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1. GİRİŞ 
 
1.1. Faaliyet Tanımı: Rize Çayı Coğrafi İşaretinin Grafik Tasarımı 

Bu faaliyet kapsamında, TDE, Rize Çayı Coğrafi İşareti için özgün ve dikkat çekici bir 
tasarım geliştirmesi amacıyla bir grafik tasarımcıyı görevlendirecektir. Tasarım aşağıdaki 
niteliklere sahip olacaktır: 

1. Basit 

Logonun kolayca tanınması önemlidir. Karmaşık bir logo, logonun çoğaltılmasını ve 
korunmasını güçleştirir ve aynı zamanda kitlelerin dikkatini de çekmez. 

2.  Farklı 

Günümüzün karmaşık piyasasında, rekabetin içinde öne çıkmanın bir yolunu bulmak 
oldukça zor görünüyor olabilir, ancak buradaki amaç “rakiplerden farklı olmaktır". Farklı 
bir logo tasarımı olmadığında, markayı tanımak zor olabilir ve grafik tasarım başka bir 
şirket, logo veya işaret ile karıştırılabilir. 

3.         Çok yönlü 

İyi bir logo, etkisini kaybetmeksizin farklı boyutlarda, farklı ortamlarda ve farklı 
uygulamalarda basılabilir. Grafikler, çok farklı ortamlarda kullanılabilecek kadar çok 
amaçlı olmalıdır. İyi bir logo, internette, antetli kağıtta, basılı reklamlarda ve videolarda 
etkili olabilmelidir. 

4.          Uygun 

Etkili bir logo, ilgili olduğu alanla bağlantılı ve bu alana uygun olmalıdır. 

5.           Hedefli 

Logo, hedef grubun niteliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır. 

6.          Akılda kalabilirlik 

Akılda kalacak bir logo geliştirilmesi çok önemlidir. Mükemmel bir logo, logoyu yalnızca 
bir kez görmüş olan bir kişinin, onu başka birine tanımlayacak kadar iyi hatırlayabilmesini 
sağlar. Logo tasarımı zamana-bağlı ve geçici eğilimler hakkında olmamalıdır. 
Uygunluğunu uzun yıllar boyunca sürdürecek şekilde tasarlanmalıdır. 

7.          Zamansız 

Logo tasarımı zamana-bağlı ve geçici eğilimler hakkında olmamalıdır. Uygunluğunu 
uzun yıllar boyunca sürdürecek şekilde tasarlanmalıdır. 
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2. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Markalar zihnimize hem isimleri hem de görsel sembolleriyle yerleşmektedir. Güçlü bir 
markanın başarılı bir logosunun olması gerekir. Rakipleri arasından sıyrılarak kolayca 
seçilebilen bir logonun taşıması gereken özellikler bu çalışmada araştırılmış ve elde 
edilen veriler hem grafik tasarımcılara hem de yeni bir marka oluşturmak adına TRAC 
ekibine yol gösterici bir rapor olarak ön çalışma niteliğindedir. 

Başarılı bir logonun en temel özelliği temsil ettiği markanın veya kurumun kimliğini doğru 
yansıtması ve özgün bir karaktere sahip olmasıdır. Kimlik bir bütündür ve bütün olarak 
algılanır. Bu bütünü oluşturan logo da dahil olmak üzere tüm öğelerin, marka 
inandırıcılığı için birbiriyle uyum içinde, birbirini destekler nitelikte olması gerekir. Bu 
nedenle logo tasarımını sadece görsel estetik olarak değerlendirmemek gerekir. Bir logo 
markanın hedef kitlesinin kolayca benimseyebileceği nitelikte olmalıdır. 

Logo bir kurumun ya da markanın kimliğini oluşturan temel bileşenlerden biridir. O 
nedenle logo tasarım süreci de kimlik geliştirme sürecinin bir parçası olarak hem stratejik 
hem de kreatif çalışmaları bir arada içermelidir. Bu çalışmalar temel olarak beş aşamada 
özetlenebilir: 

Birinci aşama, logonun temsil edeceği marka ya da kurumla ilgili konumlandırma 
stratejisinin belirlenmesidir. Logonun görsel olarak tasarlanmasına başlamadan önce 
mutlaka logonun temsil edeceği mal, hizmet veya kuruma ilişkin detaylı bilgi edinilmeli; 
pazarlama, iletişim hedef ve stratejileri; pazar, hedef kitle ve rekabet bilgileri incelenmeli 
ve net ve özgün bir konumlandırma stratejisine sahip olunmalıdır. 

İkinci aşama, konumlandırma stratejine bağlı olarak marka kimliğini ve marka kişiliğini 
tanımlayan temel kavram ve etkileşmelerin belirlendiği aşamadır. Markanın nasıl bir 
duruşa sahip olacağı ve ne şekilde temsil edilmesi gerektiği bu aşamada netleşmektedir. 

Üçüncü aşama, önceki aşamada elde edilen verilerle birlikte yaratıcı sürece temel teşkil 
edecek olan tasarım için kreatif bir sunum aşamasıdır. Bu aşama logo tasarım sürecinde 
tasarım ekibine yol gösterecek tüm bilgileri içerir. Konumlandırma stratejisine ve marka 
kimliğine uygun olarak doğru yönde ilerlemesini sağlar. 

Dördüncü aşama,  tasarım çalışmalarının başladığı aşamadır. Logonun temel unsurları 
olan renk, tipografi ve diğer grafik öğelerle logoya özgün bir karakter kazandırılmalıdır. 
Logo tasarım sürecinde yapılan hatalardan biri stratejik ve kavramsal çalışma 
yapılmaksızın logo tasarımını sadece grafik tasarım süreci olarak ele alarak çalışmaya 
doğrudan bu aşamadan başlamaktır. 

Beşinci aşama ise, değerlendirme aşamasıdır. Konuyla ilgili tüm kişilerin ve karar 
vericilerin katılımını gerektiren bu aşamada farklı bakış açılarını yansıtan tasarım 
alternatifleri, stratejik ve kavramsal verilere göre değerlendirilir. Sonunda, farklı tasarım 
fikirleri ve bakış açılarını yansıtan çalışmalardan biri veya ikisi üzerinde hemfikir olunarak  
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tasarım çalışmalarının o yönde geliştirilmesine karar verilir veya belirli bir alternatif 
üzerinde karar kılınarak logonun tescil süreci başlatılabilir. 
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3. LOGO KAVRAMI 
 
Logo bir kurum, ürün ya da hizmeti tanıtmak için bir ya da daha fazla tipografik karakterin 

bir araya gelmesiyle oluşturulan, görsel öğelerin de kullanılabildiği marka özelliği olan 

simgedir. Logo tasarımı kurumların kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Bu 

bakımdan logo vizyon açısından oldukça önem taşımaktadır.  

 

Kurumların imzası olarak tanımlanabilecek logo kurum kimliğini üstlenmesi açısından 

başlangıç düzeyinde yapılması ve tasarlatılması gereken bir semboldür. Çünkü yapılan 

her iş bundan sonra o logo ile anılacaktır. İşte bu nedenledir ki ne kadar iyi bir logonuz 

varsa o kadar da iyi bir imaj ve görüntünüz var demektir.  

 

Günümüzde pazarda bulunan çok sayıda marka ve ürün arasında farklılaşmanın yolunu 

arayan pazarlamacılar ürün marka kimliği yaratmanın önemini fark etmişlerdir. Marka 

logo tasarımı, marka hakkında bilgi verme, dikkat çekme ve farklılaşmaya teşvik etmesi 

ile en etkin marka göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rakipler arasında tasarım ve 

göstergebilim ilkelerine en uygun tasarlanan, rengi, illüstrasyonu, tipografisi ile marka 

imajını en iyi yansıtan logo tasarımı bir markanın en dikkat çekici unsurudur. Logo 

tasarımının bir pazarlama aracı olarak görülmesinin nedeni, marka ve kurum açısından 

önemli ölçüde katkıda bulunarak markanın pazarda farklılaşmasını ve hatırlanmasını 

sağlayan en önemi unsur olmasıdır. Logo tasarımları, fotoğraf, resim, resimleme, yazı, 

renk, çizgi gibi görsel bir tasarımı meydana getiren farklı öğelerin bir araya gelmesiyle 

yaratılmakta, kendisini inşa eden bu öğelerin birbirleriyle kurdukları ilişkiye bağlı olarak 

anlam oluşmaktadır. Logoyu tasarlayan kişi ya da kişilerce bu ilişki bağı içinde her öğe, 

öbür öğelerle kaynaşıp dönüşüm geçirebilmekte, marka hakkında hedef kitlenin 

kafasında bir takım değerlendirmeler yaratacak çeşitli anlamsal derinlikler yaratması 

amaçlanmaktadır. Bir marka oluşturulurken hedef, tüketicinin zihninde yer edip duygusal 

bir bağ oluşturarak marka bağlılığı yaratmaktır. Firmaların logolarından bazı beklentileri 

vardır.  
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Bu beklentiler bilinirliği artırmak, kalite algısı oluşturmak ve bu sayede hedef kitle ile 

olumlu ilişkiler kurarak marka bağlılığını gerçekleştirmektir. Logo bir firmanın ve 

markanın yüzüdür bu nedenle markalaşma sürecinin temelini oluşturur. 

Logolar, markaların bilinirliğini sağlamadaki en önemli argümanıdır. Günlük hayatta 

birçok markanın logoları ile karşılaşır ve bu markaların ürünlerini hatırlamamızda bu 

görsel sembollerden faydalanırız. Ürün ile özdeşleştirilen logo, markanın tanınmasını 

sağlar. Logo tüketicinin tercih ettiği markayı hatırlamasında yardımcı olur ve bu şekilde 

birçok marka içerisinden fark edilmesini sağlar. 

3.1. Logo Tasarım Süreci 

 

Logo Tasarım Süreci 

 

İyi bir logo, farklı, uygun tipografisiyle, grafik ve formda basittir ve sahibinin istenen 

mesajını taşır. Bir kavram ya da "anlam", genellikle etkili bir logosu arkasında olduğunu 

ve amaçlanan mesajı iletir. Bir logo herhangi bir boyutta basılacak mümkün ve çoğu 

durumda, renk olmadan etkili olmalıdır. 
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Bir logo oluştururken, müşterinin ihtiyaçlarıyla örtüşen ürünü sağlamak için iyi bir tasarım 

sürecinden geçmelidir. 

a. Özet Ön Bilgi 

Müşteri ile anket ya da görüşme yaparak kısa bir dizayn özeti alınır. 

b. Araştırma 

Endüstrinin kendisini, tarihini ve rakipleri araştırmalıdır. Önce varsa problem çözülmeli 

sonrasında tasarımı yapılmalıdır. 

c. Referans Alma 

 

Başarılı olmuş logolar güncel trenler ve yazı karakter stilleri araştırılmalı, trendler takip 

edilmelidir. Örneğin 2016 yılında elle çizilmiş tasarımların oldukça popüler olduğu 

gözlemlenmekte, bu tarz tasarımların genel olarak gıda ve içecek endüstrisi ağırlıklı olarak 

kullanılmakta olduğu kanısına varılmaktadır. El ile çizilmiş (hand draw logo design) 

sıcaklık ve kendine özgü karizmasını içerisinde taşımaktadır. 

 

d. Taslak ve Kavramsallaştırma 

Tasarım sürecinde en önemli kısımlardan biri olan bu süreç logo tasarım içeriğinin 

araştırma özetinin etrafında geliştirilmesi bölümüdür. Bu aşamada tasarımcı, karalamaları 

arasından seçtiklerini hızlı bir görselleştirme tekniği ile daha ayrıntılı bir hâle getirmelidir. 

Bu çalışmalar gerçek ya da gerçek boyutları ile orantılı boyutlarda yapılır. Renk, yazı 

karakteri, ışık, gölge gibi özellikler daha belirgin duruma getirilir. Gerekli olan her teknik ve 

araçtan yararlanarak, basılacak çalışmaya en yakın görünüme ulaşılmaya çalışılır. 

e. Yansıma 

Logo tasarımında fikirlerin olgunlaşması ve geri bildirimlerin sağlıklı olarak sağlanması, 

yeni bakış açısının sağlanması için bir kerede tasarımı tamamlamak yerine belli 

periyotlarla ve aralarla tekrar odaklanmak önem arz etmektedir. 
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f. Sunum 

Bu bölüm logo tasarımlarının sunum sürecidir. Böyle bir yaklaşım marka logosunun daha 

net algılamasına yardımcı olur. Yüksek kalitede bir sunum yapma logoların onaylaması 

için en etkili yoldur. 

g. Düzeltmeler ve Konumlandırma 

Her ne kadar tasarım süreci mono bir süreç olsa da, tasarımcı, tasarladığı öğe için gerek 

düzenleme gerek konumlandırma bakımından sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için 

yöneticiler ile iletişime önem vermesi ve tutarlı eleştirilere açık olması gerekmektedir. Bu 

iletişim ve konumlandırma ise gerekli yönlendirme ve önermeleri objektif olarak 

değerlendirmek ve karşı tarafa da kılavuzluk etmek, yani objektif olarak sebep sonuç 

ilişkisi ile ortaya çıkan mevcut öğeyi değerlendirmeye iki taraf olarak açık ve istekli olmak 

demektir. Logonun sağlıklı bir sonuca ulaşması bu iletişim yönetimine bağlı düzeltmeler 

ve konumlandırmaya bağlıdır. 

h. Teslimat ve Destek 

Sürdürülebilir ve sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi, uygun dosyaları teslim etmek ve doğru 

ve eksiksiz destek hizmeti vermeye bağlıdır. Zamanında iş teslimi ve sonrasında 

verilecek destek hizmetleri bu iş kapsamındaki en önemli bölüm olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

3.2. Etkili Logo Dizaynının 5 Kuralı 

 

Logo; farklı, uygun, pratik, grafik ve basit formda olmalıdır ve istenen mesaj taşımalıdır. 

Basitlik, hatırlanabilirlik, sürdürülebilirlik, çok yönlülük ve uygunluk, etkili logo tasarımında 

önemli etkenlerdir. 

 

 

 

Basit: Basitlik bir logoyu kolayca tanınabilir, hatırlanabilir ve çok yönlü yapabilir. İyi logolar 

beklenmeyen ve eşsiz, fazla çizim olmaması özelliklerini taşımalıdır. Basit logolar genellikle 

kolayca tanınır, inanılmaz bir şekilde unutulmaz ve müşteri gereksinimlerini iletmede en 

etkili yoldur. 

Hatırlanması Kolay: Basitliğin bu kuralı yakından takip etme, hatırlanabilirliktir. Etkili bir 

logo tasarımı hatırlanabilir olmalıdır, bu basit tutma ve uygun olma ile başarılır. Logoların 

tasarımındaki ana amaç; farklı, unutulmaz ve açık olmasıdır. 

Sürdürülebilir: Etkili bir logo tasarımı ebedi olmalıdır. Özellikle rekabet stratejilerinde tercih 

edilen yerine sürekli tercih edilen olabilmek için logo önemli bir enstrüman olacaktır. 
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Çok Yönlülük: Etkili bir logo çok çeşitli medya ve uygulamalarla çalışır. Bu yüzden logoların 

herhangi bir boyuta büyütülmesi için vektör formatında dizayn edilmelidir. Çok yönlü bir logo 

oluşturmanın bir yolu, tasarıma siyah beyaz başlamaktır. 

Uygunluk: Logo içinde bulunulan sektör ile uyumlu olmalı ve doğrudan sektörü 

çağrıştırmalıdır. Konuda fikir sahibi olmak için aynı sektördeki şirketlerin logoları 

incelenebilir. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışındaki örneklere de bakılmalıdır. 

3.3. Başarılı bir logonun özellikleri 

Bir logo öncelikle temsil edeceği kurum veya markanın kimliğini doğru ve anlaşılır biçimde 

yansıtmalıdır. Sade, anlaşılır, akılda kalıcı ve hatırlanabilir forma sahip olmalıdır. Farklı 

platformlarda ve yüzeyler- de markayı temsil eden logonun ilk görüldüğü anda tanınması ve 

rakiplerinden ayırt edilmesi çok önemlidir.  

Logonun daha çok görsel ve estetik yönüyle ele alınması yaygın bir anlayış şeklidir. Ancak 

bu özelliklere sahip bir logo marka kimliğini ve imajını yansıtmadığı sürece başarısız kabul 

edilir. Görünüş aynı zamanda marka veya kurumun karakterine uygun olmalıdır. Kimlik ve 

görsel sembol arasındaki tutarsızlık, markanın güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Logo tasarımına başlamadan önce kurum veya markanın ait olduğu sektör, yansıtacağı 

imaj, hedef kitle ve müşteri beklentileri üzerinde detaylı araştırma yapılmalıdır. Yöneticiler 

bu süreçte kişisel zevk ve beğenilerine yönelik isteklerde bulunmamalıdır.  

 En az leke ve en etkili form ile konuyu anlatabilen bir logo tasarlamalıdır. Araştırmalar 

bittikten sonra marka ile ilgili tasarımcının zihninde oluşacak fikir ve şekillerin öncelikle 

eskiz olarak bir kâğıda dökülmesi tasarım sürecinde kolaylık sağlayacaktır. Yapılacak 

eskizler arasında başarılı olanlar seçilip geliştirme ve iyileştirmeler ile sunulmalıdır. Hedef 

kitle ve markayı temsilde en güçlü olanlar bilgisayar ortamına aktarılır. Eskizler üzerinde 

gerekli bazı değişiklikler yapıldıktan sonra bilgisayarın sunmuş olduğu imkânlar sayesinde 

renk alternatifleri ve farklı seçenekler denenerek logonun son hali belirlenir. Tasarım 

bittikten sonra ortaya çıkan logonun başarılı olabilmesi için bazı kriterlere sahip olması 

gerekir. 
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Logonun sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz; 

 Logo, markanın imzasıdır bu nedenle özgün olmalıdır. Benzer markaları 

çağrıştırmamalıdır. 

 Marka kimliğine ve kişiliğine uygun olmalıdır. 

 Sade, basit ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık semboller ve harflerden oluşan logolar 

algıyı zorlaştırır bu nedenle akılda kalıcılığı düşüktür. 

 Olumlu etki bırakmalıdır. Pozitif duygular logonun temsil ettiği marka ve ürünün 

tercih edilmesinde olumlu yönde etki eder. 

 Sektöre uygun renkler seçilmelidir. Mümkün olduğunca az renk kullanılmalı, çok 

renk kullanımıyla oluşacak karmaşadan kaçınılmalıdır. Renklerin sayısı ayrıca maliyeti de 

artıracağı için tek renk veya en fazla üç renk seçilmelidir. 

 Farklı yüzeylerde ve zeminlerde okunabilecek ve algılanabilecek özellikte 

olmalıdır. Küçük yüzeylerde ve baskılarda ayrıntıları kaybolmamalı ve dağılmamalıdır. 

 Renklerin farklı ülkelerde ve kültürlerde anlamları ve çağrışımları değişkenlik 

gösterir. Belirlenmiş bir ülke veya kültürel topluma yönelik bir markanın logosu 

tasarlanacağı takdirde bu ayrıntılara dikkat edilmelidir. 

 Zamanla anlamını ve etkisini yitirmeyecek tasarıma sahip olmalıdır. Logonun 

değiştirilmesi, müşterisinin algısında olumsuz etkiye sebep olabilir. 

 

3.4. Renklerin Logo Üzerinde Kullanımı 

Bir marka için tasarlanacak logonun tüketiciye doğru mesajı vermesi, ilgisini çekmesi ve 

tüketiciyle duygusal bir bağ oluşturması esas alınır. Hazırlanacak olan logonun kullanım 

alanları da logonun oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Çünkü logo sadece ürünün 

üzerinde değil, web sitesinde, kurumsal kimliğinde, üniformalarda, her türlü reklam 

tabelalarında ve ofis içerisinde de etkileyici görünmelidir. 
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Logo için seçilen renk mutlaka beyaz üzerinde denenmelidir. Oluşturulan yazı, şekil ve 

renk kombinasyonu bu şekilde test edilebilir. Tasarım sürecinde yapılan logonun faaliyet 

alanı, hedefi ve hedef kitlesi dikkate alınarak renk tercihinde bulunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo tasarımında renk olgusu, tasarımın hedef kitleye hitap edebilmesi için ayrıştırıcı 

unsurlardan bir tanesidir. Grafik tasarımı açısından incelendiğinde rengin tasarıma kattığı 

ifade, tüketiciyi çekebilmeli, duygusal olarak bağlayabilmelidir. Renklerin toplum 

tarafından oluşturduğu his, ürünün tanıtımı için büyük rol oynamaktadır.    

Tasarımcının dikkat etmesi gereken unsur, tasarımın kullanılacağı bölgenin belirlenmesi, 

kültürel açıdan değerlendirilmesi, kabul edilen değerlerin renk açısından doğru karşılığının 

bulunabilmesidir. Gerekli saptamalar yapıldıktan sonra logonun oluşumundaki diğer 

destekleyici unsurlarla birlikte doğru ve çarpıcı renk kullanımı, başarılı bir tasarımın ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle hazırlanan logolarda ya da ambalaj tasarımlarında 

renk-ürün bağdaşması çok önemlidir. Bu nedenle de tasarımcının renklerin anlamlarını iyi 

bilmesi ve doğru uygulaması gerekmektedir. Logo oluşumunda renk algısının büyük bir 

etkisi bulunmaktadır ve logonun etkisini güçlendirmektedir. 

Renkler; ürün, marka, logo, ambalaj, reklam gibi pazarlama iletişiminin öğeleri açısından 

önemlidir. Reklam uygulamalarında ürünün fark edilme ve tanınmasını sağlamak; 

okunaklılığın arttırılması, ürüne kişilik kazandırmak ve ikna gücünü arttırmak gibi  
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noktalarda renklerden yararlanılır. Renk, insanın fiziksel, zihinsel ve psikolojik özellikleri 

bağlamında önemli bir uyaran olarak, insan-nesne-çevre uyumuna katkı sağlamaktadır.  

Rengin, ergonomik bir faktör olarak dikkat, uyarı, motivasyon, verimlilik, iletişim, yaratıcılık 

gibi noktalardaki rolüyle, kazaların önlenmesi, konfor ve hijyen duygusunun yaratılması, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal iletişim ortamlarının oluşturulmasına katkılarının 

da olduğu bilinmektedir.  

ÇAYKUR Rizespor‘un logosunda yer alan yeşil ve mavi renkler Karadeniz‘in bölgesel 

yeşilliği ile çay bitkisinin rengini yansıtması ile Karadeniz‘in maviliğini yansıtması olarak 

örnek verilebilir. 

 

 Kulüp logosu daire biçimindedir 

 Logoda beyaz zemin üzerine yeşil, kırmızı ve 
mavi renklere yer verilmiştir. 

 Yeşil Karadeniz‘in yayla ve dağlarının 
yeşilliğini, mavi renk ise Karadeniz‘in deniz 
mavisini ifade etmektedir. 

 Logoda bulunan çay sembolü ise yörede 
yetişen ve yöreyle özdeşleşen çay bitkisinden 

almaktadır. 

 Logoda kulüp ismi tam olarak yer almaktadır. 

 

ÇAYKUR Rizespor Logo 
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4. LOGONUN KURUMSAL KİMLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Bir kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o kurumun kimliğini oluşturur ve onu 
türdeşlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür.  Kurumun kendisini temsil ederken nasıl 
algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü ise kurumsal kimlik süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Kurumsal kimliğin dışa yansıyan yüzü öncelikle amblem, logo, kartvizit, 
mektup kağıdı vb. unsurlardır. Logo, kuruluşun renk unsuru, harf karakteri, ticari 
karakter kurum kimliğini oluşturan temel unsurlar arasındadır. Kurumsal kimlik; bir kurumun 
kim olduğunu bize anlatan kavramdır. Üzerinde çalışılmış ve iyi hazırlanmış bir kurumsal 
kimlik tasarımı, kurumun adının insanların belleğine yerleşmesini sağlamaktadır. 
Kurumun/şirketin ilk etapta rakiplerinin arasından sıyrılması kurumsal kimliğin başarısında 
gizlidir. 
 
Kurumsal kimliğe sahip olmanın kuruma sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. Bunlar 
arasında; kuruluşun tanınmasın sağlanması ve onu benzerlerinden ayırmanın 
kolaylaşmasıdır. Bu,  özellikle hedef kitlede güven duygusu oluşmasına yardımcı olur. 
Kuruluşla bir şekilde ilişkisi olan herkes, neyle karşılaşacağını, kimle iş yapacağını tahmin 
edebilir. Örneğin Coca Cola günümüzde dünyanın en yaygın içeceklerinden biridir. Bunun 
nedeni herkesin dünyanın neresinde olursa olsun, Coca Cola’nın logosunu gördüğünde neyle 
karşılaşacağını, ne içeceğini bilmesiyle ilgilidir. Kırmızı zemin üzerinde Coca-Cola yazısı tüm 
dünya üzerinde bir kalite sembolü haline gelmiştir. 
 
Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturmaktadır. Bu 
nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı 
düşünülmeli, teknik olanaklar göz önünde bulundurulup her alanda tutarlı bir şekilde 
uygulanabilirliği hesaplanmalıdır. Tutarlılık kurumsal kimlik çalışmaları için olmazsa olmaz bir 
kuraldır. Kurumsal kimlik; uygulanacağı tüm alanlar, bu alanların teknik koşulları ve renk, 
form veya malzeme seçimleri kurumsal kimliğin tutarlılığına zarar verir. Bu şekilde özensiz 
hazırlanmış bir kurumsal kimlik bütünü de kurumun duruşunu ve imajını sarsarak, gerçek dışı 
bir algının ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. 
 
Farklı görsel karakterlerden oluşturulan logolar, yüklenildiği anlam veya anlamlar sayesinde 
rakiplerinden ayrılır, hedef kitle tarafından algılanır ve akıllarda kalarak, birer görsel kimlik 
oluştururlar. Böylece logo ile oluşturulan görsel kimlik özgünlüğü, niteliği ve çarpıcılığı ile 
kurum ve kuruluşların iş veya hizmet anlayışlarına ve üretimlerine artı bir değer katar. Kurum 
ve kuruluşlar ne denli iyi ve kaliteli ürün ya da hizmet üretirlerse üretsinler, o ürünü veya 
hizmeti doğru bir biçimde ilgili hedef kitle ile paylaşmadıkları sürece başarı sağlamaları 
zordur. Günümüz rekabet ortamında, birer görsel gösterge olarak işlev gören logo ve 
amblemler temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar adına oluşturulan ürün, hizmet ve diğer 
etkinliklerin hedef kitle tarafından benimsenmesinde önemli görevler üstlenirler. 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
Görsel kimliğin içinde yer alan logo, markanın / kurumun karakterini, kişiliğini tanımlamaya 

yardım edecek bir baskı, harf şeklinde olmalıdır. Baskı biçimi kendi içinde ve dışında bir 

sanattır. Tasarım sürecine başlamadan önce, markanın nerede yaşayacağını bilmek 

önemlidir. Tüketici markayı ne kadar çabuk okur ve anlarsa onu o kadar hızlı tanıyacak ve 

hatırlayacaktır. Dolayısıyla markanın ya da kurumun görünen yüzü olan logolar üzerinde de 

çok sık değişiklik yapılması o kurumun kimliği üzerinde de etkili olmakta ve burada da bir 

değişime neden olabilmektedir. 

 

Kurum kimliği içinde sayılan görsel kimliğin dört tane amacı vardır: Bunlardan birincisi, 

konumlandırmaya ve isme bir kişilik katarak markaya hayat vermektir. İkincisi; markanın 

kabulünü ve anımsanmasını yaygınlaştırmaktır. Üçüncü amaç ise markanın rekabet 

içerisinde farklılaşmasına yardım etmektir. Dördüncü amaç da farklı marka unsurlarını aynı 

görüş ve duygu içerisinde birbirine bağlamaktır. Bu bağlamda tasarlanması düşünülen logo 

için aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmelidir: 

 

Sadelik: Bütün başarılı logoların en önemli ortak özellikleri sadelikleridir. İnsanları sade ve 

basit tasarımlar çeker çünkü verilmek isteneni kolayca anlayıp anımsayabilirler. Karmaşık ve 

kalabalık tasarımlar örneğin içinde ayrıntılı resimler barındıran logolar insanların dikkatini 

dağıtır. 

Oranlar: Logo ebadıyla değil, oranlarıyla sabitlenmelidir. Logo kullanılacağı her alanda farklı 

ebatlarda kullanılacağından her ebatta iyi görünecek oranlara sahip olmalıdır. Örneğin bir 

paketin ve ya bir çay bardağının üzerinde aynı etkiyi sağlamalıdır. Logonun oranlarıyla 

oynanması, genişletilip daraltılması veya çarpıtılması tüm etkisini değiştirecek ve büyük 

olasılıkla çirkin görünmesine sebep olacaktır. Bu tür problemlerle karşılaşacağı düşünülerek 

ne çok uzun ne de çok geniş olarak tasarlanmamalıdır. 

Renk: En iyi bilinen logolar genellikle bir veya iki renk olarak tasarlanmışlardır. Çok az üçten 

fazla renk kullanılan iyi logo vardır. Fazla renk logoyu algılamayı zorlaştıracağından akılda 

kalıcılığı engelleyecektir. Az renk kullanılması uygulama maliyetlerini de düşüreceğinden 

sürekli avantaj sağlar. 

Yazı Karakteri: Logo yaparken çok çeşitli yazı karakter ve stil kullanılabilir. Ancak hem harf 

yapısı hem de yazı dengesi açısından bozuk olan logolar herkes tarafından fark edilmese de 

çok kötü etkiler yaratabilir. 
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Uygulama: Logo tasarımı yapılırken unutulmaması gereken konulardan biri uygulamadır. 

Eğer bir logo farklı uygulama alanları hesaba katılmadan tasarlanırsa hem kullanımında çok 

büyük zorluklar yaşanabilir, hem de tutarlılık ilkesi çiğnenmiş olur. Uygulama alanları ve 

teknikleri düşünülmeden tasarlanan logolarda hem kalite bozulacak, hem farklı renk ve 

formlar kullanılmasının yolu açılmış olacak, hem de uygulama maliyetleri artacaktır. 

 

Özgünlük: Logo, temsil ettiği firmayı, ürünü ve sektörü iyi anlatmalı ama aynı zamanda 

özgün olmalıdır. Bazı sektörlerde veya alanlarda yer etmiş sembol veya renkler vardır.  
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5. LOGO TASARIMINDA MARKA ALGISI 

Markalaşma bir ürün ya da hizmetin aranır olmasında, satılmasında çok fazla önem arz 

etmektedir. Markalaşmanın ilk aşaması ise logo ya da amblem ile başlar. Yapılan pek çok 

araştırma, kurum kuruluş ve ülkelerin tanınırlığını etkileyen unsurların başında amblem ve 

logonun geldiğini ortaya çıkartmıştır. Tasarlanan logo ve amblemin ürün, hizmet ya da ülkeyi 

en iyi şekilde yansıtması gerekmektedir. 

Çünkü, insanlar baktıkları logo yada amblemi temsil ettiği şeyi (ürün, hizmet vb.) iki- üç saniye 

içinde algılayıp beyinleri içinde bir yoruma ulaştırmaya başlarlar. Bu nedenle tasarlanacak 

logo yada amblem tam anlamı ile temsil ettiği ürün yada hizmeti ifade etmenin yanı sıra daha 

sonra tanınmışlık derecesini artırıcı olmalıdır. 

Bir markada, vurgulanmak istenen algı, görsel değerler aracılığıyla tüketiciye iletildiği kabul 

edildiği için ürün tasarımı, logo, ambalaj ve pazarlama elemanları bir markanın kişiliğini 

yansıtan unsurlardır ve aynı doğrultuda hizmet vermesi beklenmektedir. Markaların 

kendilerine özgü kimlikleri vardır. Bu kimlik ve markanın sahip olduğu imajı yansıtabilen bir 

logo, marka için büyük önem arz eder. İmaj etkisi görsel işaretin başarısıyla doğru orantılıdır. 

 

Markaların en büyük hedefi, tüketici zihnine yerleşip uzun yıllar marka bağımlılığı yaratmaktır. 

Bunu başarmak için firmalar ve markalar görsel işaret, amblem ve hepsini içine alan logodan 

faydalanmaktadırlar. Tüketici ilk önce markanın logosuyla tanışır. Logo markanın görünen 

yüzü gibidir ayrıca görsel bir dildir. Ürün veya hizmeti logo, en sade biçimde anlatır. Tüketici 

kendi istek ve gereksinimlerini karşılayan markaya zamanla bağlanır. Alışveriş yapmak, bir 

şeyler yiyip içmek veya eğlenmek için birçok alternatif markaların da bulunduğu sistem 

içerisinde kendi markasını seçer. Çünkü kendi imajına uygun bir marka ile daha mutlu 

sonuçlar elde edeceğine inanır ve kısıtlı zamanda tanıdık bir logo çabuk karar vermesini 

sağlar. 

 

Rekabetin artması ve serbest piyasaya daha çok ürünün girmesi sonucunda firmalar 

markalaşma adına daha ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Başarılı bir markanın aynı 

zamanda başarılı bir logosu da olmalıdır. Söz konusu logo marka veya firmayı beş, on belki 

de yüzyıl temsil edecektir. 
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Bir ürün ya da bir hizmet için yapılan tutundurma faaliyetleri ne kadar renkli ne kadar anlaşılır 

ne kadar süreklilik arz ederse tüketici tarafından hatırlanması, benimsenmesi, tercih edilmesi 

önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamada önemli bir kavram sürekliliktir. 

Söz konusu ürün ya da ürün ile ilgili yapılan tanıtım veya reklamlar ilgi çekme açısından 

önemli bir iletişim aracı olarak pazarlamayı bir defa daha pastadan önemli bir pay aldığını 

göstermektedir. Rekabetin artması ve serbest piyasaya daha çok ürünün girmesi sonucunda 

firmalar markalaşma adına daha ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Başarılı bir markanın 

aynı zamanda başarılı bir logosu da olmalıdır. 

 

Bir marka oluşturulurken hedef, tüketicinin zihninde yer edip duygusal bir bağ oluşturarak 

marka bağlılığı yaratmaktır. Firmaların logolarından bazı beklentileri vardır. Bu beklentiler 

bilinirliği artırmak, kalite algısı oluşturmak ve bu sayede hedef kitle ile olumlu ilişkiler kurarak 

marka bağlılığını gerçekleştirmektir. Logo bir firmanın ve markanın yüzüdür bu nedenle 

markalaşma sürecinin temelini oluşturur. 

 

Günümüzde logolar,  ürün, hizmet ve kurumları tanımamıza yardımcı olan kartvizitler haline 

gelmiştir. Bu unsurlar, tüketiciler için kalite orijinallik garantisi verirler. Böylece, pek çok 

seçenekle karşılaştığımızda karar vermemizi ve satın almamızı sağlarlar. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
Logo, markanın görsel sembolü olan bir amblem ile markanın isminin ayırt edici biçimde 

bir araya gelmesiyle oluşur. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın 

ismini de yansıtır. Logo, bir markanın en önemli öğesi, hatta markanın imzası olarak 

görülmektedir. 

Tüketicinin bir marka ile ilgili dikkatini çeken ilk şey logodur. Çünkü logo göz açıp 

kapayıncaya kadar, tüketiciye markanın mesajını iletmekle yükümlüdür. Günlük hayatta 

birçok markanın logoları ile karşılaşır ve bu markaların ürünlerini hatırlamamızda bu görsel 

sembollerden faydalanırız. Ürün ile özdeşleştirilen logo, markanın tanınmasını 

sağlamaktadır. Logo tüketicinin tercih ettiği markayı hatırlamasında yardımcı olur ve bu 

şekilde birçok marka içerisinden fark edilmesine sebep olur. Örneğin bir marketin içecek 

reyonunda ilk gözümüze çarpan Coca Cola veya Pepsi markalarıdır. Çünkü dünyanın her 

yerinde bu markaların logoları aynıdır ve kendilerine özgü kimlikleri vardır. Özellikle Coca 

Cola en iyi kolalı içecek markası olarak bilinir ve tadının çok daha farklı olduğu düşünülür. 

Tüketicilere etiketleri gizlenerek yapılan içecek testinde Coca Cola’yı Pepsi’den ayırt 

edemedikleri görülmüştür. Marka bağlılığı gerçekleştiğinden tüketici için Coca-Cola diğer 

markalardan daha güzel bir tada sahip, ayrıcalıklı bir içecek gibi algılanır. 

Markayı oluşturan renk, biçim, stil ve dizayn unsurlarının logo ve ambleminde rakiplerden 

farklı ve tüketicilerin dikkatini çekecek bir anlayışla dizayn edilmiş, lokal, folklorik ve 

çağdaş unsurları içeren bir ahenkle ortaya koyulması gerekmektedir. Güçlü bir logoya 

sahip olmak markanın akılda kalıcılığını arttırmaktadır. Logo tasarlanırken tüm kullanım 

alanlarında uygulanabilirliğine, algılanabilirliğine, zaman içindeki dayanıklılığına, sektöre 

ve ürüne yönelik uygunluğuna, hedef grubun niteliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Logo tasarımı, logoda kullanılacak yerel simgelerin seçimi ve logonun hazırlanması belli 

bir süreç ve uzmanlık gerektirir. Logoda kullanılacak şekil, renk, yazı ve simgeler 

profesyonel tasarımcıların yapacağı birkaç örneğin yarışmaya sunulması gibi bir süreçle 

seçilebilir. Tasarlanan logo örnekleri yerli ve yabancı turistler üzerinde test edilerek, 

hangilerinin akılda kalıcı, olumlu bir izlenim yarattığı belirlenebilir. En çok oy alan logonun 

yapımına böyle bir süreç izlenerek karar verilebilir. Çünkü logonun basıldıktan sonra uzun 

yıllar değiştirilmemesi ve kurum simgesi olarak kullanılması gerekmektedir. 
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