bir malzemeden bin farklı olasılık söz konusudur (Gagg, 2013, s. 9).  
 

“Malzemeler bir mekânı kullanan kişilerin davranışlarını yönlendirip 

değiştirebilir: soğuk ya da sıcak; heyecanlı ya da sönük; rahatlamış ya da tedirgin 

hissedebiliriz. Bu hislerin hepsi yalnızca bir malzemenin sahip olduğu bin farklı 

olasılıktan kaynaklanır” (Gagg, 2013, s. 8). 
Tasarımcı için fikrin ve bu fikri üretmek üzere kullanılacak medya ve malzemenin seçimi 

büyük önem taşır, tasarımda “araç mesajın kendisidir”. Günümüzün dijital ve iki boyutlu görselliği 
arasında dokunabilirliğin arayışı devam ederken, tasarımcı da üç boyutlu malzeme ile çalışmanın 
özlemini çekerken, bir yandan da hitap edeceği kitlenin arayışlarının da farkındadır. (Taşçıoğlu, 2013, s. 
129).  
 

Hata götürmeyen yapısı sayesinde dikkat isteyen bir malzeme olan taş, kalıcı 

harfler için kullanılan en eski yöntemlerden birisidir. Mermer, granit, kireçtaşı ve diğer 

taşlar işaret yapımında kullanılan diğer önemli malzemelerdendir. Taş işçiliğinden 

oluşan işaretler genellikle mimari ile bağlantılı olarak kullanılırlar. Ağır bir havası ve 

pahalı bir malzeme olduğundan pek fazla tercih edilmese de kullanıldığı yere prestij ve 

önem kazandırır. Valentine Riverside Müzesinin ana işaretinde 13 ton mavi taş 

kullanılmıştır (Görsel 2.136). 

 
 

Görsel 2.136: Valentine Riverside Müzesinin ana giriş işareti  
Kaynak: http://www.cvedesign.com/portfolio/valentine-riverside-museum, 

(Erişim Tarihi:11.05.2015) 
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Taşın elle oyulması zahmetli ve pahalı bir yöntem olmasına rağmen dayanıklılığı 

ve sağladığı prestij nedeniyle çokça tercih edilmektedir. “Taş, kalıcılığı temsil eder ve 

kalıcılıkta önemi yansıtır. Tarih öncesi çağlarda ve eski uygarlıklarda yapı çok 

önemlidir ve kalıcı, anılmaya değer bir hatıra olması amaçlanarak oluşturulur” (Gagg, 

2013, s. 14). Bu nedenle eski işaretlerde hep taş malzeme kullanılmıştır. Taş kadar 

dayanıklı, ama onun kadar pahalı olmayan bir malzeme olan beton da dayanıklılık 

gerektiren işaretlerde kullanılmaktadır. Richard Kindersley’in tasarladığı Bristol’deki 

St. Peter Katedrali önündeki bu tek parça beton harfler mimari yapıyla uyum 

içerisindedir (Görsel 2.137). 

 

 
 

Görsel 2.137: Richard Kindersley, Bristol’deki St. Peter Katedrali önündeki  
tek parça beton harfler  

Kaynak: www.tumblr.com/search/tanya harrod,(Erişim Tarihi:06.05.2015) 
 

Ahşap, işaret yapımında kullanılan en köklü ve en doğal malzemelerdendir. 

Rengi, kokusu, sıcaklığı, katılığı kendine has bir malzemedir. Üzerinde çalışılması ve 

bağlantısı kolay olan ahşabın, diğer malzemelerden farklı olarak yaşayan bir havası 

vardır. Görüntüsü yıllara göre değişiklik gösterebilir ve daha az sürdürülebilir olması 

dezavantajlarıdır. 

Ahşap malzemeler fiziksel çevreye uygun malzemelerdir. Ama taş, tuğla gibi 

malzemelere kıyasla ömrü daha kısadır. Soğuk bir etki yaratan metal yüzeylere göre 

uygun ortamlarda daha sıcak bir görüntü yansıtabilmektedir. Sert ahşap kullanılan en 

eski malzemelerden birisidir. “Ahşaba dokunulduğunda bir tür sıcaklık hissedilir; 

ahşabın yüzeyi düz, pürüzlü ya da dokulu olabilir” (Gagg, 2013, s. 62). Doğal görünüm 

sağlamada mükemmeldir. Doğal ve organik hava gerektiren yerlerde kullanılırken 
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dayanıklılığıyla da tercih edilmektedir. “Birçok doğal malzeme gibi ahşap da pahalı ve 

değerli bir malzeme haline gelmiştir” (Gagg, 2013, s. 60). Görsel 2.138’de ahşap 

malzemenin verdiği sıcaklık hissinden dolayı ‘Sorry (üzgünüm)’ yazısı ahşaptan 

kesilerek kelimenin anlamına da gönderme yapılmıştır. Ahşap malzemenin çok 

yönlülüğü, doku, renk ve her türlü şekle uygunluğu tercih sebebidir (Görsel 2.139).  

 

 
 

Görsel 2.138: Ahşap ‘Sorry (üzgünüm)’ yazısı 
Kaynak: Reyes, 2007, s.148 

 

 
 

Görsel 2.139: Ahşap malzeme kullanılmış bir mağaza ismi 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.142 

 

Plastiğin, işaret yapımında en çok tercih edilen malzemelerin başında gelmesinin 

sebebi dayanıklı, kolayca uygulanabilen, dış mekân koşullarına uyumlu ve çok çeşitli 

renk seçeneklerinde olmasıdır. “Günümüzde plastiğin, bu malzemeyi ilk keşfedenlerin 

onun için öngördüğü potansiyeli aştığı konusunda şüphe yoktur. Kısaca PET olarak 

bildiğimiz polietilentereffulat, herhangi bir başka malzeme çeşidiyle başarılması olası 

olmayan biçimler ve şekiller denenmesine olanak sağlamaktadır” (Gagg, 2013, s. 95). 

Bu nedenle plastik, çok yaygın bulunan, sınırsız biçim ve rengin uygulanabildiği ve 
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işaret tasarımında kullanım alanı yaygın olan bir malzemedir. Özellikle arka fondaki 

görüntünün engellenmemesi istendiği takdirde bu malzemenin saydam olanlarının tercih 

edilmesi çok uygun olmaktadır. Akrilik plastik olarak bilinen Plexiglas, doğru ve 

yerinde kullanıldığında mükemmel bir malzemedir. Dökme akrilik levhalar hafif ve 

kendini taşıyan bir yapıya sahip olduklarından büyük boyutlu işaretler ve dış mekânlar 

için gayet uygun bir malzemedir. 
Plastik, yeri geldiğinde endüstriyel tasarım çağının şafağını müjdeleyen mucizevi bir 

malzeme, yeri geldiğinde kaba ve zevksiz, ucuz ve değersiz, kötü zevkin bir örneği ve kullan-at 
toplumunun bir sembolü olarak algılanır. Plastik, diğer malzemelerle kıyaslandığında çok daha sonradan 
ortaya çıkmıştır ancak plastiğin tasarıma, topluma ve çevreye olan etkisi, büyük olasılıkla günlük 
kullanımdaki diğer herhangi bir malzemeninkinden çok daha büyük boyutta ve yaygın ölçekte olmuştur 
(Gagg, 2013, s. 91).   

 

Cam, hem dayanıklılık hem de yansımalar bakımından tasarımlar için zor bir 

malzeme olmuştur. Bu nedenle işaret tasarımlarında çok gerekli olmadıkça tercih 

edilmez. 

Metal, üç boyutlu tipografi yaratmada sıkça başvurulan bir malzeme olmuştur. 

Doku, boyut ve destek olarak büyük esneklik sağladığından gerek bina isimlerinde, 

gerek kapılarda ve güvenlik girişlerinde etkili örnekler görmek mümkündür. Tek 

çizgiden oluşan örneklere rastlandığı gibi, stencil (şablon harf) etkisine de bu 

malzemede sıkça rastlanır. Bazı durumlarda kesip çıkarılan harflerin iç boşlukları yok 

olurken, bazılarında da iç boşlukları korumak için desteklenmesi gerekir (Görsel 2.140). 

  

 
 

Görsel 2.140: Metalden oluşturulmuş kapı düzenlemeleri 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.140 
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Metal malzemeler sağlamlığın, uzun ömürlülüğün ve yüksek kalitenin 

sembolüdür. Demir ve çelik dış mekân işaret tasarımında kullanılan oldukça yaygın 

birer malzemedir. Üç boyutlu harf oluşturmak için de genellikle bu malzemeler 

kullanılır. Usta ellerde mekanik uygulamaların sayesinde bir çok şekle girebilen bir 

malzeme olan demir ve çelik paslanmayı önlemek için kaplanır ya da boyanır. Parlak 

yüzeyler görünürlüğü düşürürken mat yüzeyler yıpranmaya daha yatkındır ve temiz 

kalmaları daha zordur. İç mekânda kullanılan parlak malzemelerin ışık yansımaları da 

ortamda farklı sonuçlar doğurabilir. Görsel 2.141’de, çelik harfler ışığı, gün içinde 

değişen güneşin konumuna bağlı olarak duvara yansıtır ve harfler adeta duvarda dans 

eder. 

 
 

Görsel 2.141: Büro Uebele Visuelle Kommunikation, Zemindeki çelik harflerin  
duvarda yansıması 

Kaynak: Uebele, 2007, s.313 
 

Çelik ve alüminyum işaret yapımında kullanılan ikinci en yaygın malzemedir. 

Kurşun kaplı hafif çelik sac geleneksel olarak hazır bulunan harf yapımında kullanılan 

malzemedir. Çinko kaplı hafif çelik sac kurşun kaplı olana göre daha yüzeysel 

dayanıklılık sağladığından dış mekân uygulamalarında daha çok tercih edilir. Pahalı bir 

malzeme olan paslanmaz çelik ise hem daha pahalıdır, hem de prestij bakımından daha 

etkilidir. Alüminyum malzemenin avantajları, hafiflik ve mükemmel dayanıklılıktır. 

Diğer metallere oranla dezavantajı ise kendisiyle ya da başka bir malzemeyle 

perçinleme veya vidalama yoluyla bağlantısının zor olmasıdır. İşaret yapımında 

kullanılan köklü birer malzeme olan bronz ve pirinç ise geleneksel değerler taşıyan 
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yerlerde kullanılır. Richard Kindersley tarafından bronz panellere döküm olan bu 

sayılar, Londra’daki Barclay Bank’de kullanılmıştır. Bulunduğu katı belli etmek için 

farklı renk tercih edilen sayılar, bir işaret tasarımının işlevini bozmadan nasıl heykelsi 

bir havaya büründüğünün güzel bir örneğidir (Görsel 2.142). 

 

 
 

Görsel 2.142: Richard Kindersley, Londra’daki Barclay Bank için tasarlanan  
heykelsi rakamlar 

Kaynak: www.kindersleystudio.co.uk/barclays-lift-numbers/,  
(Erişim Tarihi:06.05.2015) 

 

8 kez tekrar eden ‘British Library’ yazısı hafiften en kalına doğru ağırlaştırılmış 

tipografik düzenlemeden oluşmuştur. Giriş kapısı ve kapı üstü düzenlemesi olarak 

tasarlanan çelik plakadan kesilmiş harfler dramatik ve etkileyici bir kapı yaratılmasına 

imkan vermiştir (Görsel 2.143). 

 

Görsel 2.143: David Kindersley, British Library giriş kapısı 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.130 
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Gece görüşünün zorunlu olduğu durumlarda ışık, bir malzeme olarak işaretlerde 

sıkça kullanılmıştır. Neon ışıkları üç boyutlu tipografide kullanılan bir yöntem olarak, 

kimi zaman harflerin üzerine bir çizgi şeklinde getirilirken, kimi zamanda çukur 

harflerin içini doldurmak için kullanılmıştır. Her iki örneği de görsel 2.144’de görmek 

mümkündür. 

 

 
 

Görsel 2.144: Neon’dan oluşturulmuş işaret tasarımı 
Kaynak: Baines, Dixon, 2003, s.145 

 

Neon ışık kullanılmış işaretler, geceleri görünür olmaları için sıkça 

kullanılmaktadır. “Geceleri işaretler ve billboardların varlıkları kaybolur. Geceleri neon 

veya diğer ışıklandırmalara ihtiyaç duyarlar. Böylece gözlemcilerin bakışı daha kuvvetli 

yakalanabilir. Ayrıca kentin manzarasının güzelleşmesine katkıda bulunur. Neon 

uygulamalı işaretler kent için başrol oynayabilir ve kentin özel bölgesi olabilir” (Young 

2013, s. 19’dan aktaran Eski, 2004, s. 32).   

Paula Scher tarafından tasarlanan Pittsburg’taki Çocuk Müzesi (Children’s 

Museum), dış mekân işaretinde yazı, içeriden neon harflerle ışıklandırılmış ve böylece 

derinliği arttırılmış harflerden oluşturulmuştur. Derinlik için kullanılan delikli malzeme 

hem ağırlığı azaltmış, hem de ışığın etkisini artırmıştır (Görsel 2.145). 
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Görsel 2.145: Paula Scher, Pittsburg’taki Çocuk Müzesi’nin dış mekân işareti 
Kaynak: https://segd.org/content/childrens-museum-pittsburgh, 

 (Erişim tarihi: 13.05.2015) 
 

Neon dışında Led ışıklarda işaret için tercih edilebilir. Japon Kokokumaru 

firmasının ‘ışık ağacı’ adı altında düzenledikleri bu tasarımda led ışıkların belli açılarda 

yerleştirilmesiyle meydana gelen ‘Venus’ yazısı yere inmiş yıldızları anımsatmaktadır 

(Görsel 2.146). 

 

 
 

Görsel 2.146: Kokokumaru, Led ışıklardan oluşturulan ‘Venus’ yazısı 
Kaynak: Fredes, 2009, s.166 

 
Doğru sonucu ortaya çıkaracak malzemeyi seçmek deneyim ve deneme yanılma karışımı 

gerektirir. ...... Malzemeleri test etmek ve keşfetmek yalnızca bir şey yapmanın zihinsel ve fiziksel 
deneyimimize katkıda bulunmakla kalmaz aynı zamanda yaratıcı fikirlerin ve estetik duyarlılığın 
gelişimine de olanak sağlar (Ambrose ve Billson, 2013, s. 89).   

Kağıt, tasarımcıların aşina oldukları ve üç boyuta taşınmaya elverişli bir malzemedir. 
Mukavva gibi varyasyonları ile birlikte kağıt, üç boyutlu ürüne ya da heykele dönüşebilen, farklı renk ve 
dokularda zenginleşen, büyük ya da küçük ölçülerde kendini gösterebilen bir malzemedir. Kağıdı 
boyutlandırarak yapılan denemeler, uzun bir geçmişe sahip olan bu tanıdık malzemeyi yeni bir boyuta 
taşıyarak çarpıcı sonuçların kolayca alınabilmesine yardımcı olmaktadır (Taşçıoğlu, 2013, s. 131).  
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Kağıt ve onun uzanımı olan karton malzemeler işaret tasarımında 

dayanıklıklarının elverişli olmamaları sebebiyle tercih edilmezler. Özellikle dış mekân 

için kağıt, doğru bir tercih olmayacaktır.  

Kumaş, genellikle dış mekânda ve geçici işaret uygulamalarında kullanılan bir 

malzemedir. Hafifliği sayesinde rüzgarla esneklik ve hareket kazandığından festival gibi 

yerlerde tercih edilir. Ucuz ve her renkte bulunabilmesi avantajlarıyken, ışığa karşı 

hassas olması ve zamanla solması dezavantajlarıdır. 
Tasarımcılar çoğunlukla kullanılabilirlik ve güzellik öğelerini dengelemek için mücadele 

ederler. Bu yüzden yaratıcı güç ve profesyonelliğe ihtiyaç vardır. Örneğin büyük ya da küçük ölçekli 
projelerde mesajdaki özen, malzemenin dikkatli seçimi, uygulanan yöntemler tasarımcı tarafından 
incelenmektedir (Garben 1992, s. 1’den aktaran Eski, 2004, s. 37). 
  

İşaret tasarımında malzeme kullanımının sınırsız olduğu bu örnekte 

görülmektedir. Helsinki Finlandiya’daki bir şarap mağazasının kurumsal kimliği 

duvarda yün ipler kullanılarak tekrar şekillendirilmiş, samimi ve sıcak bir atmosfer 

yaratılmıştır (Görsel 2.147).  

 

 
 

Görsel 2.147: Bond Creative Agency, Helsinki Finlandiya’daki bir şarap mağazasının 
kurumsal işareti 

Kaynak: Minguet, 2012, s.115 
 

Greco Design’ın Dauro Oliveira Diş Kliniği için tasarladığı işaretlerde, diş 

hekimlerinin kullandığı diş tellerinden esinlenilmiştir. Küçük metal parçaların 

oluşturduğu iskelete, lastik bantlar geçirilmiş ve böylece piktogramlar, rakamlar 
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meydana çıkmıştır. Malzeme ve fikir bakımından oldukça yenilikçi bu tasarım ile işaret 

tasarımının sınırları zorlanmıştır (Görsel 2.148). 

 

 
 

Görsel 2.148: Greco Design,  Dauro Oliveira Diş Kliniği için tasarlanan işaretler 
Kaynak: “You Are Here”, 2013, s.128, 129 

 

Geçmişte temel malzeme olan taş, ahşap, cam ve metal işaret yapımında hala 

kullanılırlar fakat bunların yerini günümüzde daha farklı malzemeler almıştır. 

Kompozitler, alaşımlar, laminantlar ve daha ötesi saf sentetik malzemelerin kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır (Smitshuijzen, 2007, s. 254). Yeni malzemeler ve gelişen 

teknoloji işaret sistemlerinin uygulama alanlarını gün geçtikçe genişletmektedir. 

“Malzeme seçimleri ve kullanımı bir tasarımı çok başarılı ya da başarısız kılabilir” 

(Gagg, 2013, s. 164). Danimarka ve New York tabanlı NR2154 stüdyosundan Troels 

Faber ve Jacop Wildschiodtz tasarımı olan bu harfler, floresan renklerde 5mm 

kalınlığındaki laser kesim akrilik camların biraraya getirilmesiyle oluşturulmuştur 

(Görsel 2.149). 
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Görsel 2.149: Troels Faber ve Jacop Wildschiodtz, Lazer kesim akrilik camdan harfler 
Kaynak: Jacquillat, Vollauschek, 2011, s.165 

 

 “Sadece algılara yönelik, dekoratif sonlandırmanın ötesine geçilerek başlı başına 

estetik bir değer haline gelen işlevsellik seviyesinin yakalanması sonucunda kesintili, 

modüler ve yinelenen yüzeyler, iç mekânın hissedilmesinde gerçek bir etkiye sahip 

olmaktadır” (Gagg, 2013, s. 144). Yönlendirme elemanlarında modüler sistem tercih 

edilmesinin sebebi ileriye dönük değişikliklere hazırlıklı olmaktır. Herhangi bir durum 

değişikliğinde, modüler ve takıp çıkarılabilen elemanları değiştirmek dada kolaydır. 

Fakat bu sistemin kullanımı tek parça olanlara nazaran pahalı olabileceğinden, bunun 

kullanılmasının kararı olabilecek değişiklik sıklığı göz önünde bulundurularak 

planlanmalıdır. Kapı isimliklerin de, isim, unvan ve yerlerinin değişebilme sıklığı göz 

önünde bulundurularak tasarlamasında fayda vardır.  
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2.5. İşaret Sistemlerinde Üç Boyutlu Tipografi ve Çevresel Uygulamalar 

Edo Smitshuijzen’e (2007, s. 296) göre, eski dönemlerde yazı üretimi ve bütün 

grafik endüstrisi aslında dokunulabilir objeler üzerine temellenmiştir. Bir çok tipografik 

ifadede hala o dönemin etkilerini görmek mümkündür. Bu ifadeler yazı fontlarının 

tümünün dijital haliyle haşır neşir olan yeni nesil tasarımcılar için biraz kafa 

karıştırıcıdır. Sadece fontlar değil, bütün üretimin dijital formatta gelişmesi tipografinin 

elle tutulabilir olması olasılığının göz ardı edilmesine ve çabuk üretilenin tüketim 

hızının da aynı oranda olmasına neden olmuştur.  

Turizm, dünyada hızla ilerleyen bir sektör olmaya devam etmektedir. Şehir 

turizmi de bundan payını almaktadır. Eskişehir’e peş peşe açılan oteller ve gezmeye 

gelen turist sayısındaki artış bunu destekler niteliktedir. İnsanlar gezip görmek, o yere 

özgü tatları tatmak için seyahat etmekten hoşlanırlar. Kimileri için bilinmeyen bir yerde 

yollarını bulmak bile bir gezi amacı olabilir. Kimileri içinse yol bulma sadece gideceği 

yere bir an önce varmaktır. Yol gösterme projelerinin amacı yol göstermektir. Bazıları 

sadece bu amaca hizmet eder, ama bazıları bu amacı da aşarak mekâna güzellik ve 

kimlik katarlar. Bu durumda o mekân sadece bir yer olmaktan çıkar ve bambaşka bir 

yere dönüşebilir.  

Mekân ve yer birbirinden farklıdır. İkisi arasındaki farklılıklardan birisi; mekân, 

konumun üç boyutlu halidir. Yer ise mekânda kültürel olarak konumlanır ve bazen de 

zamanla çevresel sanat bir mekânı belirli bir yere dönüştürür (Naukkarinen, 2007, s. 

64). Bizler çevremizin birer parçasıyız, hareketlerimizle ve varlığımızla ona katkıda 

bulunuyoruz, biz ve çevremiz arasındaki sınır belirsizdir (Naukkarinen, 2007, s. 72). 
Özelikle tipografinin dış mekâna taşınması, onun geleneksel grid sistemleri, bilinen tasarım 

kurallarının dışına çıkarak, basit geometrik formunun farklı malzemelerle yorumlanmasına olanak 
vermiştir. Temel yaşam alanından koparılan yazı artık konumlandırıldığı yeni mekân ve ortaya konulduğu 
malzemelerin bütünü ile oluşan yeni bir anlama bürünür (Taşçıoğlu, 2013, s. 130). 

 

İşaret tasarımı tipografinin üç boyutlu kullanım alanlarından en önemlisidir. 

Tasarımlarını iki boyutlu yüzeyle sınırlamayan cesur tasarımcılar sayesinde, işaret 

tasarımlarında tipografinin giderek daha fazla üç boyutlu örneklerinin görülmesi 

mümkün olmuştur. İşaret tasarımlarında üç boyutlu tipografinin tercih edilmesi binlerce 

işaret arasından farkındalığının sağlanması ve sıra dışılığın sağlanmasının gereksinimi 

yüzündendir. Bazı yerlerde ise üç boyutlu uygulamalar eğlenceli bulunarak, işaret 
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projeleri gibi fonksiyonelliğin ağır bastığı projelerde anlaşılma kaygısı yüzünden pek 

fazla tercih edilmeyebilir.  
Sıra dışı olmak, binlerce görsel mesaj arasında sıyrılabilmek, farklı deneyimler yaşatarak 

akılda kalıcı olabilmek amacıyla tasarımcılar yeni disiplinlere, yeni boyutlara ve yeni açılımlara 
başvurmaktadırlar. Üretim biçimlerinin ulaşılabilirlik ve uygulanabilirliğinin arttığı, disiplinlerarası 
uçurumların ortadan kalktığı 21. Yüzyılda “heyecan ile fıkırdayan ve hevesle yeni denemelere açılan 
tasarımcılar, kendilerine özgü tarz, şekil ve tekniklerini üçüncü boyuta taşımaya başlamışlardır” (Klanten, 
2008, s. 4’den aktaran Taşçıoğlu, 2013, s. 129).  

 

Araştırmanın bu kısmında, seçilen örneklerin özellikle konu başlığına uyması 

bakımından üç boyutlu işaret tasarımlarından olmasına dikkat edilmiş, ve seçilen 

örnekler üzerinden konu daha kapsamlı verilmeye çalışılmıştır. 

‘Plaful Type 2’ kitabının editörlerine (2010, s. intro) göre, günümüz görsel kültürü 

eklektik bir yapıdadır: geçmişten şimdiki zamana ya da hayal edilen gelecekten 

herhangi bir kaynak kopyalanabilir, bir kısmı alınabilir, birleştirilebilir, sorgulanabilir, 

tersine çevrilebilir. Çağımız tek bir görünümün geçerli kılındığı bir çağ değildir, bütün 

stillerin kabul gördüğü bir yaklaşım tarzı benimsenmektedir.  

 

2.5.1. Dış mekân işaretlerinde kullanılan üç boyutlu tipografi örnekleri  

Pallas Lombardi, Charlotte (Kuzey Carolina) Bölgesi Ulaşım Sistemleri, 

Ulaşımda Sanat Programı Sorumlusu olarak şöyle demiştir: “Gerçekten iyi bir kamu 

sanatı, kamu alanlarındaki deneyimlerimizi değiştirir, hayatlarımızı iyileştirir, dünyada 

var olma yönümüzü değiştirir. O bir hediyedir.” (Basa, 2008, s. 5). Bu söylemi işaret 

tasarımı içinde kullanmak yanlış olmaz. Gerçekten iyi bir işaret tasarımı bir mekâna 

verilen en güzel hediyedir. 

Marja Seliger’in (yüzyüze görüşme, 11 Nisan 2011) belirtiği üzere bir şehirde 

tasarım elemanları ve bunların fonksiyonları dört kategoriye ayrılır: Bilgi, reklam 

(tanıtım), kimlik ve öyküler. Bilgi, trafik işaret ve yönlendirme işaretlerine; açık hava 

reklamları tanıtıma, firmaların marka isimleri ve logoları kimlik kısmına ve her bir birey 

de işin öykü kısmına örnek olarak verilebilir. Bunların arasındaki uyumda o şehri 

yaşanılabilir bir hale getirir. ‘The Art of Placemaking’ kitabını yazarı Ronald Lee 

Fleming’e (2007, s. 218) göre, işaretleme ve grafik tasarım şehir dokusunun hayati 

elemanlarını insancıllaştırmak için birer yol oldukları gibi, halkın merakını canlı 

tutmaya zemin hazırlamaktadır.  
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Dış mekânda kullanılan üç boyutlu işaret tasarımları örnekleri çoğunlukla bir 

yerin adını belli etmek için kullanılmışlardır. Bir dış mekânda, orayı ziyaret eden 

ziyaretçiler için iletişimi sağlayan tek şey işaretleme dilidir. Bulundukları yeri 

tanımlamaları ve ilk izlenimi vermeleri açısından bu tarz işaretlerin önemi büyüktür. 

Giriş işaretleri olarak da adlandırılırlar. 
Giriş işaretleri genellikle doğal alan projeleri tarafından karakterize edilirler ve bunun için 

doğal ürünler kullanılmaktadır. Genellikle taş, tahta, tuğlaya monte edilir ve geniş peyzajlar tarafından 
tanımlanırlar. Giriş işaretleri dikkat çeken büyüklükleri ve temsil ettikleri alanlarla benzerlerinden fark 
edilirler (Eski, 2004, s. 49). 

 

Dış mekân işaret tasarımları birçok noktadan görülmeye daha eğilimlidirler. Bu 

nedenle birden fazla yüzey ve önlü, arkalı olarak tasarlanırlar. Çoklu yüzeye sahip işaret 

tasarımları da heykelsi ve mimari bir havaya bürünürler. Michael Manwaring’in San 

Fransisco’da bulunan ‘India Basin Industrial Park’ için 1980’lerde tasarladığı 

tanımlayıcı harften heykelsi harfler ‘Helvetica’ yazı karakteriden oluşturulmuştur 

(Görsel 2.150, 2.151). Dönemine göre büyük boyutlu ve heykelsi bir havada tasarlanan 

bu yer ismi biraz yıpranmış görünse de uzun yıllardır varlığını korumaktadır. 

 

 
 

Görsel 2.150: Michael Manwaring, India Basin Industrial Park giriş işareti 
Kaynak: http://aigasf.org/community/fellow_ 

profiles/fellow_awards_2013_interview_michael_manwaring 
 (Erişim tarihi: 20.11.2013) 
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Görsel 2.151: Michael Manwaring, India Basin Industrial Park giriş işareti detay 
Kaynak: http://aigasf.org/community/fellow_ 

profiles/fellow_awards_2013_interview_michael_manwaring 
 (Erişim tarihi: 20.11.2013) 

 

Kuzey Wales’de bulunan Endüstriyel Miras Parkı ‘Parc Plas Mawr’ın giriş işareti 

olan tasarım Noah Rose tarafından tasarlanmıştır. Parkın isminin tamamen yazıldığı, 12 

harften oluşan düzenlemede paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Parkın ismini 

kendine özgü bir harf formuyla oluşturmayı seçen tasarımcı, altta karşıdan bakıldığında 

okunacak majüskül harfleri kullanırken, majüsküllerin üstlerinde de değişik açıda 

yandan okunacak şekilde miniskül harf formlarını kullanarak her açıdan okunmayı 

sağlamıştır. Harflerin yol kenarında ve büyük boyutlarda olması parka gelen 

ziyaretçilerin uzaktan da yazıyı algılayabilmelerine olanak sağlar.	  Üst üste binen farklı 

açılı harfler sayesinde yandan ve karşıdan görüş açısı sağlayan tasarımda amaç, heykelsi 

harflerle birlikte parkın içsel güzelliğine katkıda bulunmaktır (Görsel 2.152). 

 

 
 

Görsel 2.152: Noah Rose, Park Plas Mawr giriş işareti 
Kaynak: https://www.flickr.com/photos/colwynboy/8490936781/ 

(Erişim tarihi: 04.12.2014) 
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Görsel 2.153’deki bu tanımlayıcı heykelsi harfler, New York’taki Talleyrand Ofis 

Parkı için Gottschalk&Ash tarafından 1982 yılında tasarlanmıştır. Sekiz adet ‘T’ harfi 

bir seri oluşturacak şekilde arka arkaya dizilmiştir. Mitzi Sims’e (1991, s. 52) göre, 

ortamına uyum sağlaması için yeşilden maviye her biri renk geçişleriyle yumuşatılmış 

işaret, o dönemde etkili bir giriş işareti olarak tanımlanmıştır. 

 

 
 

Görsel 2.153: Gottschalk&Ash, Talleyrand giriş işareti 
Kaynak: Sims, 1991, s.52 

 

Markalaşmaya işaretin etkisi çok önemlidir. İyi bir işaret tasarımı ‘insanları 

düşünüyorum’ mesajı verir ki, bu bir marka için çok faydalıdır. İyi bir yönlendirmeyi 

göz önünde bulundurmayan firmalar saygıyı hak etmez. İşaret dili bir yerin beden 

dilidir. Organizasyonun yetenekleri ve davranışları hakkında sürekli mesaj veren başka 

bir dil daha yoktur. Tanımadığınız bir firmanın tanıtım broşürüne ya da tanıtım 

videosuna bakmayabilirsiniz ama yolunuzu bulmak için işaret tasarımlarına mutlaka 

bakmanız gerekir. Takenobu Igarashi’nin sanat yönetmenliğinde ortaya çıkan bu çok 

yönlü ‘N’ harfi, Japon Nippon Sigorta Şirketi’nin yönlendirme işareti olarak 

tasarlanmıştır. Düz renk alüminyum malzemeden oluşan işaret, dış mekâna mükemmel 

uyum göstermiştir (Görsel 2.154). 
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Görsel 2.154: Takenobu Igarashi, Nippon Sigorta yönlendirme işareti 
Kaynak: Sims, 1991, s.144 

 

Grafik tasarım bir yere özgünlük ve tutarlılık kazandırır. İşaret dili olarak 

kullanılan sokak tabelaları, ulaşım levhaları ve yön gösteren haritalarda her zaman 

olağandışı bir çözüm arayışını düşünmek olasıdır. Fransız tasarımcı, Pierre Di Sciullo 

ve ekibinin Fransa’da bulunan Nice şehrinin tramvay hattının simgesi olarak tasarladığı 

‘T’ harfi ise, duraklardaki farklı ve ilginç kullanımıyla Nice için adeta bir heykele ve 

toteme dönüşmüştür. Nice halkının tramvayı kolayca bulmasına yardım eden bu 

heykelsi tabela, dışarı taşan harf kesitiyle ve iç boşluğuyla hemen dikkati çeker, her 

yönden bakıldığında farklı fonksiyonları ve görüntüleri sergiler (Görsel 2.155, 2.156). 

 

 
 

Görsel 2.155: Pierre Di Sciullo, Nice şehrinin tramvay işareti 
Kaynak: http://www.quiresiste.com/projet.php?id_projet=96&lang=en&id_gabarit=0 

(Erişim tarihi: 25.11.2015) 
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Görsel 2.156: Pierre Di Sciullo, Nice şehrinin tramvay işareti 
Kaynak: http://www.quiresiste.com/projet.php?id_projet=96&lang=en&id_gabarit=0 

(Erişim tarihi: 25.11.2015) 
 

Kent mobilyalarının bir kısmını oluşturan ve iletişimin kurulmasında etken, yönlendirme ve 
bilgilendirme işaret sistemleri gerekli mekânlardaki sürekliliği ile kent kimliğinin belirlenmesinde 
yardımcı olur. Başarılı çözümler sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmaz, çevreye bir kimlik, canlılık ve 
estetik kazandırarak yaşamımızı zenginleştirirler (Eski, 2004:34). 

 

Hizmet ve üretim sektöründeki şirketler, kullanıcılara etkili bir biçimde 

ulaşabilmek için üç boyutlu tipografinin esnekliği ve dikkat çekiciliğinden 

yararlanmaktadır. Bodrum ilçesindeki Volkswagen bayisinin bahçesinde bulunan görsel 

2.157’deki tipografik düzenlemede heykelsi harfler kullanılmıştır. Amarok model hafif 

ticari araba için yapılan tanıtımda harflerden oluşan dev bir ‘Amarok’ yazısının üzerine 

söz konusu araba yerleştirilerek alışılmışın dışında bir tanıtıma yer verilmiştir.  
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Görsel 2.157: Volkwagen Amarok tanıtımı için tipografik stand tasarımı 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

Dış mekân işaret tasarımında üç boyutlu tipografi örneklerini mimari yapılarda 

sıklıkla görmek mümkündür. Andreas Uebele’ye (2007, s. 11) göre, tipografi ve mimari 

kesişir; her bina bir çeşit yazıyı barındırır. Önemli binalarda kalıcı yazılar için taşa 

kazınan harfler varken, diğerlerinde kapı numaraları, posta kutularındaki isimler birer 

kartvizit görevi görürler. Yazı binayla birlikte çalışır ya da tam tersi ona karşı duruş 

sergiler. Her nasıl olursa olsun yazı her zaman bir binanın parçasıdır ve ona düşmandan 

çok dost olmalıdır. Almanya, Wiesbaden’de bulunan bir evin kapı numarası olan ‘2’ 

yazıyla Almanca ‘Zwei’ olarak kapı girişine zeminden çukurlaştırılarak işlenmiştir. 
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Kapı giriş işaretinin minimal renk ve tasarımla çözüldüğü yazı, binanın genel yapısına 

da uyumludur (Görsel 2.158).  

 

 
 

Görsel 2.158: Almanya Wiesbaden’deki bir evin kapı numarası 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

Finlandiya, Helsinki’de bulunan Postane binasının giriş kısmında majiskül 

harflerle ‘Posti’ yazısı diğer bir cephede de miniskül harflerle ‘Post’ yazısı 

bulunmaktadır (Görsel 2.159). Yine aynı şehirde bulunan bir diğer binanın cephesinde 

bulunan ‘Saturnus’ yazısı hem seçilen yazı karakteri hem de espas düzenlemesiyle 

dikkate değerdir (Görsel 2.160). 

 

 
 

Görsel 2.159: Finlandiya; Helsinki’deki Postane binası giriş işareti 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 2.160: Finlandiya; Helsinki’deki bir bina ismi 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
 

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ön giriş kapısı üzerinde yer alan 

fakülte ismini belirten yazıda da üç boyutlu tipografi etkisi görülmektedir. Beyaz 

alçıdan yer yer zeminden açılı olarak çıkıntı yer yer de girinti oluşturan tasarım beyaz 

renginden dolayı çok fazla seçilemese de güzel bir görüntü oluşturmaktadır (Görsel 

2.161). Binanın bu bölümü yıkıldığından artık bu örneği görmek mümkün değildir. 

 

 
 

Görsel 2.161: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ön giriş işareti 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

City Garden Hotel’in üç boyutlu işareti binanın şeklini yansıtırken, kullanılan 

malzeme de uyumlu tercih edilmiştir. Gün ışığında adeta heykelsi objeler olarak 

algılanan harfler, gece olduğunda daha farklı bir etkiye bürünürler. Oda numaralarında 
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da bir tarafı daha yüksekte duran rakamlar kullanılmış ve birliktelik sağlanmaya 

çalışılmıştır (Görsel 2.162, 2.163).  

 

 
 

Görsel 2.162: Natalie Bringolf, David Bühler, Kristin Irion, Judith Stutz,  
City Garden oteli giriş işareti 

Kaynak: “Left, Right, Up, Down-New Directions in Signage and Wayfinding”,  
2010, s.175 

 

 
 

Görsel 2.163: Natalie Bringolf, David Bühler, Kristin Irion, Judith Stutz,  
City Garden oteli oda numaraları 

Kaynak: “Left, Right, Up, Down-New Directions in Signage and Wayfinding”,  
2010, s.174 
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Küçük yerleşim yerlerinde, yer ismini üç boyutlu olarak yazmak geçmişte olduğu 

gibi halen tercih edilen bir işaret dilidir. İzmir’in Ödemiş İlçesinin şirin beldesi 

Birgi’nin girişinde yer alan ve tarihi dokuyu andıran taşlardan örülme ‘Birgi’ yazısı 

(Görsel 2.164), Eskişehir’in ilçesi olan Mahmudiye’nin karayolu ayrımında yar alan 

metal harflerden yazılmış eğimli ‘Mahmudiye’ yazısı (Görsel 2.165) ve İspanya’da 

bulunan Caravaca De La Cruz’un zemine yerleştirilmiş beton harflerden oluşan yer ismi 

(Görsel 2.166) bu durumun bir göstergesidir.  

 

 
 

Görsel 2.164: Birgi beldesi girişinde bulunan yer ismi 
Kaynak: www.birgibelediyesi.gov.tr, (Erişim tarihi: 26.02.2014) 

 

 
 

Görsel 2.165: Mahmudiye ilçesi karayolu kavşağında bulunan yer ismi 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 2.166: Caravaca De La Cruz’un yer ismi 
Kaynak: www.fashionixima.blogspot.com.tr/2013/08/lugares-con-encanto-caravaca-

de-la-cruz.html, (Erişim tarihi: 23.11.2015) 
 

İşaret tasarımının fonksiyonel olarak kullanıldığı durumlarda görsel 2.167 ve 

2.168’de örnek olarak gösterilmiştir. Salt Lake City Library (Salt Lake Şehir 

Kütüphanesi) kullanıcıları bisiklet parkı için ayrılan yerde bulunan ‘bike rack’ yazısına 

bisikletlerini kilitleyebilecekleri gibi diğer bir örnekte de yine ‘Books (Kitaplar)’ yazısı 

aynı amaç için üç boyutlu tasarlanmıştır. 

 

 
 

Görsel 2.167: Salt Lake Şehir Kütüphanesi bisiklet parkı 
Kaynak: http://www.3dtypographybook.com/2010/07/i-can-not-believe-news-

today.html, (Erişim tarihi: 31.10.2013) 
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Görsel 2.168: Bisiklet park etmek için yazılmış Books (Kitaplar) yazısı 
Kaynak: http://www.3dtypographybook.com/2010/07/i-can-not-believe-news-

today.html, (Erişim tarihi: 31.10.2013) 
 

Sivas ilinde fotoğraflanan bu üç boyutlu ‘belediye’ yazısı merdivenlerden gidilen 

ve belediyeye ulaşan bir yol ayrımında şehirdekilere yol göstermek amacıyla duvara 

yerleştirilmiştir. Muhtemelen demirden yapılma harfler ince hatları ve uzatılmış 

görüntüsüyle ilginç bir işaret tipi oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda duvar dokusuna 

uyum sağlamıştır (Görsel 2.169). 

 

 
 

Görsel 2.169: Sivas’ta belediyeye giden yolu tarif eden işaret 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Nagasaki Sanat Müzesi’nin ana tanımlayıcı işareti, ziyaretçilerin daha içeri 

girmeden sanatı deneyimlemeleri için tasarlanmıştır. İki paralel sıra halinde dizilmiş 

ince sütunlardan oluşan işarette önde İngilizce, arkada Japonca metin olarak müzenin 

adı yazmaktadır. Muare etkisi gibi çeşitli açılardan bakıldığında değişik etki veren 

yazılar sayesinde ilginç deneyimleme şansı doğmuştur. Müzenin içinde de tüm işaret 

dili üç boyutlu olarak kendini göstermektedir. Tüm oklar, yazılar ve piktogramlar 

duvardan çıkıntı şeklinde tasarlanmış ve çarpıcı bir etki verilmeye çalışılmıştır (Görsel 

2. 170) 

 

 
 

Görsel 2.170: Kenya Hara, Nagasaki Sanat Müzesi’nin işaret sistemi tasarımları 
Kaynak: Mollerup, 2005, s.286, 287, 288, 289 

 

Kalmar, İsveç’te bulunan Kalmar Kontsmuseum (Kalmar Sanat Müzesi) için 

tasarlanan işaret ve yönlendirmelerde sarı not kağıtlarından esinlenilmiştir. Müze 

girişinde kısaltma olarak ‘kk’ karfleri kesik olarak sarı blokta kullanılırken, diğer iç 

mekân yönlendirmelerinde duvarlara asılmış izlenimi veren sarı zeminli formlar 

kullanılmıştır. Sarı renk hem zemin rengi, hem de görsel kimliğin bir parçası 

durumundadır.  Kurumsallığa vurgu yapan tasarımlarda, bu işte kullanılmak üzere bir 
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font tasarlanmış (Kalmar sans) ve şablon ve şablon olamayan olarak iki ayrı türde 

şekillenmiştir (Görsel 2.171). 

 

 
 

Görsel 2.171: Sweden Graphics, Kalmar Sanat Müzesi işaret ve  
yönlendirme tasarımları 

Kaynak: “You Are Here”, 2013, s.216, 217, 219 
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Sofia Borges’e göre, düz yüzeyli bir elemandan boyutlu bir deneyime geçiş, 

olağan hareketlere ilaveten dokunulabilir bir boyutu da kapsamaktadır (“You Are 

Here”, 2013, s. 7). Tokyo, Japonya’daki Chaleureux Ogikubo işaret tasarımınlarında üç 

boyutlu tipografik elemanlar, bilgi vermenin ötesinde çevreyi dekore eden birer sanat 

objesi ve çocukların eğlence malzemesi olarak dikkat çekicidir (Görsel 2.172).  

 

 
 

Görsel 2.172: Ujidesign, Chaleureux Ogikubo için işaret tasarımlarında üç boyutlu 
tipografik elemanlar 

Kaynak: “You Are Here”, 2013, s.56, 57, 58, 59 
 

Selbert Perkins tarafından tasarlanmış Los Angeles Havaalanının kodu olan 

‘LAX’ yazısı, havaalanına giriş işareti olarak kullanılmaktadır. 15 devasa akrilik cam 

sütunun eşlik ettiği düzenleme ile ziyaretçilere ilginç bir deneyim yaşatılmaktadır 

(Görsel 2.173). 
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Görsel 2.173: Selbert Perkins, Los Angeles Havaalanına giriş işareti  
Kaynak: Poulin, 2012, s.230 

 

Pentagram’dan Michael Bierut tarafından tasarlanan New York’taki ‘The New 

York Times Building’ stor perde görünümlü dış cephe tipografisi dinamik ve optik 

olarak yaratıcı bir çalışma olurken, yayıncı için de anlamlı bir sembol olmuştur. 34 

metre uzunluğundaki logotype için yaklaşık olarak 1000 adet boyanmış alüminyum 

parça kullanılmıştır (Görsel 2.174). 

 

 
 

Görsel 2.174: Michael Bierut, New York’taki ‘The New York Times Building’  
dış cephe tipografisi 

Kaynak: 
http://blogs.edweek.org/edweek/curriculum/2015/09/new_york_times_education.html, 

(Erişim tarihi: 14.10.2016) 
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2.5.2. İç mekân işaretlerinde kullanılan üç boyutlu tipografi örnekleri 

Florida Kültürel İşler Birimi Sanat Danışmanı Lee Modica’ya göre, “Her topluluk 

kendi mekânı için neyin özel olduğunun peşindedir” (Basa, 2008, s. 5). İç mekânda iyi 

kurgulanmış bir işaret tasarımı o alana itibar katar. Yaşam kalitesi konusunda katkıda 

bulunduğu gibi, yerleri farklılaştırır, belirgin kılar ve çevreyi insancıl hale getirir.  
Mekânın içi, dışı, girişi, büyüklüğü, duvarların ve eşyaların konumu uygulamanın fiziksel 

kriterlerini belirlerken, mekânın işlevi, kimler tarafından ne amaçla, ne sıklıkta kullanılacağı gibi sorulara 
karşı verilen cevaplara yönelik düşünce ise kavramsal bir yapı oluşturmada tasarımcıyı yönlendirir 
(Taşçıoğlu, 2013, s. 167). 

Kullanıcıların bina içindeki işlevden ne şekilde yararlandığına veya ne şekilde yararlanmak 
istediğini çözümlememiz gerekir. Örneğin, bir sinema binasını ele aldığımızda, insanların bu yapıdan 
içeri girerken farklı bir dünyayla karşılaşmayı beklediklerini görürüz. Eğlenmek ve hatta belki de 
bambaşka bir dünyanın içine dalarak gündelik yaşamın sıkıntılarını kısa süreliğine de olsa unutmak 
isterler (Bielefeld, El Khouli, 2011, s. 39). 

 

Information Design kitabının editörlerine göre, bir bina içerisindeki alanların 

kullanımı hakkındaki çalışmalar göstermektedir ki, bir odanın kullanımı onun kapısında 

yazan işleve göre büyük oranda değişmektedir (Easterby, Zwaga, 1978, s. 256). 

Kapısında ‘laboratuvar’ yazan bir odada ders vermeyi reddeden hocalar olabildiği gibi, 

komedi filmi çeken bir televizyon ekibinin yaptığı bir şaka çekimine göre yan yana 

duran iki telefon kulübesinden ‘bayanlar içindir’ yazılanın önünde kuyruk oluşurken, 

‘baylar içindir’ yazılanın önünün boş olması her ne kadar komik görünse de, bu durum 

insanların etiketlere, özellikle de cinsiyetle ilgili olanlara dikkat ettiklerinin bir 

göstergesidir. Bütün bunlar göstermektedir ki, etiket bir yerin temsilcisidir. 
Yazı, boyut, renk kullanımı ve font seçimiyle daha çarpıcı hale getirilebilir ve yer 

döşemelerine, tavanlara, kolonlara uygulanabilir. Yazı ilgi odağı olabilir ve enstalasyon olarak 
sunulabilir. Bir sergi parçası olarak yazı, insanların tipografi ve yazı karakterleriyle olan ilişkilerini 
sorgulamasını sağlar. Buradaki resimde (Görsel 2.175), İngiltere Gas Hall Birmingham Müzesi ve Sanat 
Galerisi’nde Britanyalı sanayici ve girişimci  Matthew Boulton (1728-1809) hakkında açılan sergi için 
Stüdyo Myerscough tarafından tasarlanmış yazılar görülüyor (Ambrose ve Harris, 2012a, s. 179). 

 

Yazı bir mekânda sessiz, gürültülü, küstah, abartısız ve beklenmedik bir şekilde 

olabilir. “Tipografide özgür düşünme yaklaşımlarıyla Stüdyo Myerscough, basit bir 

mesajın gücünü ortaya koyar” (Ambrose, Harris, 2012c, s. 31). 
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Görsel 2.175: Studio Myerscough, Matthew Boulton (1728-1809) hakkında açılan  
sergi için tasarlanmış harfler 

Kaynak: http://www.pinterest.com/pin/139259813452852608/  
(Erişim tarihi: 04.11.2014) 

 

Bir mekânı tek ve özel yapma gereksiniminden doğmuş olan Nissan Motor 

Tasarım Merkezi’nin işaret sistemi tasarımı 2007 yılında Japonya’da İşaret Tasarımı 

Altın Ödülünü (Katsuo Takehiko ödülü) almıştır. Maruyama Tomoya tarafından 

tasarlanan işaret sisteminde basit çizimler ve renk kodlamasıyla karmaşık yapıdaki bina 

içi yönlendirmeleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Bölümleri ayıran renkli harflerin her 

açıdan görünebilmesi için duvara dik yerleştirilen içi boş üç boyutlu harfler ile görünme 

problemi aşılmaya çalışılmıştır (Görsel 2.176, 2.177, 2.178). 

 

 
 

Görsel 2.176: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi  
işaret sistemi tasarımı 

Kaynak: “Display, Commercial Space&Sign Design”, 2007, s.38 
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Görsel 2.177: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi  
işaret sistemi tasarımı 

Kaynak: “Display, Commercial Space&Sign Design”, 2007, s.39 
 
 

 
 

Görsel 2.178: Maruyama Tomoya, Nissan Motor Tasarım Merkezi 
 işaret sistemi tasarımı 

Kaynak: “Display, Commercial Space&Sign Design”, 2007, s.39 
 

‘Mind Design’ stüdyosunun Londra’daki ‘Circus’ adlı yeni bir kulüp ve restoran 

için tasarladıkları logo kurumsal bir kaleidoskoptan çıkışla oluşturulmuştur. 

Kaleidoskopun içindeki görüntüleri anımsatması için dış kontörde aynı kalan logo 

tasarımının içi farklı renklerde kullanılarak üç boyutlu bir etki yaratılmış ve mekânın 

farklı yerlerinde farklı renklerde uygulanmıştır (Görsel 2.179). 
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Görsel 2.179: Mind Design, ‘Circus’ adlı kulüp ve restoranın için iç mekân uygulaması 
Kaynak: Minguet, 2012, s.15 

 

Güzel sanatlar ve mimari tasarım arasındaki uzun ömürlü geleneksel ilişkiyi işaret 

tasarımında da sürdürmek önemlidir. Yol bulmaya yardımcı işaretler, göz alıcı 

güzellikte olabilirler. 
Bloomberg, New York’taki çok katlı merkez ofislerine çevre grafikleri yaratılması için 

Pentagram’a geldiğinde şirketin yönlendirme tasarımı konusunda uzman olan ortağı Paula Scher ve 
etkileşimli tasarımda uzman olan ortağı Lisa Strausfeld, Studio Architecture ile birlikte proje üzerinde 
çalıştılar. Tasarımları içinde katları, odaları ve asansörleri tanımlayan işaretler, yönlendirme işaretleri ve 
çok sayıda dinamik büyük boyutlu medya enstalasyonları bulunmakta. Tasarımın tüm elemanları 
Bloomberg’in işlerinin hammaddesi olan rakamlara dayanıyor (Twemlow, 2008, s. 27) (Görsel 2.180). 

 

 
 

Görsel 2.180: Paula Scher, Lisa Strausfeld ve Studio Architecture,   
Bloomberg binasının kat işaretleri 

Kaynak: Twemlow, 2008, s.26 ve https://tr.pinterest.com/imartin0384/paula-
scher/,(Erişim tarihi: 14.10.2016) 
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Üç boyutlu tipografinin mağazalarda giriş ya da vitrin dekorasyonu olarak 

kullanıldığı örneklere de sıkça rastlanmaktadır. Japonya’daki Kansai Havalanı’nda 

bulunan Uniqlo Mağazasının vitrin tasarımını oluşturan üç boyutlu dev bir ‘U’ harfi 

etkili bir giriş için kullanılırken (Görsel 2.181), ünlü Fransız markası Hermes’in 

Almanya Köln’deki mağaza vitrinini üç boyutlu karton harfler kullanılan dekoru 

süslemektedir (Görsel 2.182). 

 

 
 

Görsel 2.181: Curiosity-Gwenael Nicolas, Yoshida Eiji, Uniqlo mağaza  
girişindeki ‘U’ harfi 

Kaynak: “Display, Commercial Space&Sign Design”, 2007, s.86 
 

 

Görsel 2.182: Hermes vitrininde kullanılan üç boyutlu harfler 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Melbourne, Avustralya’dan Fabio Ongarato Tasarım Ofisi’nin ‘ANZ Centre’ın’ 

ana binası için tasarladığı yönlendirmelerde üç boyutlu tipografinin mimari tasarım 

öğesi olarak etkili bir şekilde kullanımını görmekteyiz. Çok kapsamlı bir bina olan ANZ 

Centre için HASSELL ve BIL ile işbirliği yapılarak düzenlenen yön bulma ve çevresel 

grafik tasarım sistemi, mimari yapının uzantısı olarak ona uyumlu bir şekilde 

tasarlanmıştır. Tasarımcılar çok katlı ve çok yönlü binanın yönlendirmelerinde 

elemanları birbirinden ayırmadan farklılaşma yoluna gitmişler ve bir takım 

kavramlardan yola çıkarak katları tanımlamışlardır. Bunları yaparken de orada çalışan 

insanların profilleri göz önünde tutulmuştur. Örneğin, daha çok takım işi ve rekabetin 

olabileceği bölüm için ‘Play (Oyun)’ kavramını kullanan tasarımcılar; kırmızı, turuncu, 

sarı renk ve zemine uygulanan çizgiler ile bu kavramı pekiştirirken, ‘Grow (Büyümek)’ 

kavramını kısmen daha sakin ve araştırmaların yapıldığı bölümler için düşünmüş ve 

bunu da yeşil renk ve filizlenme benzeri zemin uygulamaları ile desteklemişlerdir 

(Görsel 2.183). 

 

 
 

Görsel 2.183: Fabio Ongarato Tasarım Ofisi, ‘ANZ Center’ iç mekân 
işaretlendirmeleri 

Kaynak: Minguet, 2012, s.19, 23 



	  
	  

	   194 

 

İşaret tasarımı sadece yol bulma sistemleri için çalışmaz, aynı zamanda mekân 

tasarımı konseptini vurgulayan bir dili de vardır. Japonya’daki Kawagoe kan bağışı 

merkezindeki işaret tasarımı ahşap ve kan kırmızı rengin uyumuyla verilmeye 

çalışılmıştır. Ahşap insanlara sıcaklık hissi verirken, tavandan sarkıtılmış üç boyutlu 

rakam ve piktogramlar, açık tonlardan oluşan mekânda dikkat çekici olmayı 

başarmışlardır (Görsel 2.184). 

 

 
 

Görsel 2.184: 6D-K Co., Kawagoe kan bağışı merkezindeki işaret tasarımları 
Kaynak: “You Are Here”, 2013, s.51 

 

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ön girişinin iç mekânında yer alan 

fakülte isminin baş harflerini (GSF) belirten yazıda harfler, görsel 2.161’deki giriş 

işaretinin devamı olarak beyaz alçıdan duvar yüzeyinden çıkıntı yapacak şekilde 

düzenlenmiştir (Görsel 2.185). Bina değişime uğradığından artık bu örneği görmek 

mümkün değildir.  
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Görsel 2.185: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi iç mekân işareti 
Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 
 

Bir çevre güçlü bir iskelete ve karakteristiğe sahip ise yeni bölümlerinin keşfedilmesi hem 
daha kolay hem de daha cazip olacaktır. Müzeler, kütüphaneler veya toplanma alanları gibi iletişimin 
stratejik halkaları net bir şekilde öne çıkarsa bu alanları kullanmayanlar içinde cezbedici alanlar haline 
geleceklerdir (Lynch, 2012, s. 122). 

 

Avustralya’da bulunan Five Dock Library (Five Dock Kütüphanesi) için 

tasarlanan yönlendirme ve işaret tasarımları dikkat çekici oldukları kadar işlevsel 

oluşlarıyla da SEGD tarafından 2005 yılında ödüle layık görülmüştür. Üç boyutlu 

büyük rakamlar çeşitli yerlerde kullanılarak mekâna hem görünüş hem de işlevsellik 

adına farklılık katmıştır (Görsel 2.186).  
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Görsel 2.186: Minale Bryce Design- Alex Papas, Nick Bannikoff, Five Dock Library, 
 iç mekân işaretleri 

Kaynak: https://segd.org/content/five-dock-library, (Erişim tarihi: 24.03.2015) 
 

Hiromura Tasarım Ofisi’nin 1996’da tasarladığı Iwadeyema Koleji’nin işaret 

sistemlerinde farklı bir yaklaşım ele alınmaya çalışılmıştır. Çıkış noktası olarak 

dairelerin ele alındığı tasarımda sınıf numaraları, ahşap kayar kapılara oyulmuş 

dairelerden ya da duvardan kabartma şeklinde çıkan küçük silindirlerden 

oluşturulmuştur (Görsel 2.187). 

 

 
 

Görsel 2.187: Hiromura Tasarım Ofisi, Iwadeyema Koleji’nin işaret tasarımları 
Kaynak: Uebele, 2007, s.213, 214, 216, 217 

 

Günümüzde, yönlendirme artık kat planı ya da bina giriş yönlendirmelerinden çok 

daha fazlasını kapsamaktadır. Condé Nast College of Fashion&Design için yaratılan 

işaret tasarımı aynı zamanda okulun görsel kimliğini oluşturmuş, zamansız, minimal ve 

zarif bir etki ortaya çıkmıştır. Tek renk beyaz boyutlu rakamlar temsil ettikleri katın 

duvarında farklı düzenlemelerle yerini almıştır (Görsel 2.188). 
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Görsel 2.188: Together Design, Condé Nast College of Fashion&Design için  
yaratılan işaret tasarımları 

Kaynak: http://www.togetherdesign.co.uk/what-we-do/culture-nonprofit/conde-nast/, 
(Erişim tarihi: 13.05.2015) 

 

Michelle Galindo’ya (2012, s. 7) göre, üç boyutlu tipografi kullanımı toplumda 

tipografinin varlığını ve önemini belirtmek için tercih edilmektedir. Bu nedenle bazı 

durumlarda tipografi dekoratif bir malzeme konumundadır. Kimi müşteriler için işaret 

bir binanın girişine koyulan logodan ibaret olup, kimi müşteriler içinse giriş ve çıkış 

işaretlerinin de ötesindedir. Seattle ABD’deki Halk Kütüphanesi’nin giriş kısmının yer 

döşemesinde ahşap kabartma harfler görülmektedir. Bunların baskı harfleri gibi tersten 

ve çeşitli dillerde olmaları hem kütüphanenin kitap bakımından zenginliğine hem de 

kültürel çeşitliliğine vurgu yapmaktadır (Görsel 2.189).  
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Görsel 2.189: Bruce Mau Design, Seattle ABD’deki Halk Kütüphanesi’nin yer 
döşemesindeki ahşap kabartma harfler 

Kaynak: Uebele, 2007, s.239 
 

Hiromura tasarım ofisi tarafından tasarlanan ‘Morisawa Corporate Headquarter’ 

binası işaret ve yönlendirmelerinde katları belli etmek için duvara dikey yerleştirilmiş 

üç boyutlu rakamlar kullanılmıştır. Zeminde de aynı tipografi tekrar etmiştir. Üç 

boyutlu rakamlar zemindeki rakamlara aynı renkte bir şeritle bağlanmış ve adeta üç 

boyuttan iki boyuta bir geçiş tasvir edilmiştir (Görsel 2.190). 
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Görsel 2.190: Hiromura Tasarım Ofisi, ‘Morisawa Corporate Headquarter’ binası 
işaret ve yönlendirmeleri 

Kaynak: Galindo, 2012, s.176 ve http://tdctokyo.org/eng/?member=hiromuramasaaki, 
(Erişim tarihi: 16.10.2016) 
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3. UYGULAMA PROJESİ 

“Çevresine uyum sağlayabilmek, hislerine uygun olanı algısal olarak düzenlemek 

ve ayırt etmek insanoğlunun ilk zamanlarından beri süregelen özellikleridir” (Lynch, 

2012, s. 105). Görsel olarak düzenlenmiş ve keskin bir şekilde tanımlanmış bir mekânda 

kullanıcı da kendi anlamlandırmasını yapar ve oluşturduğu bağlantılarla onu tanımlar. 

İşte o zaman mekân dikkat çekici ve kolay tanınabilir bir yer olabilir. Bir mekândaki 

tasarım elemanları ve işaretleme dili, o mekânın dekorunu oluşturur. Sanatsal bir tavırla  

insan amaçlarına hizmet ederek oluşturulan bir mekân, toplumun kültür ve yaşam 

kalitesini yansıtır.  

Güler’e (2008, s. 95) göre, tasarımın insani duygulara hitap ederek daha akılda 

kalıcı olacağı unutulmamalıdır, iyi bir işaret tasarımı kendine güvenli duran ve basit 

olandır, durumu sorgulatmadan kabul ettirendir. Bu sebeple de tasarımlarda bu tezin 

esas konu başlığı olan üç boyutlu tipografi, sadece vurgu oluşturulmak istenilen 

yerlerde dikkat çekici olması açısından kullanılmaya çalışılmıştır.   

 ‘The Art of Placemaking’ kitabının yazarı Ronald Lee Fleming’e (2007, s. 296, 

297) göre bir kamu alanı için sorulması gerekenler şunlardır ve bu sorulara iyi cevaplar 

bulabilen tasarımlar daha iyi bir kamu alanı yaratma şansına sahiptirler:  

1-Bilindik istikametlere yönelim açık ve anlaşılır mı?                                                                    

2-Küçük bir çocuk için eğlenceli olabilecek şeyler var mı? Kaybolmuş bir çocuk 

için yolunu bulabilecek tasarım ipuçları düşünülmüş mü? (Üç boyutlu tipografik 

elemanlar bu anlamda yardımcı olabilir).  

3-Yayalar için yön duygusu açık ve anlaşılır mı?  

4-Bu yerin daha önce ne olduğuna dair bir bilgi verilmiş mi?  

5-Mekânın farklı yerlerini birleştirici öyküsel elemanlar var mı?  

6-Mekândaki tasarım elemanları insan figürüyle uyumlu mu?  

7-Mekândaki insan figürü yönelim duygusu oluşturuyor mu?  

8-Bina materyalleri, bitişler ve tasarım elemanları çocuklar için dokunma 

duygusu oluşturuyor mu? Bu elle tutulurluk hissi mekâna keyif/zevk katmış mı?  
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9-Bütün devamlılık sağlayan elemanlar tasarımın bütününü destekler nitelikte mi 

ve bunlar sadece kuşbakışı değil yayalar tarafından görülebilir ve fark edilebilir 

özellikte mi?  

10-Tasarım elemanlarında o yöreye özgü bir sanat ve zanaat öğesi kullanılmış 

mı? 

Tasarıma başlanırken bu soruların cevapları da düşünülmüş ve bazı soruların üstünde 

daha çok durulmuştur. Mesela, 1. sorudaki ‘Bilindik istikametlere yönelim açık ve 

anlaşılır mı?’ sorusunun cevabı, seçilen fakülte binası için cevabı zor bir sorudur. 

Çünkü fakülte binası eski ve birbirine  sonradan eklenmiş yeni yapılardan oluştuğu ve 

hala oluşmaya devam ettiğinden (Fakülte binasının bir bölümü proje uygulaması devam 

ederken yıkılmış ve yerine yeni bir bina yapılmaya başlanmıştır ve yapımı da tez 

uygulaması sonuçlandığında hala devam etmektedir) bu sorunun cevabı biraz karmaşık 

bir hal almaktadır. Bu sebeble önerilecek uygulamalar mevcut durum üzerinden 

şekillenmiştir.  

Bir mekânı algılamada yeni kullanıcıların ve mekâna alışkın olanların 

davranışlarında farklılıklar bulunur. Bir yeri çok iyi tanıma işaret sistemi yaratmada bir 

bariyer görevi görebilir. Bu nedenle mekâna yabancı olan birinin görüşü, detayları 

kaçırmamak adına faydalı olabilir. Fakülteye ilk kez kez gelen birilerinin aradıkları yeri 

bulmak için insanlara sorular sorması ve çalışanların bir nevi danışma görevi de 

görmesi fakültede işaret sistemi gereksinimi sorununu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu tez çalışması kapsamında uygulama projesi olarak önerilecek uygulamadaki 

tasarımlar birer öneri niteliğinde olduğundan, bir tez çalışmasının maddi ve zaman 

kısıtlamalarının neticesinde, uygulama bire bir hayata geçirilmemiştir. Proje 

gerçekleştirmeye elverişli hale getirilmeye çalışılmış, eğer istenirse yetkili kişi ya da 

kuruma sunulacak hale getirilmiştir.  

University of Art&Design Helsinki’den Markku Hakuri “Çevresel sanat, dünya 

hakkında birçok farklı düşünme biçimi olduğunun insanlara hatırlatılmasıdır” demiştir 

(Naukkarinen, 2007, s. 38). Aynı şekilde, çevresel grafik tasarım da  birçok farklı 

düşünce sahası ve çok disiplinli bir alan olarak, grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel 

tasarım, iç mimari, peyzaj mimarlığı, şehir planlamacılığı ve kentsel tasarım 

konularından faydalanır. Bir işaret sistemi kurarken, farklı sorumlulukları olan 

insanların bilgilerinden faydalanılmalıdır. Bu nedenle pek tabiki bu tez çalışmasında 
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önerilen uygulama sadece bir grafik tasarımcının fikirlerinden oluşmaktadır ve diğer 

disiplinler tarafından da geliştirilmeye her zaman açıktır. 

 

3.1. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İşaret Sistemi Önerisi 

“Her tasarım, bir tasarım probleminin nasıl çözüleceğine ilişkin fikir veya içgörü 

arayışıyla başlar” (Bielefeld, El Khouli, 2011, s. 7). Bu uygulama projesinde de bir 

tasarım problemi olarak Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi binasına bir 

işaret sistemi önerisi getirilmek üzere yola çıkılmıştır. Buranın seçilmesinin birincil 

nedeni olarak, fakülte binasının bir işaret sistemine sahip olmayışı gösterilebilir. İkincil 

sebep olarakta çalışılan iş yeri olmasıdır.  

“Başarılı bir yönlendirme ve işaretleme tasarımı, bulunduğu yerde verim sağlar, 

hayatı kolaylaştırır, kurumsal bir duruş kazandırır ve belki de en önemlisi güven veren 

oturmuş bir yapıya işaret eder” (Güler, 2008, s. 96).  Projeye ilk olarak bir kurumsal 

kimlik oluşturmak adına fakültenin var olan, fakat artık kullanılmayan logosunun (Şekil 

3.1) yerine diğer tasarımlarda da uyumlu olacak şekilde bir logotype tasarlamakla 

başlanmıştır. Bir takım fakülte logo denemelerinden (Şekil 3.2) ve sonrasında 

aralarındaki seçimden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk harfleri olan g, s ve f 

harflerinden oluşan logotype tasarımında karar kılınmıştır (Şekil 3.3). Şekil 3.4’de 

gösterildiği üzere kullanılan harflerin arasındaki boşlukların mesafesi (x ile gösterilen 

uzunluk) ile daire formunun kapladığı alan aynı tutulmuştur. ‘Anadolu Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi’ yazısı optik olarak daire formunun ortasına hizalanmıştır.   

‘Anadolu Üniversitesi’ yazısı ‘Via Sans Regular’ fontunda yazılırken, ‘Güzel Sanatlar 

Fakültesi’ yazısında fakülte ismini öne çıkarmak için aynı fontun kalın (bold) versiyonu 

tercih edilmiştir.  ‘Anadolu Üniversitesi’ yazısı ile ‘gsf’ harfleri aynı taban çizgisine 

hizalanmıştır. Logotype’da kırmızı (C-0, M-100, Y-100, K-0) ve gri (C-0, M-0, Y-0, K-

70) renkler kullanılmıştır. Kırmızı rengin tercih edilmesinin sebebi olarak, rengin 

çağrıştırdığı enerji, verimlilik ve dikkat çekicilik gösterilebilir. Gri renk ise siyah rengin 

baskınlığını biraz da olsa azaltmak için tercih edilmiştir. Renk kodlamaları şekil 3.5’de 

ayrıntılı biçimde verilmiştir.   
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Şekil 3.1: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski logosu 

 

 

 
 

Şekil 3.2: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logo önerisi denemeleri 
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Şekil 3.3: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype önerisi  

 

 

 
 

Şekil 3.4: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype detaylı 
gösterimi  

 

 
Şekil 3.5: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi logotype  

kurumsal renkleri 
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Tasarımların tümünde bu projede kullanılmak üzere satın alınan ‘Via Sans’ fontu 

kullanılmıştır. Daniel Peralta tarafından 2014 yılında tasarlanan bu fontun seçilmesinin 

nedeni, isminden de anlaşılacağı üzere (Via kelimesi İtalyanca’da yol, sokak anlamına 

gelir) yönlendirme tasarımı için üretilmiş olmasıdır. Futura ve DIN 1451 gibi fontlardan 

esinlenen Via Sans, yeterli iç boşlukları sayesinde uzaktan rahat okumalar için 

tasarlanmıştır. Yapısı gereği yatayda daha fazla yer kazandıran ve yuvarlatılmış 

kenarları sayesinde işaretin üretim aşamasında da kolaylıklar sağlar (Şekil 3.6). 

 

 
Şekil 3.6: Via Sans Fontu (Regular) 

Kaynak: http://www.fontbros.com/families/via-sans/styles/regular  
(Erişim tarihi: 19.12.2016) 

 

Daha sonra ise işaret tasarımını oluşturacak elemanların ne olması gerektiği 

konusu üzerine kafa yorulmuş ve fakültede bulunan mekânlar ve yönlendirmenin 

gereksinimi olan yerler de göz önünde bulundurularak sekiz başlık altında çalışılmaya 

karar verilmiştir. Bunlar; dış mekân işareti, ana giriş işareti, ana bina kat işaretleri, 

koridor yönlendirmeleri, bölüm işaretleri, derslik veya atölye işaretleri, oda numaraları, 

wc işareti olarak sınıflandırılmıştır.  

‘Adım Adım Tasarım Fikirleri’ kitabının yazarlarına (2011, s. 15) göre, bir yapı 

alanını gezip oradaki gündelik yaşamı günün farklı zamanlarında gözlemlememiz 

gerekir: yayalar nerede yürüyor ve yapı alanına hangi perspektiften bakıyor? Tenha 

alanlar nerede konumlanıyor? Işık gün içinde nasıl değişiyor. Dış mekân işareti olarak 

kullanılacak düzenlemenin de bu durumlar göz önünde bulundurularak, hem yayaların 
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hem de araçlarların görebileceği bir yere konumlanmasına dikkat edilmiştir (Görsel 3.1, 

3.2). Mimari yapının önünde binadan ayrı, üç boyutlu olarak düşünülen işaret için 

önerilen düzenlemede strafor (köpük) malzemeden harfler kestirilmiş, kurumsal renk 

olan kırmızıya boyanmış ve üzerine kırmızı plastik malzemeden kesilen harfler 

yapıştırılmıştır (Görsel 3.3). Bu malzeme, sadece gösterim amacıyla sunulan öneri için 

geçerlidir. Uygulama gerçekleşecekse eğer dış mekân için daha uygun sert  bir malzeme 

kullanılması önerilmektedir. Dış mekân işareti olan düzenlemede, ‘gsf’ harfleri bir blok 

oluşturacak şekilde birbirlerine birleştirilmiştir. Yerleştirileceği alanın önünde bitkilerin 

olması sebebiyle daha iyi algılanması için 52o lik eğim verilmiştir (Şekil 3.7). Harf 

bloğunun uygun olan yerinde ‘Güzel Sanatlar Fakültesi’ ibaresi ve logotypeda yer alan 

daire formu yer almıştır. İşaretin üzerinde duracağı plaka ve zeminle olan ilişkisi şekil 

3.7’de gösterilmiştir.  

 

 
Görsel 3.1: Dış mekân işareti için önerilen düzenleme, uzaktan görünüş 

Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
 



	  
	  

	   207 

 
Görsel 3.2: Dış mekân işareti için önerilen düzenleme, yakından görünüş 

Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 3.3: Köpük malzemeden dış mekân işareti için kestirilmiş harfler 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7: Dış mekân işaretinin çizimi ve zeminle ilişkisi 
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Dış mekâna yerleştirilmek üzere farklı bazı düzenlemeler de önerilmektedir. 

Bunlar da girişteki işaretle aynı malzemeden oluşan farklı kompozisyonları 

barındırmaktadır. İlk düzenlemede ‘g,s,f’ harfleri fakültenin yan tarafında bulunan 

bahçede birer oturma elemanı işlevi görmeleri için zemine yatırılırken (Görsel 3.4), 

ikinci düzenleme de ise, yine aynı harfler fakülteye inen merdivenlerin bulunduğu yerde 

düzenlenmiştir (Görsel 3.5). 

 
Görsel 3.4: Dış mekân zemini için önerilen düzenleme 

Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

 
Görsel 3.5: Dış mekân için önerilen düzenleme 

Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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“Uyum sağlama insanların yeni ya da tanıdık olmayan çevrede yaptıkları ilk 

şeydir. Nerede ne olduğunu belli bir düzen içerisinde bulmak ister. Alanı baştan başa 

anlamak için bir plan gereklidir” (Hunt 1997, s. 22’den aktaran Eski, 2004, s. 58). Bu 

gerekli olan plan ise tek bir yüzeyde ana girişte (şuan ki haliyle -1.kat) ve zemin katta 

gösterilmeye çalışılmıştır. Ana giriş işaret olarak tasarlanan düzenlemede, ana binadaki 

tüm katlarda nelerin yer aldığı topluca belirtilmiştir (Şekil 3.8).  

 

 
Şekil 3.8: Ana giriş işareti çizimi, -1.kat için 
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Bulunulan kat, kırmızı (C-0, M-100, Y-100, K-0) renkle farklılaştırılmış ve ayrıca 

yer bildiren piktogram ile de desteklenmiştir. Kullanılan font kurumsal fontun hafif 

versiyonu (Via Sans Light) olup, piktogramlar da aynı font ailesine aittir (Via Sans 

Pict). Diğer katlardaki yazılarda siyah rengin çok baskın olmasından dolayı gri renk (C-

0, M-0, Y-0, K-50) tercih edilmiştir. Katlara giden merdivenler büyük boyutta kırmızı 

renk oklarla gösterilmiş, merdiven piktogramı kullanılan fontta bulunmadığından baştan 

çizilmiştir (Şekil 3.9). 

 
Şekil 3.9: Ana giriş işareti çizimi, zemin kat için 



	  
	  

	   212 

Sütunun her iki yanını da kullanmak ve dikkat çekici olmak adına logotype’da 

kullanılan harfler lamplex malzemeden üç boyutlu hale getirilip, belli yerlerinden 

kesilerek (şekil 3.10) bir düzen dahilinde kullanılmıştır. Bu harflerin üç boyutlu 

kullanılmasının sebebi olarak hem görsel açıdan estetik durması hem de diğer işaret 

sistemine (katlarda kullanılacak rakamlar) uyum sağlaması gösterilebilir (Görsel 3.6).  

 

 
Şekil 3.10: Ana giriş işaretinde kullanılan harflerin kesim yerleri 

 

 
Görsel 3.6: Ana giriş işaretinde kullanılan üç boyutlu harfler 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Düzenlemenin uygulanacağı yer olarak mekânda bulunan prizma şeklindeki bir 

sütun seçilmiştir. Bu prizma şekli de daha sonraki tasarımlarda zemin referansı olarak 

tercih edileceğinden bir devamlılık da sağlanmış olacaktır (Şekil 3.11). Bu işaret hem 

fakülteye girişte insanlara yardımcı olmak adına, hem de diğer işaret elemanlarını 

tanımlamada bir referans olarak düşünülmüştür. Tasarımlar yerine uygulanamadığından, 

yerleştirme olarak gösterilmeye çalışılmıştır (Görsel 3.7 ve 3.8). 

 

 
 

Şekil 3.11: Ana giriş işaretinin mekândaki çizimi 
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Görsel 3.7: Ana giriş işareti için önerilen düzenlemenin uygulanması, -1.kat için  

Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 3.8: Ana giriş işareti için önerilen düzenlemenin  

farklı açıdan görüntüsü, zemin kat için 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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“Tasarım süreci bir ana fikrin ortaya çıkmasıyla başlar; süreç ilerledikçe tasarım 

da kıvamını bulur” (Bielefeld, El Khouli, 2011, s. 79).  Bu projede de ana fikir olarak üç 

boyutlu tipografinin, ana bina olarak adlandırılan kısımda katları belirten rakamların 

vurgulaması fikrinden yola çıkılmıştır. Fakültenin kat planı normal bir kat planından 

farklı olarak ara katları da barındırmaktadır. Bu sebeple kat planı oluşturulurken, 

birbiriyle benzer plana sahip yerler (merdivenlerden çıkılınca tam bir dönüş yapılan 

yerler) kat olarak belirlenirken, ara da kalan yerler de ara kat olarak belirlenmiştir. 

Buna göre uygulamanın kat planı aşamasında bazı denemelerde bulunulmuş ve 

kat planı, bulunulan katı, aşağıyı ve yukarıyı olmak üzere üç ayrı katman halinde 

plexiler üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır (Görsel 3.9). Russell Gagg’a (2013: s. 142) 

göre, sürdürülebilirlik bağlamında bir projede değerlendirilmesi gereken şey, kullanılan 

malzeme miktarıdır. Bu sebeple, hem kafa karışıklığına yol açmaması, hem de 

malzemenin sürdürülebilir olması açısından daha önce üç katmanlı plexiglass malzeme 

olarak düşünülen kat planları, tek katmana indirgenmiş ve tipografinin de duvarda yer 

alması kararlaştırılmıştır. 

 

 
Görsel 3.9: Kat işareti için düşünülen düzenleme 

Fotoğraf: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
 

Kat planları tasarlanırken, rakamların da ana giriş işaretindeki gibi parçalanması 

fikrinden yola çıkılmış ve parçalanan kısımlar her yerden görüş açısını desteklemesi 



	  
	  

	   217 

adına duvarın farklı bölümlerinde üç boyutlu olarak kullanılmıştır. Bu malzeme de daha 

önce girişte kullanılan harflerdeki malzemenin aynısıdır (Lamplex). Şekil 3.12’de 

rakamların kesim yerleri gösterilmiştir. Görsel 3.10’da da zemin kat için ‘0 (sıfır)’ 

rakamının yerinde uygulanması yakından görülmektedir.  

 

Şekil 3.12: Katlarda kullanılan rakamların kesim yerleri 

 

 

Görsel 3.10: Zemin kat için ‘0(sıfır)’ rakamın duvara uygulanması  
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Üç boyutlu rakamların dışında tasarımda yer alacak tipografik elemanlar duvarda 

yapışkanlı folyo malzemeden üretilebilecek olup, kullanılan font Via Sans Regular, 

piktogramlar da aynı fontun ailesine aittir (Via Sans Pict). Yazılarda yine siyah rengin 

çok baskın olmasından dolayı gri renk (C-0, M-0, Y-0, K-70) tercih edilmiştir. 

Bulunulan katın aşağısı ve yukarısında da nelerin yer aldığı daha küçük boyutlardaki 

düzenlemelerle tasarıma dahil edilmiştir. Böylece daha çok bilgi aynı düzlemde 

verilmeye çalışılmıştır. Ara kat ise yine yukarı diagonal bakan ok ve merdiven 

piktogramıyla belirtilmiştir. Her kata ait planların grid düzenlemesi ile çizim hali şekil 

3.13, 3.14, 3.15 ve 3.16’da gösterilmiştir. Ayrıca mekâna uygulamaları da farklı 

açılardan görsel 3.11, 3.12, 3.13, 3.14’de mevcuttur.  

 

Şekil 3.13: Zemin katın grid düzenlemesi ve çizimi 
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Görsel 3.11: Zemin kat işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Şekil 3.14: 1. katın grid düzenlemesi ve çizimi 
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Görsel 3.12: 1. kat işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Şekil 3.15: 2. katın grid düzenlemesi ve çizimi 

 

Şekil 3.16: 3. katın grid düzenlemesi ve çizimi 
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Görsel 3.13: 2. kat işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 



	  
	  

	   224 

 
 

Görsel 3.14: 3. kat işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 
Kat işaretlerine destek olarak katın bulunduğu merdiven karşısında bulunan 

duvara da ayrı bir düzenleme yapma gereği duyulmuştur. Çünkü bu nokta sağ ve sol 

olmak üzere ikiye ayrıldığından karar verme noktasıdır. Buralara uygulanacak 

düzenlemelerin her kata özel çizim hali şekil 3.17’de toplu halde gösterilmiştir. Ayrıca 

mekâna uygulamaları da görsel 3.15, 3.16, 3.17, 3.18’de görülmektedir. Tasarımlarda 

kullanılan rakamlar, ara katlarda kullanılacak olan düzenlemeyle bir bütünlük 

oluşturmak adına parçalı kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 3.17: Kat duvarlarına uygulanacak tasarımların çizimi 
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Görsel 3.15, 3.16, 3.17, 3.18: Kat duvar işaretlerinin uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Ara katlarda da kullanılan rakamların düzenlenmesinde bir katın bitip diğerinin 

başlaması fikri verilmeye çalışıldığından, katları temsil eden rakamların yine parçalı 

kısımlarından faydalanılmıştır. Buna göre, biten katın yukarı kısmı içi boş çizgi halinde 

verilirken, gelecek katın aşağı kısmı aynı şekilde içi boş çizgi halinde tasarlanmıştır. Ve 

bu parçalar katların birleştiği gibi iç içe geçmektedirler (Şekil 3.18). Ve bunların 

uygulanmaları da sırasıyla görsel 3.19, 3.20, 3.21’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.18: Ara kat duvarlarına uygulanacak tasarımların çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3.19, 3.20: Ara kat duvar işaretlerinin uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 



	  
	  

	   227 

 

Görsel 3.21: 1.ve 2. katın arasındaki duvar işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Koridor işareti için tasarlanan düzenleme de ise diğer işaretlerle bütünlük 

oluşturmak adına, ana giriş işaretinde kullanılan ok formu ve kat işaretlerinde kullanılan 

tipografik düzen bir araya getirilmiştir ve karar verme noktasına uygulanmıştır (Şekil 

3.19). Tasarımın Seramik Bölümünün bulunduğu kata inen merdivenlerin başlangıcında 

bulunan duvara uygulanması görsel 3.22’de görülmektedir. 

  

Şekil 3.19: Koridordaki karar verme noktasına uygulanacak tasarım 

 

 

Görsel 3.22: Koridor işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Bölümleri belirten işaretler için de bölümlerin baş harfi üç boyutlu harf olarak 

tasarımlarda yer almaktadır. Bunlarda da yine ana giriş işareti ve kat işaretlerinde 

olduğu gibi harfler belirli yerlerinden parçalı kullanılmıştır (Şekil 3.20). Diğer işaret 

tasarımlarında kullanılan ok formu ve bölümün isminin yer aldığı düzenlemeler, 

bölümlere giden koridorlara görsel olarak uygulanmıştır (Görsel 3.23, 3.24). 

 

Şekil 3.20: Bölüm işaretlerinin tasarımları 

 

Görsel 3.23: Grafik bölüm işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Görsel 3.24: Baskı Sanatları bölüm işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

Derslik işaretleri, oda numaralarını belirten işaretler ve WC işareti için kapı 

kenarlarında kullanılacak düzenlemeler, ana giriş işaretinin yer aldığı sütun şeklinden 

esinlenilen içi boş prizma formunun üzerinde yer alacak şekilde düşünülmüştür. Bu 

işaretlerin çizim hali ve ölçüleri sırasıyla şekil 3.21, 3.22, 3.23 ve 3.24’te görülürken, 

yerlerine uygulamaları da sırasıyla görsel 3.25, 3.26, 3.27, 3.28’de görülmektedir. WC 

işaretinde kullanılacak olan tipografik elemanlar diğer işaretlerde olduğu gibi parçalı 

hale getirilirken, derslik işaretleri ve oda işaretlerinde kullanılan tipografik elemanlar, 

bu işaretlerin sayıca daha fazla olmalarından dolayı çok fazla tekrara sebep vermemek 

adına parçalı olarak tercih edilmemiştir. 

 

Şekil 3.21: Derslik işaretinin tasarımı 
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Görsel 3.25: Derslik işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

Görsel 3.26: Derslik işaretinin yakından görünüşü 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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Şekil 3.22: Oda numarasının tasarımı 

 

 

Şekil 3.23: Oda numaralarının tasarımına örnekler 
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Görsel 3.27: Oda numarasının yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 

 

 

 

Şekil 3.24: WC işaretinin tasarımı 
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Görsel 3.28: WC işaretinin yerine uygulanması 
Fotoğraf ve uygulama: Eren Evin Kılıçkaya Boğ 
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4. SONUÇ

Yaşadığımız çağda, çevremizin giderek büyümesi ve farklılaşması, onun 

algılanması konusunda yeni problemleri de beraberinde getirmektedir. Jessica Helford 

bunu “algının kendisinin geçicilikle eş anlamlı olduğu bir çağda” diye tanımlamıştır 

(Armstrong, 2012, s. 122). Bununla beraber bizim çevremizi kullanma hızımız da aynı 

oranda değişmektedir. Çağdaş dünyada giderek daha çok mobil hale gelinmektedir ve 

yabancısı olduğumuz yerlerde işaretlere günlük hayat gereksinimi gibi ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çevresel grafiklerin ilgi alanına insan amacıyla yapılmış her türlü şey 

girer. Tek bir bina, otel, stadyum gibi yapılar, şehir ya da kampüs gibi binalar 

kompleksi, park ya da tarihsel alan gibi planlanmış bir açık alan ya da metro, havaalanı 

ve tren istasyonu gibi ulaşım ağları her zaman çevresel grafiklere ve işaretlere ihtiyaç 

duyarlar. 

Kevin Lynch (2012, s. 124), kentlinin artık, yaşadığı yeri hiç olmadığı kadar sık 

değiştirdiğinden, bir yerden bir yere, kentten kente hareket ettiğinden ve çevresindeki 

iyi imgelenebilirliğin, kendini evinde hissetmesine ve ortama alışmasına yardımcı 

olacağından bahsetmiştir. İşaret tasarımı da çevrenin imgeselliğini kurgularken ona 

yardımcı olabilecek önemli elemanlardandır. İşaret sistemlerini meydana getiren 

elemanları estetik bir uyum içinde insanlara yararlı olacak ve onları mutlu edecek 

şekilde tasarlamak gerekir. Tipografik elemanlar da bu estetik duyguya katkıda 

bulunması ve daha çok farkındalık sağlaması açısından sadece iki boyutta 

düşünülmeyip, üç boyutlu olarak da bir işarete farklı bir bakış açısı katabilirler.  

 Bir işaret sadece yol bulma elemanı değildir. İşaret aynı zamanda organizasyon 

ya da yapı hakkında genel bilgiyi destekler. Güvenlik ve emniyet kurallarını belirler, 

makinaların nasıl kullanılacağı hakkında yardımcı olur. Şu açıktır ki işaret olmadan 

deneyimsiz olduğumuz bir şeylerin üstesinden gelemeyiz. Her ne seviyede olursa olsun 

herkes bir işaretle karşı karşıya kalma durumundadır. Yol bulma faaliyetlerinin tek 

amacı da varış noktasına götürmek değildir. Dolayısıyla bir işaret sisteminde de yol 

bulma önemli fakat tek amaç değildir. Bilgi verme ve kimlik oluşturma da diğer 

amaçlardandır. İşaret sistemlerinde insanlara bilgi veren ve yapının kimliğine katkıda 

bulunan tipografik elemanlar sıkıcı olmayan ve ilk bakışta kolayca fark edilebilecek bir 



	  
	  

	   236 

şekilde sunulmalıdır. Tasarım kurallarında farkındalığı arttırmak için kullanılan vurgu 

unsuru, işaret sistemleri içerisinde de kullanılabilir. Tipografiyi alışılagelmişin dışında 

üç boyutlu olarak kullanmak da bu vurguyu sağlamaktadır. 

Bir yol bulma serüveninde, geçmişte ve şimdiki zamanda da yanıt değişmez. 

Çünkü dünya ve insanlar sürekli bir devinim halindedirler. Hiç bir şeyin değişim 

geçirmeden mükemmelleşemediği ortamda işaret tasarımında da yeni yollara 

başvurmamız gerekmektedir. İşaretin güçlü bir halkla ilişkiler aracı olduğu göz ardı 

edilmemelidir. Bu aracılıkta yanlış ve eksik bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Hiç bilgi 

vermemek yanlış bilgi vermekten iyidir. Ayrıca insanlarda bir yere gidilirken 

başkalarına sorma eğilimi vardır. Genelde insanlar bakarak ve görerek değil de duyarak 

emin olmak isterler. Bu duruma, birbirine benzer işaretler arasından neyi, nerede ve ne 

zaman alacakları konusunda sıkıntı duymaları da eklendiğinde, bir işaret faydadan çok 

zarara yol açabilir. İnsanlara emin olacakları işareti göstermek gerekmektedir. Öyle bir 

işaret sistemi olmalı ki, kimse bir şey sormaya gerek duymasın. Tipografinin üç boyutlu 

olmasıyla beraber kazanacağı daha fazla görünürlük duygusu, tasarımlarda farkındalığı 

arttırırken, estetik açıdan kattığı anlam da bakma ve görme arasındaki ilişkiyi 

güçlendirebilir. 

Avucumuza sığabilen küçük bir aletle nerede olduğumuzu biraz yanılgıyla 

bilebileceğimiz bir çağda, fiziksel işaretlerin geleceğinin ne olacağı sorgulanabilir. 

Fakat basılı kitapların elektronik olanların yanında hala ezici bir varlığı söz konusuysa 

fiziksel işaretler de yol bulmada hala en etkin yöntem olmayı sürdürecektir. Her ne 

kadar teknolojik gelişmeler olsa da, dünyanın her yerinde herkes aynı şartlarda 

teknolojik alt yapıya sahip olamayacağından geleneksel işaretin varlığı sürecek gibi 

gözükmektedir. Televizyonun icadıyla radyoya olacağı ya da sinemanın icadıyla 

tiyatroya olacağı gibi dijital devrimin mesafeleri öldüreceğini söylerler. Ama şu an hala 

radyo dinlenir, ya da tiyatrolar yok olmamıştır. Aynı şekilde dijital işaretlerin, 

geleneksel olanlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını söylemek güç olur. GPS cihazları 

yanlış yönlendirdiğinde ya da en basitinden akıllı telefonunuzun şarjı bittiğinde hala 

gidecek ve bakacak bir işaretin bulunması şarttır. 
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