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Dergimizin ilk sayısını sizlere sunduğumuz için 
büyük bir heyecan duymakla birlikte, size, bu 
yazımda, dergimiz hakkında kısaca bazı bilgiler 
vermek istiyorum. İlk olarak ismimizden başlayalım. 
Digitaliz Türkiye isimli dergimize İngilizce kökenli 
"digital" kelimesinden yola çıkarak bu ismi 
verdik. Türkiye'deki ve dünyadaki dijital haberleri, 
gelişmeleri ve yeni trendleri siz değerli okurlarımıza 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, 
dünya piyasalarını olumsuz etkilediği gibi 
ülkemiz ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. 
Birçok işletme salgından olumsuz etkilenmekte 
ve özellikle kafeler, restoranlar, okullar ve yine 
büyük-küçük işletmeler kapanma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu sebepten ötürü biz de 
ekip arkadaşlarımızla birlikte bundan yaklaşık 1 
yıl evvel Digitaliz Medya & İletişim Danışmanlığı 
Şirketi’ni hayata geçirdik. Bu şirketi kurmamızdaki 
temel amaç, salgın sürecinde dışarıya pazarlamacı 
gönderemeyen ve sesini müşterilerine etkili bir 
biçimde duyuramayan işletmelere destek olmaktı 
ve bu süreçte yaklaşık 30 firmayla çalışarak, 
işletmelerin reklamlarını dijital platformlardan 
müşterilerine etkili bir şekilde duyurduk. Salgın 
sürecinde dijital platformların değeri daha 
da artmaya başladı. Biz de dijital platformların 
önemini anlatmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte 
“Digitaliz Türkiye” dergisini çıkartmaya karar 
verdik. Bu dergide dijital dünyayı anlatan makaleler 
dışında siz değerli okurlarımıza firmalarımızın hangi 
alanlarda faaliyet gösterdiğini ve sanat, spor ve 
sosyal sorumluluk projelerini anlatan yazılara da yer 
vereceğiz. COVID-19 salgını aslında kontrolün bizde 
olmadığını bize gösterdi. Biz, bir nevi kontrolü elde 
tutmak için tüm müşterilerimizin sesi olacağız...
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 İş Elbiseleri
 İş Montları/İş Kabanları
 T-Shirt/Sweat
 İş Pantolanları
 İş Takımları
 İş Tulumları
 Yelekler
 Ayak Koruma

 Kişisel Koruyucu Donanımlar
 Baş Koruma
 Göz Koruma
 Kulak Koruma
 Solunum Koruma
 El Koruma
 Vücut Koruma
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#triosafety

M A R KA L A R I N I Z I

KIYAFETLERİNİZDE

TAŞIYIN
+90 (312) 394 78 18
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www.triosafety.net 
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SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNDE
HATAYA YER YOK

Sosyal medya danışmanlığı, marka hesaplarını kontrol 
altında tutarak daha geniş bir kitleye ulaşım sağlamak 
için uygulanan bir sistemdir. Sosyal medya hesaplarının 
yanlış kullanımı sonucu doğan zararlar incelendiğinde, 
profesyonel bir danışmanlık hizmeti almak, marka 
başarısı için büyük önem taşır. Elbette sosyal medya 
danışmanı seçimi de aynı ölçüde önemlidir. Sosyal 
medya danışmanının sahip olması gereken belli 
başlı özellikler vardır. Öncelikli olarak sosyal medya 
danışmanı, tüm sosyal medya platformlarına hâkim 
olmalıdır. Danışmanın, etkili paylaşımlarda bulunması 
için hangi platformlarda ne tür paylaşımlar yapacağını 
bilmesi ve bu konuda pazar bilgisine sahip olması 
gerekmektedir. Yanı sıra grafik-tasarım, web-tasarım 
gibi alanlarda tecrübe sahibi olan bir danışman, 
müşterilerde azami etkiyi bırakabilme potansiyeline 
sahip olacaktır. Sosyal medya danışmanının kesin 
olarak insan ilişkileri konusunda başarılı olması gerekir.

Dijital ortamda pazarlama yapan firmaların bu kadar 
yaygın olduğu bir zaman diliminde sosyal medya 
kullanımından uzak kalmak neredeyse imkânsız. Yani 
kısacası artık soyal ve ticari hayat “sosyal medya” ile 
var olmaktadır. Sosyal medya yönetiminde, önemli 
olan konular; neyi nasıl yaptığımız, bir yöntem izlerken 
eksik kalınan noktaları tespit etmemiz ve bu noktaları 
etkili bir biçimde tamamlayıp uygulamamızdır.

COVID-19 salgını sonrası sosyal medya platformları 
marka için müşteri ile sıkı bir bağ oluşturmak adına 
oldukça etkili bir ortam sunuyor. Kendini iyi şekilde 
tanıtmayı başaran bir markanın, müşteri kitlesinin 
genişlemesi ve dolaylı olarak satışlarının artması 
kolaylıkla gerçekleşiyor. Tabii bunun için söz konusu 
markanın sosyal medyasının bu markayı doğru 
şekilde temsil etmesi gerekliliği ön plana çıkıyor. 
Bu durumda sosyal medya danışmanlığı hizmetinin 
önemi gözler önüne seriliyor.

Gazi DILMEN
Medya Direktörü
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Özgün İçerik ve Görsel Yaratmak Her alanda 
olduğu gibi sosyal medya yönetiminde de 
rakiplerinizden bir adım önde olmak için bir 
fark yaratmak gerekir. Bu farkı da tabii ki en 
önemli verileriniz olan yazı ve görsellerle 
oluşturacaksınız. Önemli günlerde her yerde 
karşımıza çıkan aynı görsellerle oluşturulmuş 
paylaşımlar, çalıntı veya “fazla” esinlenilmiş 
içerikler size takipçi kaybettirir. Bu yüzden 
farkı yaratmak için sosyal medyayı kendi 
başımıza yönetmeyi doğru bulmuyoruz. 
Firmalar, çoğunlukla, sosyal medya hesaplarını, 
yakın çevrelerine emanet ediyorlar ve bu 
durum da özgün içerik üretmenin önünde bir 
engel oluşturabiliyor. Bu durumu aşmak için 
her zaman profesyonel hizmet veren firmalarla 
çalışarak istediğimiz verimi alabiliriz.

Paylaşım Sıklığını Organize Etmek Sosyal 

medya paylaşımlarını, stratejik bir plan 
oluşturarak organize etmeliyiz. Çok sık veya 
az sıklıkta yapılan her iki paylaşım takvimi 
de takipçi kaybettirir. Özel günlere ait 
paylaşımların da unutulmaması gerekmektedir. 
Digitaliz analiz ekibi olarak yaptığımız 
araştırmalar sonucunda günde en fazla iki 
post paylaşılmasını uygun buluyoruz. Ayrıca 
yaptığımız çalışmalar sonucunda paylaşım 
saatleri olarak sabah 07.00 – 09.00 ile 19.00 
– 21.00 seçildiği yapıldığı takdirde etkileşim 
oranlarının daha yüksek olduğunu tespit etmiş 
bulunmaktayız.

Sosyal medya platformlarında kurumsallık-
marka-müşteri ilişkisi daima samimi olduğundan, 
müşterilerle birebir etkileşim hâlinde olunması 
çok önemlidir.

Sosyal medya hesabının aktif olması ve gün 
içerisinde düzenli paylaşımlar yapılması, 
müşteri ilgisini marka üzerinde toplamada 
oldukça etkilidir. Bu nedenle sosyal medya 
danışmanının hesabı aktif tutmak adına ilgili 
paylaşımlar yapması ve bazı kurallara uyması 
gerekmektedir.

İmla Kurallarına Dikkat Etmek Sosyal medya 

hesaplarında paylaşım yaparken dikkat etmeniz 
gereken en önemli husus, imla kurallarını 
doğru kullanmak ve kurulan cümlelerin anlamlı 
olmasına dikkat etmektir. Markanızın itibarı 
ile kullanılan dile göstereceğiniz özen doğru 
orantılı olacaktır. Biz Digitaliz İletişim olarak 
imla kurallarına hassasiyet gösteriyoruz. 
Çünkü firmaların sosyal medya platformlarında 
kurumsal yapılarını korumaları için doğru 
Türkçe yazımı ve imla kuralları en önemli 
faktördür.
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ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR
ENERJİ SANTRALLERİ EKİPMAN ÜRETİMİ – 
GÜLERMAK A.Ş. / CMI / SPX

Gülermak A.Ş. CMI ve SPX işleri, hava kanalları, 
fan muhafazaları, türbin binası ve yardımcı 
binaların yapısal çelik üretimleri firmamız 
bünyesinde 2011’den beri devam etmektedir. 
Gülermak A.Ş. kapsamında yapılan üretimlerde 
tahribatlı ve tahribatsız testler uygulanmaktadır.
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SAVUNMA SANAYİ
TOMA ŞASE PARÇA İMALATLARI –  
NUROL MAKİNA A.Ş.

Nurol Makina A.Ş. bünyesinde T.C. Emniyet 
Genel Müdürlüğü için üretimi yapılan Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracı’nın (Toma) şase parça 
imalatları 2014 yılından bu yana firmamız 
bünyesinde üretimimiz devam etmektedir. 

KDC 
ENGINEERING

www.kdcmuhendislik.com

ADRES   Saray Mahallesi 1. Cadde No :38/B Kahramankazan – Ankara

TEL       +90 (312) 395 42 95  +90 (553) 084 56 77

10   digitaliztürkiye ŞUBAT∙2021



GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ÇELİK 
KONSTRÜKSİYON İMALATI

Enerji sektöründe yer alan Soltra Enerji Ltd. Şti. ve 
R&P Mühendislik Ltd. Şti. firması ile 2014 yılından 
bu yana Ankara, Kırklareli ve Tekirdağ merkezli 
olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında 30 kW 
ile 1 mW arasındaki çok sayıda GES kurulumunda 
iş birliği yapılmıştır.

MADEN EKİPMANLARI
MADEN EKİPMAN ÜRETİMİ –  
GÜLERMAK A.Ş. / THYSSENKRUPP AG

2011 yılından başlayarak Gülermak A.Ş. ile 
üretim konusunda aralıksız çalışmaktayız. Maden 
sektöründe Gülermak A.Ş.’nin THYSSENKRUPP 
AG’den aldığı üretim projelerinin imalatını 
Gülermak A.Ş.’nin onaylı taşeronu olarak hem 
Gülermak A.Ş. hem de THYSSEN KRUPP’UN 
kalite kontrolü altında yapmaktayız.

ÇELİK YAPILAR
GYAPISAL ÇELİK İMALATLARI – 
KALYON İNŞAAT A.Ş. / HANWHA GROUP

Kalyon Enerji ve Hanwha Group yatırımı olan 
tam entegre Fotovoltaik Üretim Tesisi yatırımı 
işi kapsamında, 3000 ton Çelik Konstrüksiyon 
Endüstriyel Tesis Binası, Boru Köprüsü, Konveyör 
işleri için imalat, kumlama, yangına dayanıklı 
boya, montaj ve kaplamayı kapsayacak şekilde 
anahtar teslim projeler yapılmıştır. 2017 yılından 
beri süren iş birliğimiz hâlen devam etmektedir.
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Özgür DÜZGÜN
Makine Mühendisi
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Sevgili Digitaliz Türkiye okuyucuları, 

İlk günlerini yaşadığımız 2021 yılının, öncelikle 
ülkemiz ve halkımıza sonrasında tüm dünya insan-
larına mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni 
ederim. COVID 19 süreciyle beraber durağan bir 
noktaya gelen ekonomi ve ticari piyasalarımız içinde, 
olumlu ticari gelişmelerin olduğu ve bol kazançların 
sağlanabildiği bir yıl olması en büyük dileğimiz.

İçinde bulundğumuz pandemi süreci,  hayatımıza 
şüphesiz birtakım olumsuzluklar getirdi, bunun ya-
nında da yeni bir hayat tarzı yaşamayı öğretti. Özel-
likle KOBİ'ler, bu şartlarda ticari faaliyetlerini devam 
ettirmekte zorlandılar. Hayatımızda iletişim yönünü 
daha ön planda tutuğumuz dijital olanakları mecbu-
ren de olsa ticari faaliyetlerimizin içerisini adapte 
etmeyi öğrenmeye başladık çünkü bu kaçınılmaz bir 
düzene ayak uydurma çabasının başlangıcıydı.

Dijitalleşmenin giderek artması ve özellikle bili-
şim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler artık birçok 
faaliyetin dijital ortamlarda gerçekleşmesine neden 

olmaya başlamıştır. Geleneksel alışveriş 
alışkanlıkları, yerini her geçen gün farklı 
inovatif yaklaşımların ortaya çıktığı dijital 
ortamlara bırakmaya başlamıştır. Günü-
müzde tüketiciler, özellikle dijital tekno-

lojilerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte 
birçok alternatif içerisinden istedikleri özel-

likteki ürünü en hızlı şekilde kıyasa sokma ve 
seçme olanağına sahiptirler. Bu durum, hem 
ulusal hem uluslararası işletmelerin daha reka-
betçi bir ortamda faaliyet göstermelerine neden 
olmaktadır. Bu nedenle dijitalleşmenin hem 
ekonomiye hem de ticarete yansımaları büyük 
önem arz etmektedir. Özellikle hâlihazırda ya-
şadığımız küresel salgın döneminde, işletme-
ler, müşterilere ulaşabilmek adına dijital tekno-
lojilere fazlasıyla gereksinim duymaktadır.

Dijitalleşme, insanların çevreleriyle ileti-
şim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini 
değiştirmektedir. Akıllı telefonlar, bilgisayar-
lar, sürücüsüz arabalar ve akıllı giyilebilir ci-

hazlar dâhil olmak üzere yeni teknolojiler ve 
aygıtların tümü, bilgiye erişme ve bilgiyi yayma 

şeklimizi değiştirdi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gelişmesi ve paralelinde ortaya çıkan yenilikler eko-
nomilerin büyüme performanslarını da arttırmak-
tadır. Zira teknolojik yeniliklerin büyüme üzerinde 
önemli bir rolü bulunmaktadır.

Dijital ticaretle birlikte, ticaretin farklı boyut-
ları gündeme gelmektedir. E-ticaretin gelişmesiyle 
birlikte ürünlerin sipariş ve gönderim (her ikisi de 
dijital olarak yapılabilen) süreçlerinin daha iyi anla-
şılması sağlanmış ve uluslararası ticarete dâhil olan 
farklı aktörler gündeme gelmeye başlamıştır.

E-ticaret, elektronik ağların sunduğu esneklik ile 
beraber geleneksel ticaret yapılarını yeniden inşa et-
mektedir. Geleneksel yapıların yeniden tasarlanma-
sıyla rekabetçiliği ve etkinliği arttırmanın yanı sıra 
maliyetlerin düşürülmesi gibi çeşitli iyileştirmeler 
mümkün olabilmektedir. Bir diğer önemli husus ise 
e-ticaret, ürünü hazır bulundurma, envanter düzeyi, 
üretim gereksinimleri hakkında eş zamanlı bilgi sağ-
layarak tedarik zincirinin etkinliğini arttırabilir. Ay-
rıca e-ticaret talep tahmini ve üretim planlama gibi 
konularda tedarik zincirindeki diğer partnerlerle bil-
gi paylaşımda bulunarak iş birliğinin arttırılmasında 
önemli bir rol üstlenebilir.

COVID 19 SÜRECİ
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"Kaliteyi üretenlerin"
profesyonel 

çözüm ortağı...
Şeker Mah. 1417. Cadde İzo-Ser Residence No : 5/ 69 Eryaman/Ankara

info@mergenkalite.com.tr

+90 312 395 59 18
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Tahribatsız Muayene (NDT)

Bağımsız Denetim & Gözetim

Kaynak Yöntem Onayı (PQR)
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Semra AVCI
Editör

Debranding Nedir?

Debranding, daha az kurumsal görünmek 
veya reklamdan tasarruf etmek için 
üreticilerin adını bir üründen çıkarmak için 
gerçekleştirilen bir pazarlama stratejisidir. 
Bazı büyük markalar isimlerini kullanmadan 
da kendilerini rahatlıkla pazarlayabiliyorlar. 
Bu duruma da "Debranding" deniyor. 
Debranding, bir şirketin, kendilerini daha 
az kurumsal ve daha kişisel görünme 
çabasıyla bir pazarlama kampanyası için 
logosundan kaldırmasıdır. "Jenerik ürüne 
geçiş", tanınmış bir markaya sahip bir 
şirketin daha genel görünmeyi tercih 
etmesidir. Bu, şirketin reklamı ortadan 
kaldıracağı ve fiyatları düşüreceği anlamına 
gelir ve bu anlamda caydırıcılık kâr marjlarını 
artırabilir.

Kurumsal duruş bir yana; 
Debranding, bir markanın pazarlama 

kampanyalarında logosunu kaldırdığı 
durumlar için kullanılıyor. Markaların 
kurumsal duruşlarını, bilinirliklerini 
bir kenara bırakmaları kulağa çelişki 
gibi gelse bazıları tam da bunu yapıyor. 

Markasızlaştırma stratejisini başarıyla 
uygulayan şirketler tüketicisinde daha 
az kurumsal ve geleceğe dönük algısı 
yaratıyor. Ancak mesele logonun çok 
daha ötesinde, tüketicinin duygularına 
hatta bilinçaltına hitap etmeye gidiyor.

Burada debranding'e örnek oluşturan 
bazı ünlü markaları sizlerle paylaşacağız. 
Bu markaların çoğu ilk kuruldukları zaman 
logolarında isimlerini barındırırken artık 
herkesin aklına yerleşmiş olan logolarına 
veya tasarımlarına isim ekleme gereği 
duymuyorlar. Debranding kavramının 
ilk ve en çok bilinen örneklerinden bir 
tanesi:

Nike

İlk kez 1955 yılında debranding 
kavramına kapılarını açan markanın 
ürünlerinin üzerindeki Nike yazısı zamanla 
kaybolarak yerini Nike logosuna bıraktı.

MARKALAŞMANIN NİRVANASI
“DEBRANDING”

NEDİR?

Markanız şeffaf olmalı.

Markanın güvenilirliği ve 
şeffaflığı sağlanmadan 

logodan yalnızca isim 
silmek sizi başarıya 

götürmeyecektir. 
İsimsizleştirmenin asıl 

amacı daha az kurumsal 
görünerek tüketici ile 

aradaki samimiyeti 
arttırabilmektir. Buna 

örnek olarak debranding 
uygulamasında gayet 

başarılıyken son 
zamanlarda üretim 

şartlarının sağlıksızlığı 
ile anılan McDonald’s’ı 
verebiliriz. Açıklaması 

yeterince şeffaf olmayan 
markayı bu durum ne 

kadar etkiler göreceğiz. Her 
zaman şeffaflığı sağlamak 

çok önemli zira sizin 
ikonunuz görüldüğünde 

çağrıştırdıklarınız kötü değil 
iyi olmalı.
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Tesco

Markasızlaştırma ile ilgili deneyler yapan bir başka 
şirket. Yeni bir isimle piyasaya sürdükleri meyve 
sularında Tesco isim ve logosuna yer vermeyerek 
yaptıkları gözlemlerde, çoğu üründe Tesco logosunun 
ve adının yer almasının, tüketicilerin “ürünün 
nereden geldiğini” bilmesini sağlayarak satışlara 
olumlu yönde etki ettiğini açıklamakla birlikte bu 
yöntemin yararlılığı da üründen ürüne değişebiliyor.

Apple

Apple’ın logosunun çıkış noktası ile ilgili çok 
farklı teoriler mevcut ama sonuç olarak günümüzde 
ısırılmış bir elma gördüğümüzde tüm dinlerde 
kabul edilmiş bir hikaye olmasına rağmen Adem 
ile Havva’nın öyküsünden önce Apple markası 
aklımıza geliyor…

Starbucks

Ülkemizde özel bir düşman kitlesi bulunmasına 
rağmen çoğu insan tarafından epey sevilen ve sayısı 
giderek artan Starbucks da logosunu herkesin aklına 
kazıyan markalardan birisi. Köklü marka, logosundaki 
yuvarlağın ortasında bulunan deniz kızının etrafındaki 
Starbucks yazısına 2011’de veda etmiş.

   

1992                                2011

Nutella

Nutella'nın fırıncıları onurlandırmak için yaptığı 
kampanyalar izlendi. Bu çalışmalar ile Türkiye'deki 
pazarlama dünyasında bu kavram bir anda hızlıca yerini 
aldı ve kendinden söz ettirmeye başladı. Nutella kendi 
sitesi üzerinden de istediğiniz ismi yazmanıza imkan 
vererek markayı daha kişisel bir yerde konumlandırdı.

Coca Cola

Coca-Cola, dünyada ve Türkiye’de başarıyla 
yürüttüğü stratejisi ile debranding'e en iyi örneklerden 
biri. Ülkemizde debranding yöntemini kullanan ilk 
marka Coca Cola oldu. 2013 Ekim ayında tüm dünyada 
yürüttüğü “Share a Coca Cola” adlı kampanyasını 
Türkiye’de de “Bir Coca Cola Paylaş” adıyla başlattı. 
2013 yılının sonuna kadar kampanya başarılı bir 
şekilde devam etti. 



Biz Digitaliz Olarak Neler Yapıyoruz?

Kurumsallaşmak adına hedefleri olan şirketlere 
logo hazırlarken, bu şirketlerin belli kitlelere ulaşması 
önceliğini amaçlıyoruz.

Bir Tasarımcının Logo Tasarlarken Dikkat  
Etmesi Gerekenler

Logo, bir markayı simgeleyen, tanıtan ve markanın 
görsel kimliği olan sembollerdir ve bu yönüyle, marka 
sektörü hakkında fikir vermelidir. Öyleyse logonun 
içerisinde barınan ögelerin veya renklerin sektör 
hakkında bilgi vermesinin gerekliliği çok önemlidir. 
Dolayısıyla tasarımlarınız tamamen özgün olmalıdır. 

Logo tasarımında, vektörel tasarım programlarıyla 
çalışılmalı; bir logoyu nasıl bir programda tasarladığınız, 
logonun basılı ortamlara girmesi, boyutlarının büyütülüp 
küçültülebilmesi açısından büyük önem taşır. Sektöre 
hitap eden ve yaptığı işle alakalı olan logolar bir süre 
sonra insan beynine kazınmaktadır. 

Dünya devlerinin logolarına göz atıldığında hepsinin 
çok basit tasarımlara sahip olduğu görülebilir. Detaylı 
ve karmaşık marka logosu tasarımları bulanıklaşan bir 
görünümün oluşmasına neden olacaktır.

Şirketlerin bizden talep ettikleriyle birlikte iş ve 
renk uyumu herkes tarafından anlaşılabilir dijital bir 
tasarım oluşturmaktayız. Bunlardan bazıları;

PM Asfalt

2020 yılında kurulan PM ASFALT Ltd. Şti. asfalt 
makineleri tasarımı, üretimi ve inşaat işleri üzerine 
yılların deneyimi, birikimi ve tecrübesiyle kurulmuştur.

PM Asfalt'ın logosunu hazırlarken görsel ve grafik 
unsurlarını bütüncül bir şekilde tasarlayıp şirketin 
yaptığı işi yansıtmayı, şirket değerleri ve hedeflerini 
göz önünde bulundurduk. Basitlik ve yalınlık temel 
amacımızdı ve logomuzda iki renk kullandık çünkü iki 
renkten fazlası şirketin kurumsallığına zarar verir ve 
şirketi profesyonellikten uzaklaştırır.

 

FİNAL KUMLAMA (Blasting & Dyeing)

Final Kumlama (Blasting & Dyeing) 2020 yılında 
kurulmuştur ve faaliyet alanları, kumlama, boya, 
epoxy zemin kaplamadır.

Final Kumlama'nın logosunu hazırlarken şirketin 
yaptığı işi yansıtan sektöre uygun, özgün bir tasarım 
oluşturduk. Basitlik ve yalınlık temel amacımızdı ve 
kaliteli logolarda genellikle 2 renk tercih edilir. Bunun 
amacı ise renkler ne kadar çoğalırsa logonun bulamaça 
dönüşmesi ve tamamen karmaşıklaşmasıdır. Sarı renk 
özgün düşünce ve merak uyandırmaktadır. Sarı yaratıcı 
bir renktir ve 2021 Pantone renkleri arasındadır.

Bolu Âlâ Mangal

Bolu Âlâ Mangal 2020 yılında kurulmuştur ve 
faaliyet alanları kilo ile et, köfte, kebap çeşitleri ve 
tavuk yemekleridir. Menülerimiz en iyi ve en kaliteli 
ortamlarda sizler için hazırlanıyor.

Bolu Âlâ Mangal'ın logosunu hazırlarken şirketin 
söktöre uygun, kaliteli ve doğal ürünleri güzel 
görüntüleri ile eşsiz bir şekilde harmanladık. Bu 
tasarım Anadolu’nun içinden biraz da aile sıcaklığını 
anımsatan 2 renkten oluşan sade bir logodur.
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MAYTEM tamamen mesleki eğitim aşkı ile 
ülkemize kalifiye personel yetiştirmek amacıyla 
2018 yılı başlarında Ankara’ da kurulmuştur. 
Konusunda uzman eğitmenlerimiz, kendi 
eğitim kurumumuzda olduğu gibi müşterimizin 
fabrikalarında da uygulamalı ve teorik eğitimler 
verilmektedir.

Eğitime dâhil olacak idari personellere, 
mühendislere yönelik temek kaynak yöntemleri 
teorik eğitimi ve kursiyerlerin belirlediği 
yöntemlerden uygulamalı eğitimler uzman 
eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Temel 
kaynak eğitimleri talep doğrultusunda, tarafların 

belirlediği kapsam ve zamana göre yapılmaktadır. 
Bu eğitimler merkezimizde ve uygun olması 
durumunda kursiyerlerimizin çalıştığı fabrika ve 
atölyelerde de verilmektedir.

info@maytem.com.tr

0530 460 16 10
0 (312) 354 16 10

Ostim OSB Mah. Gül 86 Sitesi
1151. Sokak No:98
Yenimahalle / ANKARA

Temel Kaynak Eğitimleri

Kapsamlı Kaynakçı Eğitimleri

Firmalara Özel Eğitimler

Çelik Kaynakçısı Test Hizmeti

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Çelik Kaynakçısı Sınavları

Çelik Kaynakçısı Sınavları
(EN 9606-1.2, ASME SEC IX, EN 14732, AWS 1.1)

Endüstriyel Boru Montaj Sınavları
(MYK ve Özel)
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RENGİN EVRENSEL 
DİLİ PANTONE

Pantone; bütün dünyada 100’ den fazla ülkede moda, 
tekstil, ev tekstili, grafik tasarım, endüstri tasarım, boya, 
plastik, inşaat gibi pek çok sektörde renk iletişimini 
doğru şekilde sağlamak için kurulmuş bir sistemdir. Tüm 
dünyada 10 milyondan fazla tasarımcı ve üretici renkleri 
Pantone kataloğu aracılığıyla seçer. Bugün devletler 
bayrak renklerini; askerî kurumlar da üniforma renklerini 
Pantone kodlarını kullanarak seçiyor.

Pantone Yılın Rengini Nasıl Seçiyor?
Her yıl bir Avrupa ülkesinin başkentinde, farklı ülkelerin 
temsilcilerinin buluştuğu bir komite mevcut. Bu komite 
dünya genelinde insanların tüketim alışkanlıklarını, psikolojik 
durumlarını sektörel eğilimlerini ve trendleri değerlendiriyor 
ve gelecek yıl için evrensel bir renk tanımlıyor. 

Pantone Nedir?
New York’ta 1950 yılında Levine kardeşler M & J Levine 
Advertising adlı ticari baskı şirketini kurdular. Kardeşler 
1956 yılında Hofstra Üniversitesi mezunu Lawrence 
Herbert’i şirketin reklam departmanına yönetici olarak yarı 
zamanlı işe aldılar. Herbert, kimya bilgisiyle, şirketin pigment 
stokunu renkli mürekkeplerin üretiminde değerlendirmesini 
kolaylaştıran bir sistem kurdu. Sonrasında; şirketin hisselerini 
Levine kardeşlerden satın aldı ve şirketin adını “Pantone” 
olarak değiştirdi. Günümüzde baskı ve tasarım dünyası için 
oldukça önemli bir yere sahip olan Pantone renk kataloğu, 
2058 farklı renk çeşidini içinde barındırır. Bu renklerin ofset 
baskı sisteminde nasıl elde edilebileceğinin formüllerini 
renklerin kodlarıyla belirtir. Bu formüller mat, parlak, neon 
veya metalik gibi kategorilere ayrılır. Bu nedenle Pantone, 
renklerin evrensel dili olarak tanımlanmaktadır.

PANTONE
COLOR OF THE YEAR 2021

Berfin ÇERÇI
Sosyal Medya Koordinatörü

Illuminating
13-0647

Ultimate Gray
17-5104
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Pantone Color Institutee'nin 2010-18 yılları için belirledigi renkler

Günümüzde Pantone Color Institute, 2021 yılının 
rengini Ultimate Gray ve Illuminating olarak belirledi. 

Her yıl Aralık ayında gelecek yılın trend rengini 
açıklayan Pantone Color Institue, bu yıl bir değişiklik 
yaparak iki tane trend renk belirledi. 2021 yılı için 
belirlenen renkler Ultimate Gray ve Illuminating. 
Pantone’un bu iki rengi seçmesinin sebebi yapılan 
açıklamaya göre tüm dünyanın son aylarda tanık 
olduğu iki farklı ucu simgeliyor. Kayalar gibi 
dayanıklılığı, sertliği ve kararlılığı temsil eden 
Ultimate Gray; öbür yanda ise güneş gibi aydınlığı, 
iyimserliği ve yumusaklığı temsil eden Illuminating...

Kreatif işlerinizin matbaadaki baskı sürecinde dijital 
ekranda gözüken renklerle eş değer benzerlikte 
olmasını istiyorsanız, tasarımınızda Pantone Renk 
Kataloğu’ndan yararlanabilirsiniz. Bu şekilde 
matbaa sürecinde kötü bir sürpriz ile karşılasma 
imkânınız çok daha düşük olacaktır. Çünkü Pantone 
kataloğu, size, renklerin basılmış hâlini görebilme 
imkânı sağlar.

Pantone kataloglarında her rengin alt kısmında bir 
kod vardır. Bu kod parçası “PANTONE 12-2512 C” 
şeklinde ifadelerdir. Sonda bulunan U ve C harfleri, 
rengin mat veya parlak olduğunu ifade etmektedir. 
Bu göstergeler sayesinde farklı uygulamalarda aynı 
rengi yakalayabilirsiniz.

Görselde rengin isminin altında renge ait kod bulunmaktadır. 
Pantone 2020 yılı için “klasik mavi” rengini seçmiştir.

Tüketim dünyası içinde her yıl seçilen Pantone rengi 
kendini her alanda göstermeyi başarıyor. Yiyecekler, 
defileler, elektronik ürünler ve daha fazlası... Hem 
şirketler hem de Pantone Color Institute bu durumdan 
faydalanıyor. Yılın rengine ait ürünler Pantone’un 
internet sitesi üzerinden ve çeşitli mağazalarda satışa 
sunuluyor.

Hepimiz için çok zor geçen 2020 yılı insanlıgın 
dayanıklılığını yeterince zorladı ve karamsarlığa 
sürükledi, umarız ki 2021 yılı Pantone’un seçmiş olduğu 
Ultimate Gray kadar güçlü ve kararlı; Illuminating kadar 
umut dolu ve canlı bir yıl olur..
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assurance

services
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TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene 
Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler, 
TS EN ISO IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-
Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel 
Şartlar, TS EN ISO IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, TS EN 
ISO IEC 17065  Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi 
yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar, standartları 
uyarınca ve PROBO olarak yayınladığımız hizmet 
kapsamlarımızdaki ulusal ve uluslararası standartların 
ve Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklerinin 
gereklerine ve Kalite Sistemimizin şartlarına uygun 
hizmet vereceğiz. Bahsi geçen standartlara tüm 
çalışanlarımızın uymasını ve yönetiminin etkinliğini 
sürekli iyileştirmesini sağlayacağız.



+90 (312) 385 95 30
info@probo-as.com

www.probo-as.com

Keresteciler Sitesi, E Blok, No:5 Ostim / Yenimahalle  

Ankara - Türkiye
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Yazılım Nedir?

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı 
tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle 
haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini 
ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan 
makine komutlarıdır. Yazılım, elektronik aygıtların 
belirli bir işi yapmasını sağlayan programların 
tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir 
problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak 
oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım 
için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, 
C++ ve Java'dır.

Yazılım Mühendisi Kimdir?

Yazılım mühendisliği (Software Engineering), 
yazılımlarla ilgilinen bir bilim dalıdır. Bu bilimin 
temsilcileri olarak yazılım mühendisleri, kullanıcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yazılımın 
gereksinimlerini, tasarımını ve yapısını inceler ya da 
programlama dillerini kullanarak yazılımı meydana 
getirirler.

Bu bilim dalının temsilcisi olarak unvanlandırılan 
yazılım mühendisleri, yaygın olarak son kullanıcı odaklı 
olarak çalışmalar gerçekleştirir. Birçok yazılım mühendisi, 
son kullanıcıları hesaba katarak yeni yazılımlar ve yeni 
dizaynlar oluşturur veya var olan bir yazılımı son kullanıcı 
ihtiyaçlarını çözümlemek üzere iyileştirir.

Bugün bilgisayarlarımızın, akıllı cihazlarımızın, 
televizyonlarımızın hatta otomobillerimizin dahi 
kullanmış olduğu programlar, yazılım bilimi ve yazılım 
mühendislerinin birer çalışması sonucu meydana geliyor. 
Yazılım mühendisleri sayesinde teknoloji, yetkin ve 
uzmanların yanı sıra son kullanıcıya indirgenerek basit ve 
pratik hâle getirilmektedir.

Yazılım Mühendisi Ne Yapar?

Yazılım mühendisleri, yazılımları kullanacak kişilerle 
etkileşim kurarak onların ihtiyaçlarını anlamaya ve 
analiz etmeye çalışır. Analizler sonucunda en doğru 
uygulamayı tespit ederek öncelikle yazılımın omurgasını 
planlar.

Planlanan yazılımın kodlama aşamasında programcılar 
ile beraber çalışır. Yazılım tamamlanıp, kullanıcıya 
sunulduktan sonra gerekli eğitimler ve kullanım sırasında 
oluşabilecek sorunlarla ilgilenir.

HTML (Hyper Text Markup Language)

İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan 
bir betik dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. HTML dosyaları 
sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html ya da .htm 
uzantısı ile saklanır. Yazdığımız html dosyaları düz yazı 

TÜM DÜNYANIN GELECEĞİ
“Yazılım Nedir? ve Web Sayfalarının Önemi”

H. Berk KELEŞOĞLU
Yazılım Mühendisi
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dosyalarından başka bir şey değildir. Yani yazdığımız html 
dosyalarını bir C ya da Pascal programında olduğu gibi bir 
derleyici ile derlememize gerek yoktur.

CSS: CSS (Cascading Style Sheets)

CSS internet sayfalarının görünümünü değiştiren bir 
tanım dosyasıdır. CSS kendine has kuralları olan bir 
tanım dilidir denilebilir. CSS sayfa içersindeki her bir 
elemana ait farklı özellik atamayı sağlar.

PHP Nedir?

PHP (açılımı PHP: Hypertext Preprocessor) geniş 
bir kitle tarafından kullanılan, özellikle sanal yöreler 
üzerinde geliştirme için tasarlanmış HTML içine 
gömülebilen bir betik dilidir.

Digitaliz Medya & Danışmanlık Olarak Biz
Neler Yapıyoruz?

Web sitesi, özellikle işletmeler ve kurumsal kimliğini 
oluşturmaya çalışan şirketler açısından iyi tasarlanmış 
bir tanıtım aracıdır. Web sitesi bu yüzden büyük önem 
taşımaktadır. Web siteleri sizin internette görünen 
yüzünüzdür. Sitenizi ziyaret eden kullanıcılar ürün, 
hizmet ve şirketiniz hakkında ilk izlenimi web siteniz 
sayesinde elde eder. İyi tasarlanan bir internet sitesi 
sizi daha güçlü ve güvenilir göstermektedir. Güven 
duygusu hisseden ziyaretçiler ürün ve hizmetlerinizden 
yararlanmak için sizinle iletişime geçerler.

Her işletmenin mutlaka reklama ihtiyacı vardır. Web 
siteleri en ekonomik ve en fazla geri dönüş sağlayan 
reklam araçlarından biridir. Web sitesi olan bir firma 
ürün ve hizmetlerini daha çok kitleye lanse eder.

Sergilemek istediği ürün ya da hizmet hakkında detaylı 
bilgiyi halka verir. Sadece çevrenize değil, il bazında hatta 
başka ülkelere dahi satış yapabilmenize olanak sağlar. 

Çok kısa sürede kendini amorti ederek işletmenizi kâra 
geçirir. Ancak sitenizin iyi optimize edilmiş ve bulunabilir 
olması gerekmektedir. Arama motorlarında bulunmayan 
bir web sitesi internet üzerinde size hiçbir getiri sağlamaz. 
Aramalarda mutlaka ürün ve hizmetlerinizle alakalı 
kelimeler kullanmanız gerekmektedir. Şirket ismi ile 
sonuçlarda yer almanız işletmenize bir şey kazandırmaz.

Bir iş yeri açacak maddi imkâna sahip olmayan ya 
da hizmete dayalı bir işi olan kişiler bir web sitesiyle 
bu sorunu çözebiliyor. Böylece arz talep meselesine en 
pratik çözümü bulmuş oluyorlar.

"Eğer bir web siteniz varsa daha büyük kitlelere 
ulaşmanız hayal değil!..."

Yukarı da verilen bilgiler eşliğinde biz Digitaliz Medya 
& İletişim olarak sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, 
güncel teknolojiler ile sizleri en iyi şekilde temsil 
edecek ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak web 
sitelerini hazırlıyor ve hizmetinize sunuyoruz.
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MOSTCERT

ISO 9001

MOSTCERT

ISO 22000

MOSTCERT

ISO 14001

MOSTCERT

ISO 45001

MOSTCERT

ISO 27001

ISO 9001 ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası 
kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri 
tanımlamak için ISO (International Organization for 
Standardization).

Müşterilerinizin sizden istek ve şikayetlerini dinliyor, 
söylediklerini kayıt altına alıyor ve gereğini yapıyor 
musunuz? " ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite 
Yönetim Standardı", firmanızda yukarıda sözünü 
ettiğimiz müşteri ilişkileri yapısını oluşturmanız amacıyla 
size birtakım yönergeler sunan standardın adıdır. 

ISO 14001 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin 
korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre 
yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
(Occupational Health and Safety Management 
System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli 
sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı 
bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. 

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu 
(ISO) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemleri Standardını geliştirmiştir.

OHSAS 18001 OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık 
ve Güvenlik Sistemi, kuruluşta uygulanan sağlık 
ve güvenlik sisteminin referans standartla 
karşılaştırılmasıdır.

Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, 
ticari kayıpları en aza indirmek.

ISO 50001:2011 standardı, imalat ve hizmet 
sektörleri de dâhil kamu kurumları ile

MOSTCERT

ISO 50001

MOSTCERT

ISO 10002

MOSTCERT

EN 1090-1

EN 1090-2’ye göre üretilen Çelik konstrüksiyonlar 
ve EN 1090-3’e göre üretilen alüminyum 
konstrüksiyonlar, EN 1090-1 standardına göre 
uygunluk değerlendirmeye tabi tutulmakta ve 
belgelendirilmektedir.

Üretimin sonraki aşamalarında yapılacak kontroller, 
ancak ürünlerin güvenilir olmasını sağlar. Uluslararası 
Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 
3834 standartlar serisi bu bakımdan çok önemlidir. 

MOSTCERT

ISO EN 3834
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Samet ATEŞ
Web Tasarım Uzmanı

MVC Nedir?
Model, View, Controller kelimelerinin kısaltılmasıdır. 
Genelde yazılım mühendislerinin kullandığı iş mantığı 
desenidir. Uygulama yazarken veya web sitesi tasarlarken 
kodların daha rahat yazılması ve geliştirilmesi açısından 
kod dosyalarını üçe ayıran bir iş mantığıdır.

MVC’nin Amacı 
Kod karmaşıklığını önlemek ilkelerinin başında 
gelir. İstenilen koda ulaşmak için alakasız kodların 
içinde istediğimiz kodları aramak yerine doğrudan 
istediğimiz kodun kategorisine göre konumunu rahatça 
bulabiliriz. Daha sonra başka bir projede aynı işlevi 
gören kodları tekrar tekrar yazmak yerine ilk seferinde 
her yerde kullanabileceğimiz şekilde global olarak 
yazarsak daha sonraki projede rahat bir şekilde fazla 
zaman kaybetmeden buluruz. Bu ilkelerin dışına 

YAZILIMDA İŞ MANTIĞI
MVC
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çıkmadan iş yürütürsek tamamladığımız projeler 
arttıkça uygulama geliştirmede kolaylık da hazır 
kodlarımız artacağından dolayı artar.

MVC’nin PHP’de Kullanımı
Üç ayrı PHP dosyası düşünün, bunlardan Model 
için kullanılan dosyanın içerisinde veri tabanı 
yani web sitemizin bilgileri bulunur. View için 
kullanılanı sadece ziyaretçilerin gördüğü ekranı 
tasarlayan kodları içinde barındırır. Controller 
ise View’in istediği bilgileri Model’den ister ve 
View’e yönlendirir. Böylece kodları ayrı ayrı 
yazarız ve algoritmamızı da planlamak daha 
kolay hâle gelir. 

View

Controller

Model

Örneğin; www.digitaliz.com.tr‘de Hizmetlerimiz 
bölümünün içindeki metinler tabloda her hizmet 
için ayrı bir satır veri tabanında kayıtlıdır. 
Siz ziyaretçilerimiz web sitemize girdiğinizde 
gördüğünüz görüntülerin hepsi View için 
yazılmış kodlardan ibarettir. Herhangi bir butona 
tıkladığınızda Controller için yazılmış kodları 
çalıştırma emri verirsiniz. Controller burada köprü 
görevi yapar. Hizmetler butonuna tıkladığınızı 
varsayalım. Conrtoller View’e hizmetler bölümüne 
inmesini emreder ve herhangi bir hizmet butonunun 
üzerine tıkladığınızda tıklanılan hizmetin metni 
veri tabanından Controller aracılığıyla View’e 
gönderilir, son olarak View o metni karşınıza 

çıkarır. Her butona tıkladığınızda bu işlemler tekrar 
tekrar gerçekleşecektir. Telefonumuzu aramak için 
numaraya tıkladığınızda sizi aramaya yönlendiren 
kodlar da Controller içerisinde bulunur ama o metinin 
renk, büyüklük, pozisyon ayarını da View dosyalarının 
içerisindeki kodlar aracılığıyla ayarlarız.

Aslında siz değerli ziyaretçilerimiz web sitemize 
girdiğinizde ve web sitemizde gezinirken arkada 
binlerce satır kod çalışmakta. Herhangi bir kodun 
en küçük bir noktalama işareti eksik olduğunda o 
eksiğin olduğu yerde sorun yaşanıyor. Cümleyi uzun 
uzun yazdığınızı düşünün ama araya bir virgülü 
koymayı unuttuğunuz için o cümle sizin ayıbınız 
oluyor. MVC sadece web sitesi tasarımında değil 
modifiye edilerek hayatımızda iş paylaşımı olarak 
da kullanılabilir diye düşünüyorum.
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KALİTELİ HİZMET
Yılların birikimi ve tecrübesi ile 

müşterilerimize en kaliteli hizmeti 
uygun maliyet ile sunmak için 

çalışıyoruz.

ZAMANINDA TESLİMAT
Zamanınızın ne kadar değerli 

olduğunun farkındayız, bu sebeple 
işlerinizi zamanında ve eksiksiz 

teslim ediyoruz.

DÜNYA STANDARTLARI
Yapmış olduğumuz işlerde, hem 

işçilik hem de malzeme bakımından 
dünya standarlarında hizmet 

veriyoruz, size kaliteyi yaşatıyoruz!

DAMPER VE ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI
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ERK HİDROSAN

"Bir ERBAY ÇELİK Markasıdır"

0 (312) 802 03 00 
info@erkhidrosan.com www.erkhidrosan.com

Saray Mah. Adnan Menderes Bulvarı  No: 12-1/7  Kahramankazan/ANKARA

ŞUBAT∙2021 digitaliztürkiye  31

E
R

K
 H

İD
R

O
S

A
N



PHOTOSHOP’TA  ÇİZİM YAPMAK
“Hayal Gücünüzün Sizi Götürdüğü Yere Gidin”

Dilara ÇETINER
Grafik Tasarım Uzmanı

Fotoğraf düzenleme ve birleştirmeden dijital boyama, 
animasyon ve grafik tasarıma kadar her şeyi Photoshop’ta 
yapabilirsiniz. Masaüstü ve iPad’de fikirlerinizi hayata 
geçirin. Yapay zekânın gücüyle görüntüleri sihirli bir 
şekilde dönüştürün. Yeni beceriler edinin ve projelerinizi 
canlı yayın ile paylaşın. En son sürümümüz sayesinde 
Photoshop her zamankinden daha hızlı, daha akıllı ve 
daha kolay.

Rötuş Yapın. Değiştirin. Remiks Uygulayın. 
Dikkat Çekici Hâle Getirin.
Portreleri öne çıkarın ve ifadeleri daha etkileyici hâle 
getirin. Gökyüzünü tek bir tıklatmayla değiştirin. 
Nesneleri kaldırın, rötuşlayın ve yeniden renklendirin. 
Güçlü düzenleme araçları ve sihirli efektler oluşturan 
yeni akıllı özelliklerle görüntüleri sanat eserlerine 
dönüştürebilirsiniz.

Fotoğrafları Hayal Gücünüzün  
Doruklarına Taşıyın.
Tek tıklatmayla seçim, kolay maskeleme ve neredeyse 
sınırsız katmanlarla fotoğraf makinenizin yakalayamayacağı 
şeyleri hızla oluşturabilirsiniz.

Birbirinden Mükemmel Bin Fırça.
Binlerce özel fırça ile boyayın ve çizim yapın ya da kendi 
fırçalarınızı oluşturun. Photoshop, dünyanın en büyük 
koleksiyonunu parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Göz Alıcı Grafik Tasarım Projeleri İçin 
Favori Aracınız.
Posterler, ambalajlar, banner’lar ve web sitelerine kadar her 
türlü grafik tasarım projesi Photoshop ile başlar. Tamamen 
yeni görüntüler oluşturmak için fotoğrafları, grafikleri ve 
metinleri birleştirin. Tek tıklatmayla öznelerinizi seçin. 
Tasarım projelerini geliştirmek için renk ve efektlerle oynayın.

Yaratıcılık Her Yerde.
Artık Photoshop da her yerde. Photoshop’un yaratıcı 
gücü iPad’inizde. Tam boyutlu PSD’ler açın, görüntüleri 
rötuşlayın, sofistike bileşikler oluşturun ve fırçaları 
parmağınızla veya Apple Pencil ile kontrol edin. 
Masaüstünde, iPad’de, hatta çevrimdışı olarak çalışın. 
Tüm çalışmalarınız bulut ile senkronize edilir, böylece 
dilediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Yeniliklerle Neler Yapabileceğinizi Görün.
Photoshop’u kullanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 
Adımları basitleştirmek ve zamandan tasarruf sağlamak 
için düzenli olarak yeni özellikler sunulmaktadır. En son 
güncellemelerden bazılarına göz atın.

Nöral Filtrelerle Denemeler Yapın.
Basit kaydırıcıları ve yapay zekâ teknolojisini kullanarak 
bir sahneyi renklendirin, bir görüntünün belirli parçalarını 
yakınlaştırın, çizikleri kaldırın veya bir kişinin ifadesini, 
yaşını veya pozunu saniyeler içinde değiştirin.
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Desen Ön İzleme
Tekrar eden desenleri otomatik olarak görselleştirin, boyayın 
ve çizin.

Fırça Ayarları Paneline Genel Bakış
Fırça Ayarları, var olan fırçaları değiştirmenize ve yeni 
özel fırçalar tasarlamanıza olanak verir. Fırça Ayarları 
panelinde, boyanın bir görüntüye nasıl uygulanacağını 
belirten fırça ucu seçenekleri bulunur. Panelin altındaki 
fırça darbesi önizlemesi, boya konturlarının geçerli fırça 
seçenekleriyle nasıl görüneceğini gösterir.

Fırça panelini ve fırça seçeneklerini görüntüleme Pencere > 
Fırça Ayarları’nı seçin. Ya da herhangi bir boyama, silme, 
tonlama veya odak aracını seçip seçenekler çubuğunun sol 
tarafında bulunan panel düğmesini  tıklatın.

Panelin solundan bir seçenek kümesi belirleyin. Panelin 
sağında kümenin kullanılabilir seçenekleri görüntülenir.

Seçenekleri görüntülemeden bunları etkinleştirmek veya 
devre dışı bırakmak için seçenek kümesinin solundaki 
onay kutusunu tıklatın.

Gökyüzünü Kolayca Değiştirme
Bir görüntüdeki gökyüzünü seçin ve tercih ettiğiniz bir 
gökyüzü ile değiştirin. Manzara renkleriniz, otomatik 
olarak yeni gökyüzüyle eşleşir.

Geliştirilmiş Bilgi ve Yardım Menüsü
Doğrudan projenize uygulanmaları sayesinde şimdi uy-
gulamadan çıkmadan aradığınız araçları bulabilir ve özel-
lik demolarını görebilirsiniz.

Nesne Seçme Aracı
Bir nesnenin çevresine basit bir dikdörtgen veya kapalı 
şekil çizerek hızlı ve hassas seçimler oluşturun. Gerisini 
Adobe Sensei’ye bırakın.
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• Bir fırça paketi indirin. Örneğin, Kyle “Megapack”i 
indirin.

• Photoshop çalışırken indirilen ABR dosyasını çift 
tıklatın.

• Eklediğiniz fırçalar artık fırçalar panelinde 
görüntülenmektedir.

İndirilen ABR dosyasını bulup açmak için Fırçalar paneli 
açılan menüsündeki Fırçaları İçe Aktar seçeneğini de 
kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda indirilen fırçalar 
Fırçalar paneline eklenir.

Görüntüden Fırça Ucu Oluşturma
Herhangi bir seçim aracını kullanarak özel bir fırça 
şeklinde kullanmak istediğiniz alanı seçin. Fırça şekli en 
fazla 2500 piksele 2500 piksel boyutunda olabilir.

Boyarken, örneklenmiş fırçaların sertliğini ayarlayamazsınız. 
Keskin kenarlı bir fırça yaratmak için Geçiş Yumuşatma’yı 
sıfır piksele ayarlayın. Yumuşak kenarlı bir fırça yaratmak 
için Geçiş Yumuşatma ayarını yükseltin.

Bir renkli görüntü seçerseniz, fırça ucu görüntüsü gri 
tonlamaya dönüşür. Görüntüye uygulanan katman 
maskesi fırça ucunun tanımını değiştirmez.

Düzen > Fırça Hazır Ayarı Tanımla’yı seçin.
Fırçaya ad verin ve Tamam’ı tıklatın.

Fırça Oluşturma ve Boyama Seçeneklerini 
Ayarlama
Herhangi bir boyama, silme, tonlama veya odak aracı 
seçin. Ardından Pencere > Fırça Ayarları’nı seçin.

Fırça Ayarları panelinde bir fırça ucu şekli seçin veya 
var olan bir hazır ayar seçmek için Fırça Hazır Ayarlarını 
tıklatın.

Sol taraftan Fırça Ucu Şekli'ni seçin ve seçenekleri 
belirleyin.

Diğer fırça seçeneklerini ayarlamak için aşağıdaki 
konuları inceleyin:

• Fırçalara dinamik ögeler ekleme

• Bir konturdaki dağılımı belirleme

• Dokulu fırçalar oluşturma

• Bir fırçanın dinamik olarak nasıl değiştiğini belirleme

• Bir grafik tableti ile çizim veya boyama yapma 

Fırçaları ve Fırça Paketlerini İçe Aktarma
Artık Kyle Photoshop fırça paketleri gibi çok çeşitli 
ücretsiz ve ücretli fırçaları Photoshop’a içe aktarabilirsiniz. 
Şu adımları uygulayın:

Fırçalar panelinde açılan menüden, Daha Fazla Fırça 
Al seçimini yapın. Alternatif olarak, Fırçalar panelinde 
listelenmiş bir fırçayı sağ tıklatın ve bağlam menüsünden 
Daha Fazla Fırça Al seçeneğini belirleyin.

Fırçalar paneli açılan menüsünden Daha Fazla Fırça Al 
seçimini yapın.

Bir fırçayı sağ tıklatın ve Daha Fazla Fırça Al... seçimini 
yapın.
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Yuvarlaklık
Fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirler. 
Bir yüzde değeri girin veya ön izleme kutusunda noktaları 
sürükleyin. %100 değeri, dairesel fırçayı; %0 değeri 
doğrusal fırçayı; orta değerler eliptik fırçayı belirtir.

Fırça ucu şeklini sıkıştırmak için yuvarlaklığı ayarlama

Sertlik
Fırçanın sert merkezini kontrol eder. Fırça çapının yüzdesi 
olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı 
kullanın. Örneklenen fırçaların sertliğini değiştiremezsiniz.

Farklı sertlik değerleriyle fırça darbeleri

Aralık
Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol 
eder. Aralığı değiştirmek için fırça çapının yüzdesi olan 
bir değer girmek amacıyla bir sayı yazın veya kaydırıcıyı 
kullanın. Bu seçeneğin seçimi kaldırıldığında, imlecin 
hızı aralığı belirler.

Aralığı artırma fırçanın atlamasına neden olur.

Fırça ucu şekli niteliklerini kilitlemek için (başka bir 
fırça hazır ayarı seçerseniz bunları saklamak için), kilidi 
aç simgesini  tıklatın. Fırça ucunun kilidini açmak için 
kilit simgesini  tıklatın.

Fırçayı daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için Fırça 
paneli menüsünden Yeni Fırça Hazır Ayarı’nı seçin.

Yeni fırçanızı kalıcı olarak kaydetmek veya diğer 
kullanıcılara dağıtmak için, fırçayı fırçalar kümesinin 
bir parçası olarak kaydetmelisiniz. Fırça Hazır 
Ayarları panel menüsünden Fırçaları Kaydet’i seçin 
ve ardından yeni bir kümeye kaydedin veya mevcut 
kümelerden birinin üzerine yazın. Fırçaları bir kümeye 
kaydetmeden Fırça Hazır Ayarları panelinde sıfırlar 
veya değiştirirseniz, yeni fırçanızı kaybedebilirsiniz.

Standart Fırça Ucu Şekli Seçenekleri

Standart fırça uçları için Fırça Ayarları panelinden 
aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Boyut
Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir değer 
girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.

Açı
Eliptik veya örneklenmiş fırçanın uzun eksenin yatay 
yönden döndürüleceği açıyı belirtir. Derece cinsinden 
bir değer yazın veya ön izleme kutusunda yatay ekseni 
sürükleyin.

Açılı fırçalar keskiyle biçimlendirilmiş kontur oluşturur.
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Şekil
Ucun şeklini kontrol eder. Çeşitli uç seçeneklerinden 
birini belirleyin.

Ucu Sivrileştir
Ucu orijinal keskinliğine döndürür.

Aralık
Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol 
eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya 
uç çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı 
kullanın. Bu seçim kaldırıldığında, imlecin hızı aralığı 
belirler.

Fırça Ön İzlemesi

Pistole Ucu Seçenekleri
Pistole uçları, 3B bir konik sprey ile sprey kutularıyla aynı 
işlemi gerçekleştirir. Stilus ile kalem basıncını değiştirerek 
püskürtülmüş konturların yayılışını değiştirebilirsiniz.

Boyut
Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir 
değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.

Sertlik
Fırçanın sert merkezini kontrol eder.

Deformasyon
Püskürtme boyaya uygulanacak deformasyonu kontrol 
eder.

Parçacıklılık
Boya damlalarının ne kadar grensi göründüğünü kontrol 
eder.

Sıçrama Boyutu
Boya damlacıklarının boyutunu kontrol eder.

Sıçrama Miktarı
Boya damlacıklarının sayısını kontrol eder.

Aralık
Eylem uygulamalarının arasındaki mesafeyi kontrol 
eder. Bu seçim kaldırılırsa imlecin hızı aralığı belirler.

Fırça Ön İzlemesi

Fırça Saçılmaları
Fırça saçılması, darbedeki işaretlerin sayısını ve yerleşimini 
belirler.

Hazır ayar fırçası kullanırken fırça genişliğini azaltmak 
için “[” tuşuna; genişliği artırmak için “]” tuşuna basın. 
Sert yuvarlak, yumuşak yuvarlak ve kaligrafi fırçalarda 
fırça sertliğini azaltmak için “Shift+[” tuşuna; fırça 
sertliğini artırmak için “Shift+]” tuşuna basın.

Kıl Fırça Ucu Şekli Seçenekleri
Kıl uçları, oldukça gerçekçi ve doğal görünümlü konturlar 
oluşturarak, kesin kıl özellikleri belirtmenize izin verir. Fırça 
panelinde aşağıdaki fırça ucu şekli seçeneklerini ayarlayın:

Şekil
Kılların genel düzenlemesini belirler.

Kıllar
Genel kıl yoğunluğunu kontrol eder.

Uzunluk
Kıl uzunluğunu değiştirir.

Kalınlık
Ayrı ayrı kılların genişliğini kontrol eder.

Sıklık
Kıl esnekliğini kontrol eder. Düşük ayarlarda fırça 
şekli kolayca bozulur.

Fare kullanırken kontur oluşturmayı değiştirmek için, 
sıklık ayarını yapın.

Aralık
Darbedeki fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol 
eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya uç 
çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı kullanın. 
Bu seçim kaldırıldığında, imlecin hızı aralığı belirler.

Açı
Fare ile boyarken fırça ucu açısını belirler.

Fırça Önizlemesi

Aşınabilir Uç Seçenekleri
Aşınabilir uçlu fırçalar, kurşun kalemler ve mum boyalar 
ile benzer özellikler gösterir; siz çizdikçe doğal olarak 
aşınır. Görüntünün sol üst köşesindeki Canlı Fırça Ucu 
Ön İzlemesi ile aşınma oranını görebilirsiniz.

Boyut
Fırçanın boyutunu kontrol eder. Piksel cinsinden bir 
değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin.

Yumuşaklık
Aşınma oranını kontrol eder. Yüzde olarak bir değer 
girin veya sürgüyü sürükleyin.
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Soldur
Fırça işaretlerinin sayısını, belirtilen adım sayısında 
Sayı değerinden 1’e kadar soldurur.
Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş
Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak 
tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel 
alarak, fırça işaretlerinin sayısını değiştirir.

Fırçayı Temizle Seçenekleri
Fırça hazır ayarı için değiştirdiğiniz tüm seçenekleri (fırça 
şekli ayarları dışında) bir seferde temizleyebilirsiniz.

Fırça Ayarları paneli menüsünden Fırça Denetimlerini 
Temizle seçeneğini belirleyin.

Fırça Ayarları Paneli Menüsü

Photoshopta Fırçalar ile Dijital Çizim Nasıl 
Yapılır?
Öncelikle aşamaları gözden geçirelim;
• Eskiz
• Genel Hat Çizimi
• Boyama
• Işık ve Gölge
• Hatları Belirginleştirme

Eskiz
Çizeceğimiz bir elma olsun. Elmanın önce eskizini 
çıkartmalıyız. Bunun içinse fırçayı seçerek uçunu 
küçültmeliyiz.

Elmayı genel hatları ile çizerek çizdiğimiz eskiz 
çalışmasını ayrı bir layerda kaydetmeliyiz.

Saçılma olmadan (sol) ve saçılma olan (sağ) fırça darbeleri

Saçılma ve Kontrol
Darbedeki fırça işaretlerinin nasıl dağıtılacağını belirler. 
Her İki Eksen seçili olduğunda, fırça işaretleri radyan 
yönde dağıtılır. Her İki Eksen seçili olmadığında, fırça 
işaretleri fırça yolunda dikey olarak dağıtılır.

Saçılmanın maksimum yüzdesini belirlemek için bir değer 
girin. Fırça işaretlerinin saçılma değişimini nasıl kontrol 
edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir 
seçenek belirleyin:

Kapalı
Fırça işaretlerinin saçılma değişimi üzerinde kontrol 
olmadığını belirtir.

Soldur
Fırça işaretlerinin saçılmasını, belirtilen adım sayısında 
maksimum saçılmadan saçılma yok arasında soldurur.
Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş
Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin 
konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça 
işaretlerinin saçılmasını değiştirir.

Sayım
Her aralıkta uygulanacak fırça işaretinin sayısını belirtir.

Aralık veya saçılma değerlerini artırmadan sayıyı 
artırırsanız, boyama performansı azalabilir.

Sayı Değişimi ve Kontrolü
Her aralıkta uygulanacak fırça işareti sayısının nasıl 
değişeceğini belirtir. Her aralıkta uygulanacak maksimum 
fırça işareti yüzdesini belirlemek için bir değer girin. Fırça 
işaretlerinin sayı değişimini nasıl kontrol edeceğinizi 
belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek 
belirleyin:

Kapalı
Fırça işaretlerinin sayı değişimi üzerinde kontrol 
olmadığını belirtir.
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Genel Hat Çizimi
Sıra geldi elmamızın genel hattını çizmeye. Fırçamızı 
alarak ayrı bir layerda elmamızı çiziyoruz.

Boyama
Çizmiş olduğumuz elmamızı sıra geldi boyamaya. Renk 
olarak Photoshop bize çok güzel bir pantone skalası 
vermektedir. Bütün renk geçişlerinin olduğu bu skalayı 
açarak oradan uygun renklerle elmamızı boyuyoruz. 
Elmayı boyarken önce yumuşak uçlu fırça kullanıyoruz. 
Belirgin ve keskin yerler için sert uçlu fırçayı tercih 
ediyoruz.

Işık ve Gölge
Sıra geldi çizdiğimiz ve genel hatlarıyla boyadığımız 
elmamıza ışık ve gölge vermeye. Işık alan yerlere oradaki 
rengin açık tonlarını seçerek yumuşak fırça yardımıyla 
ufak dokunuşlar yapıyoruz. Gölge olan kısımlara ise koyu 
tonlar seçerek yine yumuşak fırça yardımıyla boyuyoruz.

Hatları Belirleme
En son olarak eskiz çizimimizin olduğu layerın gözünü 
kapatıyoruz. Çizdiğimiz ve boyadığımız elmamızın dış 
çizgilerinde belirlenmesi gereken yerleri belirliyoruz. Ve 
çizimimiz bitiyor.
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"Başarının 

Teminatı 

Hizmette 

Dürüstlük ve 

Kalitedir"

+90 (312) 802 03 00 

info@erbaycelik.com.tr www.erbaycelik.com.tr

Saray Mah. Adnan Menderes Bulvarı  No: 12-1/7  Kahramankazan/ANKARA

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Çatı

Çelik Depo

Çelik Hangar

Yangın Merdiveni

Bunkerler

Platformlar

Sundurma

Tavan Vinci
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Bahattin HEKIMOĞLU
Paralimpik Milli Okçu
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2018 Yılında Avrupa Şampiyonluğu, 
2019’da Ülkemize Dünya Şampiyonluğu Kazandıran 

Milli Okçumuz Bahattin Hekimoğlu, 
2021 Yılına Ertelenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda 

Ülkemizi Temsil Edecek
“Başarılı Sporcumuzu Daha Yakından Tanımak İstedik…”

Merhaba Bahattin, kısaca kendini tanıtır mısın?

Merhabalar;

Ben Bahattin Hekimoğlu. 1989 İstanbul Şişli doğumluyum. 
Aslen Karaman Taşkaleli’yim.

Nasıl engelli oldun?

2006 yılında lise eğitimimi tamamladıktan sonra Sakarya 
Üniversitesi’ni kazanmıştım.

Ve o yaz!… 2006 yazı!… Hayatımın en güzel yazlarından 
biriydi. Çünkü üniversiteye girmeye hak kazanmıştım. 
Güzel bir tatili hak etmiştim artık. 9 arkadaş eğlenmek 
için Heybeliada’ya denize girmeye gitmiştik. Hep beraber 
gülüyor, eğleniyor, şakalaşıyorduk. Her şey o kadar 

mükemmeldi ki! Bir an… Bulunduğumuz iskeleden denize 
balıklama atladım. Ve!… Su yeterince derin olmadığı için 
dibe çakıldım! Oracıkta boynum kırılmış. Suyun içinden 
çıkamadığım için boğulmuşum ve kalbim durmuş!

En büyük şansım bir doktorun da benim gibi orada 
yüzüyor olmasıydı. O anda bana ilk yardım müdahalesinde 
bulunmuş.

 µ Ben gözümü açtığımda iskelede yatıyordum.

Beni apar topar hastaneye kaldırdılar. Pazar günü olması 
sebebi ile o gün beni ameliyata alamadılar. Ertesi gün 
ameliyat oldum ve boynumdaki kırık kemiğin yerine 
platin taktılar. Ve sonra!… Doktorum artık felç olduğumu 
ve bundan sonra yürüyemeyeceğimi söyledi!
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Okçulukla nasıl tanıştın, neler başardın?

Okçuluk sporu ile 2017 yılında Okçular Vakfı Spor 
Kulübü'nde başladım kısa sürede Türkiye şampiyonu 
oldum ve millî takıma girmeye hak kazandım.

11-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Çekya’nın Pilsen 
şehrinde düzenlenen Avrupa şampiyonasında 1. olarak 
Avrupa şampiyonu oldum.

Ardından yine 2019 Türkiye şampiyonu olarak takımda 
kalmaya hak kazandım. 2-9 �aziran 2019 Hollanda’nın 
Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk 
Şampiyonasında da 1. olarak dünya şampiyonu oldum..

Bu dereceler Türkiye tarihinde bir ilk ve aynı zamanda da 
World Archery dünya sıralamasında 1. sıradayım.

Sence bu başarının kaynağı ne?

Başarılarımın kaynağı, başarılarımdaki gururu yenmek.

Peki şimdiki hedefin ne?

Gitmeye hak kazandığım Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda 
ülkemi en güzel şekilde temsil edebilmek.

Seni bir rol model olarak gören gençlere bir tavsiyen var mı?

Bütün hayatını kolların ve ayakların belirlemeyecek hayatına 
asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Hiçbir şey için engel 
yok yeter ki siz isteyin. Ben istedim, inandım, azmettim ve 
bugün Dünya Şampiyonuyum.

Bu durumu nasıl karşıladın? Nasıl üstesinden geldin?

Yeni bir hayat başlamıştı benim için. Hissetmediğim ve 
hükmedemediğim bir beden ile hayatımı idame ettirmem 
gerekiyordu artık. Bunu kabullenmem 2 yılımı aldı. Bu 
süreçte ciddi anlamda psikolojik bunalıma girdim.

Evimiz 5. kat ve asansörümüz yok. Evden dışarı çıkarken 
babamın sırtında inip çıkıyorum. Babamın sırtında beni 
gören meraklı gözlerden çok rahatsızlık duyuyordum. Bu 
durum da benim eve hapsolmama sebep oluyordu. Dışarı 
çıkmak istemiyordum. 2 yıl boyunca sadece tedavi amaçlı 
hastaneye gidip gelirken dışarı çıktım. Onun dışında tüm 
vaktimi evimizdeki yatağımda geçiriyordum.

2008 yılında TOFD ile akülü tekerlekli sandalye 
kampanyası sayesinde tanıştım. Sandalyemi teslim aldım. 
Bir joistik yardımı ile gelen özgürlük, benim yeni hayatıma 
karşı tüm bakış açımı değiştirdi.

Artık kısmen daha az bağımlıydım bir başkasına. Beni 
buraya götürür müsün demiyordum. Kendim ufak 
bir el hareketi ile joyistiği ittirerek istediğim yere 
gidebiliyordum.

 µ Zamanla bu durumu kabullenmiştim ve artık 
o meraklı gözler beni rahatsız etmiyordu. 
Tebessüm edip geçiyordum yanlarından.

2013 yılında TOFD ile tekrardan yollarımız kesişti. 
Derneğin “Engelsiz Tasarımcılar – Kırlangıç” isminde 
grafik tasarımı alanında bir mesleki eğitim projesi vardı. 
Ben de bu proje kapsamında eğitim alan bireylerden 
biriydim. 7 ay boyunca evden sürekli dışarı çıkıyor olmak 
bende bir bağımlılığa dönüştü. 7 ay su gibi akıp geçti. 
Ben artık evde duramaz hâle gelmiştim ve kendime şunu 
sordum: O 2 yıl evden dışarı nasıl hiç çıkmadan zaman 
geçirmişim? Derneğe gitmeye devam ettim. Kısa süre 
sonra da derneğin sosyal işler biriminde istihdam edildim.

 µ Artık çalışan bir bireyim ve çok sosyal bir 
hayatım var.
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0312 385 77 38 
info@parkkuroyuncak.com.tr
www.parkkuroyuncak.com.tr
Saray Mah. Keresteciler San. Sit. Bekiradıbelli Bulvarı  
NO: 14 Kahramankazan/ANKARA
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Kamelya

Çöp Kovası

Piknik Masası

Banklar

Parklar

PARKKUR OYUNCAK
"Biz Sizin 

Mutluluğunuz
İçin Varız"
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eklamları 
Okumak

"Bir göstergeler  
sistemi olarak 

reklamları okumak"
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Berke BAŞKARAAĞAÇ
Sosyal Medya Yöneticisi

Reklamlar, farklı tekniklerle, farklı iletişim araçları 
üzerinde, farklı içeriklerle işlev görür. Reklam tüm 
bileşenleri ile temel işlevi tüketicilere bir şeyler 
satmak olan tanımlanabilir bir ‘biçimdir.’ Reklam 
bunun yanında, açık olarak tanımlanabilen bir anlama 
sahiptir. Kendi anlayışı doğrultusundaki bir yaşam 
tarzını tüketicilere sunar. Reklam mesajları topluma 
sunulurken, hedef kitlesini ikna edecek bir biçimde, çok 
geniş toplumsal ve kültürel kaynaklardan yararlanılarak, 
benzeri görülmemiş bir esneklik içerisinde, cinsellik, 
mutluluk, hüzün, eve dönüş, özlem, eğlence, gösteriş 
macera ve hatta ölümün karanlık yanları, yani yaşamın 
her kesitinin kullanıldığı iletişim biçimidir.

Reklam metinleri bu şekilde istenilen birtakım 
davranış modelleri oluşturarak veya aşılayarak 
potansiyel hedef kitle için bir tutumlar şeması yaratır. 
Bu metinlerde, okuyucu/izleyicinin davranışı belirli 
kalıplar içinde standartlaştırılmıştır. Reklamlarda 
ürün/hizmet faydası sunulurken, hedef kitlenin 
istekleri ayrıntılı olarak saptanmış ve özelleştirilmiştir. 
Söz konusu istekler doğrultusunda gerçek yaşamdan 

nakledilen ifadeler, insanlara ait olan sembolik 
değişim değerleri ile karşılanarak tanıtımı yapılan 
ürüne anlam verilir. Reklamlarda kendi işleyiş süreci 
içerisinde metanın değişim değerini kazanması genel 
olarak bu şekilde gerçekleşir. Bu çok kısaca, projektif 
bir sistem olan reklamların işleyiş sürecini ifade eder.

İşleyiş süreci bu şekilde ifade edilen ve işlevsel 
bir iletişim biçimini betimleyen reklam metni 
başlangıçta bir bildiridir; reklamın bir çıkış kaynağı 
(piyasaya sürülen ve övülen ürünün ait olduğu 
firma), bir alış noktası (halk ve bir aktarım kanalı 
yani reklam iletme aracı denen şey) vardır. Burada 
önemle üzerinde durulması gereken konu, bir reklam 
metninin anlamsal açıdan, yani bildirişim açısından 
nasıl oluştuğudur. Her bildirim, bir anlatım ya 
da gösteren düzlemi ile bir içerik ya da gösterilen 
düzleminin birleşiminden oluşur. Bir reklam metni 
incelendiğinde (uzun metinler için de geçerli) 
tümcenin gerçekte iki bildiri içerdiğini ve reklam 
dilini kendi özelliği içinde oluşturanın da söz konusu 
olan bu üst üste yığılma olduğu görülmektedir.

│Reklamlar anlam yaratır...
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Kaliforniya’da bir firma, görünürde araba 
telefonlarına ayırt edilemeyecek derecede benzeyen 
ama hiçbir işe yaramayan aletler üretmekte, böyle 
önemli bir simgeyi elde etmek için yanıp tutuşan 
bir toplum kesimine bu ürünleri satmaktadır. 
International Herald Tribune gazetesine göre, kişisel 
imaj danışmanları, New York’ta büyük işletmeler 
hâline gelmiştir; kent halkından yılda 1 milyon 
insan, Image Assemblers (İmaj Montajcıları), 
Image Builders (İmaj Kurucuları), Image Crafters 
(İmaj Zanaatkarları) ya da Image Creators (İmaj 
Yaratanlar) gibi adlar taşıyan firmaların kurslarına 
kaydolmaktadır. Bir imaj danışmanı bu konuda 
şöyle diyor: “Günümüzde insanlar sizin hakkınızda 
kararlarını saniyenin onda biri kadar kısa bir süre 
içinde veriyorlar. Bu süreyi değerlendirin”. Bir 
başkasının sloganı ise şu: ‘Başarana kadar aldatın’ 
(Harvey, 1999: 322).

Reklamcılık geç kapitizm sürecinde, temelde 
birbirine zıt olan kullanım ve değişim değerlerini 
üst üste bindirerek meta estetiği oluşturan kültürel 

bir basamak olarak işlev görmektedir. Meta estetiği 
ve onun anlamını oluşturan reklamların estetik 
özellikleri de aslında onları tüketicinin günlük 
yaşamına sokan tarafıdır (Wernick, 1996). Böyle 
bir zıtlığı üst üste bindirip birbiri içinde eriten 
ise, reklamların imge yaratma özelliği ve içerdiği 
‘örtük ideoloji’dir. Wernick bu konuyla ilgili olarak, 
gösterge sistemleri ve imajlar yaratma zorunluluğuyla 
karşı karşıya olan imaj reklamcılığında, ideolojinin 
özel bir önemi olduğunu belirtmektedir (1996: 58). 
Ona göre, reklamların ideolojisi ve sembolik anlatım 
özelliklerini anlayabilmek açısından, reklam metninin 
atfedilmiş tüketici-egosunu (reklamın seslendiği 
‘siz’i), sembolleşmiş bir metayla nasıl ve hangi 
sonuçlara yol açacak yönelimlerle yan yana geldiğini 
anlayabilemek bir gerekliliktir (Wernick, 1996: 58). 
Bunu anlayabilmek, bu çalışmada söz konusu edilen 
ve bugün içinde yaşadığımız süreci ifade ettiği 
iddia edilen geç kapitalizmin en önemli göstereni 
durumundaki ‘imajlaşmış reklam anlayışı’nı ifade 
edecektir.

│Reklamlar anlam yaratır...



FAALİYET ALANLARIMIZ
• İnşaat Yapım İşleri
• Makine İşleri
• Elektrik İşleri
• Tesisat İşleri
• İmalat Montaj İşleri
• Karayolu Tünel İşleri
• Çelik Konstrüksiyon İşleri
• Pompa İstasyonu İşleri
• Kontrollük ve Danışmanlık İşleri
• Yurt Dışı İşleri
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K endine özgü pişirme tekniği, zarif sunumu, 
eşsiz tadı ve bağımlılık yapan kokusuyla 
Türk kahvesi geleneklerimizde büyük bir yere 

sahiptir. Eş-dost buluşmalarında, önemli toplantılarda 
ve evlilik ritüellerimizde yeri mühim olan Türk kahvesi 
günlük hayatımızın vazgeçilmez parçasıdır. Çeşitli sanat 
alanlarına da ilham kaynağı olan Türk kahvesi, İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne kayıt 
edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
bireyler ve akademisyenlerin desteği alınarak hazırlanmış 
ve 2013 yılı Şubat ayında UNESCO’ya aday dosya 
olarak sunulmuştur. Türk kahvesi UNESCO tarafından 
koruma altına alınması gereken somut olmayan kültürel 
miras unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu durum, kahve 
kültürünün etrafında şekillenen gelenek ve toplumsal 
uygulamaların korunmasına yönelik ciddi adımların 
atılacak olması anlamına gelmektedir. 

Washington’da 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi 
Günü ilan edildi
ABD’nin başkenti Washington D.C’nin Belediye Başkanı 
Muriel Bowser, Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak ve 
kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla 
kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı’nın girişimiyle 5 
Aralık’ı ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ ilan etti.

Turkish Coffee Lady Vakfı, Türk kahvesi kültürü hakkında 
Amerikalıları bilgilendirmek ve Türk kahvesinin dünya 
tarihine kattığı değere ilişkin bilinç uyandırmak için sanal 
ortamda özel bir etkinlik düzenledi.

Vakfın kurucusu Gizem Şalcıgil White da günde 400 
milyon bardak kahve tüketilen ABD’de Türk kahvesinin 
yeterince bilinmediğini belirterek “Tüm dünyaya kahve 
kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 
yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel değerini halktan 
halka iletişim ve gastro diplomasi aracılığıyla daha etkili 
şekilde anlatmamız gerekiyor.” ifadelerini paylaştı.

YouTube kanalı üzerinden gerçekleşen etkinlikte Türk 
kahvesinin tarihi ile Türk ve dünya kültürü içindeki 
önemine ilişkin sunumlar yapıldı. Etkinlik boyunca 
ayrıca evde kahve yapımı ve fal sanatı üzerine gösteriler 
düzenlenerek program sonunda mini bir konser verildi.

Kırk Yıllık Hatrın Sahibi: 
Türk Kahvesi’nin Yolculuğu
1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran 
kaldığı kahveyi İstanbul’a getirdi. Türkler tarafından  
kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi 
adını aldı. İstanbul’un şehir hayatına kahvehanelerle 
damga vuran kahve, bir sokağa da kahve pişirilen yer 
anlamına gelen Tahmis adını verdi.

1554 yılında Tahtakale’de açılan ve tüm şehre hızla 
yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanıştı. 
Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç 
ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin 
yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal 
hayatına damgasını vurdu.

UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Mirası

“TÜRK KAHVESİ”
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Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, çok miktarda 
tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda 
kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde 
pişirilmek suretiyle içilir ve en itibarlı misafirlere büyük bir 
özenle ikram edilirdi. Kısa sürede, İstanbul’a yolu düşen 
tüccarlar, seyyahlar ve Osmanlı elçileri sayesinde Türk 
kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa’ya  oradan da tüm 
dünyaya yayıldı.

Kahvehane kültürünün Batı'ya taşınmasıyla ilgili 
bir rivayette de Osmanlı’nın Avusturya ile olan sık 
münasebetleri sırasında (muhtemelen Viyana kuşatması 
esnasında) tercümanlık göreviyle Osmanlı çadırında 
bulunan Leh Yahudisi Kolschitzky, kahve ile burada 
tanışır ardından Osmanlı’dan alınan ganimetler arasında 
herkesin deve yemi zannetiği kahve çuvallarını satın 
alarak bugün Viyana’nın yerel kahvesi olarak bilinen 
Melange kahvesini bulur ve şehirde ilk kahvehaneyi açar.

Bir kültürün yanında ayrıca ticari bir kaynak da olan 
kahveye İstanbul’da baba mesleğiyle 1871 yılında işin 
başına geçen Mehmet Efendi, çiğ kahveyi kavurup 
dibeklerde öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya 
başlar. Böylece İstanbul Tahmis Sokakta taze kavrulmuş 
kahvenin kokusu da çevreye yayılır. Kahveyi öğüterek ilk 
kez hazır olarak kahveseverlere sunan Mehmet Efendi, bu 
yenilik ve kolaylıkla kısa sürede tanınarak “Kurukahveci 
Mehmet Efendi” olarak anılır.
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20 Yıllık 

tecrübemizle 

hizmetinizdeyiz.
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www.reaksiyonboya.com
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S 
iyasi iletişim, si-
yasi bilimler tarihi 
ve kitaplarının te-

melinde bir ikna gücü var-
dır. Birçok terimde karşıla-
şılan tanım zorluğu, siyasal 
iletişimi tanımlamada da 
karşımıza çıkmaktadır. 
Şöyle bir tanım yapabiliriz: 
'İletişim insan davranışla-
rını temelini teşkil eden, 
dünyaya ilişkin imajlarin 
oluşturulduğu ve bu imaj-
larin belirli semboller ara-

cılığıyla insanlar arasında değiş tokuş edildiği bir sosyal 
eylem sürecidir.' (Dan Nimmo, 1978).

Siyasi partiler, medya ve kamuoyu arasındaki 
söylemlerin mübadele alanı olan siyasal iletişim kapsamında 
propaganda ve siyasal reklam özellikle seçim çalışmaları 
süresince siyasi partilerin ve siyasetçilerin sıkça başvurduğu 
faaliyetler olma özelliği taşımaktadır. Siyasal iletişim 
alanı içerisinde propaganda ve siyasal reklam kavramları 
kamuoyu üzerinde etkinliği yüksek olgulardır. Bugüne 
kadar yapılmış çalışmalar bağlamında ortaya konmuş 

sonuçlar da bu yargıyı desteklemektedir. Siyasi konular 
sosyal medya ortamlarında geniş yer bulmaktadır. 

Medya ve siyaset ilişkisine, sosyal medya güçlü bir 
aktör olarak müdâhil olmaktadır. Sosyal medya sadece 
gündemi tüketen bir ortam olmaktan çıkmakta, siyasetin 
ve geleneksel medyanın gündemini belirlemektedir. 410 
sosyal medya kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen 
araştırmada, katılımcıların siyasi parti üyesi olmasalar dahi 
sosyal medya üzerinden siyasi paylaşımlarda bulundukları, 
Twitter kullanıcılarının daha çok siyasallaştığı ve sosyal 
medyada paylaşılan siyasi içeriklerin kullanıcıların siyasi 
tercihlerini etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
sonuç bize seçim sonuçlarında medyanın, basının, atılan 
sloganın iletişim güçlerini doğru ve verimli bir şekilde 
kullandığımızda aleyimize olumlu sonuçlar getirmek ve 
başarımızı yükseklerde görme fırsatını bize sunar.

Propaganda en temel anlamda bir ikna etme sürecidir. 
İkna etmek, bir bildirim ve bilgi iletimi biçimidir. Ancak 
olgusal olarak propaganda kavramı; eksik, yanlış, kasti 
ve tasarlanmış bir bildirim ve bilgi verme sürecidir. 
Propaganda, sistematik uygulamaları ile bir grubu, topluluğu 
ya da bir bireyi zihni olarak yeniden biçimlendirmedir. 
Bu biçimlendirme başta bilişsel olmak üzere toplumsal, 
kültürel ve siyasal anlamda propaganda yöntem ve 

tekniklerine uygun biçimde gerçekleşebilmektedir. 

Propagandanın uygulanması her zaman bir teknik ve 
yöntem bütünlüğüne dayanmaktadır. Tarihî süreçte 
çeşitli topluluklarda, ülkelerde ve gruplarda pek 
çok uygulama biçimi ortaya çıkan propagandanın 
en esaslı uygulamalarını küresel zamanlarla birlikte 

Siyasal İletişim ve

“PROPAGANDALAR”

54   digitaliztürkiye ŞUBAT∙2021

M
A

K
A

L
E

Alperen ERDOĞAN
Araştırmacı



Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerinde görmek 
mümkündür. Bu çalışmada, propagandanın olgusal 
manada geçirdiği değişim ve dönüşüm ile Amerikan 
propaganda faaliyetlerindeki görünümleri ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma hem teorik nitelikli 
bir analizi hem de çeşitli kişisel gözlem ve görüşmelere 
dayalı uygulamalı bir metodolojik bakış açısını içerisinde 
barındırmaktadır. Propaganda çoğu kez bir ideolojinin 
aşılanması amacına da yöneliktir. Bu bağlamda başta 
gelen yöntemi de baskıdır. Burada ilk hedef kitleyi kendi 
amacı doğrultusunda koşullandırmaktır ve diğer her türlü 
enformasyonu engellemektir (Bülbül, 1998: 21). 

Propaganda geçmişte birçok kişi, kuruluş ve örgüt 
tarafından kullanılmıştır. Propaganda bazen iktidarı 
güçlendirmek için bazen de iktidarı yıkmak için kullanılmıştır. 
Zorba yönetimler ya da diktatörler de kendilerine karşı 
olanları halkın gözünden düşürmek için propagandayı bir 
silah olarak kullanırlar. Değişik zamanlarda ülkenin içinde 
bulunduğu koşullara göre Yahudilere, göçmen ve azınlıklara, 
siyahîlere, sarı ırka, Müslümanlara, komünistlere karşı 
yoğun propaganda çalışmaları yürütüldüğü görülmüştür.

Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya yukarıdaki 
verilerden de görüleceği üzere gerek dünya genelinde 
ve gerekse Türkiye özelinde internet kullanımı, sosyal 
medya kullanımı her geçen gün büyük bir hızla artış 
göstermektedir. Bu artışa paralel olarak, kullanıcılar 
klasik iletişim araçlarıyla gerçekleştirdikleri birçok 
faaliyeti sosyal medyaya taşımaktadırlar. Bu süreçte 
siyasal propaganda da gerek propaganda yapıcılar ve 
gerekse hedef kitleler tarafından sosyal medya alanına 
taşınmaktadır. Gerek ulusal çapta politika yapıcılar ve 
gerekse yerel politikacılar her geçen gün artan oranda 
sosyal medyada boy gösterir olmuşlar, politikalarını, 
hedeflerini, vaatlerini, icraatlarını internet vasıtasıyla 
hedef kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda 
yakın tarihlerde ortaya çıkan birçok örnek bulunmaktadır. 
Sosyal medya kullanımının en dikkate değer ve başarılı 
örneklerinin başında Arap Baharı olarak bilinen, Orta 
Doğu'daki diktatörlük karşıtı hareketler yer almaktadır. 
Yapılan araştırmalarda, Arap Baharı olarak adlandırılan 
halk hareketlerinden önce ve bu hareketler süresince başta 
Facebook olmak üzere, Twitter, Instagram ve YouTube 

özellikle göstericiler tarafından kitleleri harekete geçirme 
ve hareketin dünya kamuoyuna duyurulmasında etkin 
birer araç olarak kullanılmıştır. Bunun da ötesinde söz 
konusu sosyal medya araçları, bu hareketlere meşruiyet 
kazandırma anlamında da birer propaganda aracı olarak 
aktif rol üstlenmişlerdir (Szajkowski, 2011; Korkmaz, 
2012).

Dahası eleştirel medya kuramının klasik medya 
araçlarına yöneltmiş olduğu temel eleştiri olan, medyanın 
iktidarı meşrulaştırıcı ve hegemonyaya hizmet edici 
işlevi, bu hareketlerde sosyal medyanın kullanımıyla 
önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Zira artık egemenlerin 
ve iktidarların kontrolü dışında bir alan ortaya çıkmış ve 
kitleler tarafından yoğun bir şekilde kullanılır olmuştur 
(Halverson vd., 2013).
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Çin'in Wuhan şehrinde 
ortaya çıkan ve kısa 

sürede dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 salgınından  
bütün dünya olumsuz bir 
şekilde etkilendi. Ülkemiz 
de koronavirüs salgınından 
başta ekonomi olmak üzere 
sosyal, sanat, spor ve egitim 
gibi bir çok alanda olumsuz 
etkilendi. Salgın sürecinde 
hükûmetin, salgını kontrol 
altına alabilmek için belirli 
planlamalar yaptığını ve bunları 

kademe kademe uygulamaya koyduğunu görüyoruz. 

Bu salgından eğitim de önemli oranda etkilendi. Önlem 
olarak bütün okullar kapatıldı. Kısa sürede Millî Eğitim 
Bakanlığı ve TRT'nin ortaklaşa uygulamaya koyduğu 
TRT Eba TV'den dersler kademeli olarak yayınlanmaya 
başladı. Eba TV dışında eğitimin aksamaması için farklı 
dijital platformlar geliştirildi. Pandemi döneminde öne 
çıkan dijital eğitim sürekli değişen ve gelişmekte olan bir 
sistemdir. Dijital eğitimin birçok avantajı ve dezavantajı 
vardır.

Dijital eğitim aynı konumda ve mekânda olmadan 
teknolojik aletler yardımı ile eğitimi uzaktaki 
öğrencilere ulaştırma görevini üstlenir. Bu sayede 
herkesin eğitim almasına olanak sağlar. Uygun 
teknolojik altyapı oluşturulduğu takdirde dijital 
eğitimdeki öğrenci tatmini geleneksel eğitimden daha 
da yüksek olur. Uzaktan eğitim modeli öncesinde, 
eğitim sürecinin pasif alıcısı ve ezbercisi olan 
öğrenciye bu model bireysel sorumluluklar yüklüyor. 
Böylece sanal alandaki öğretmen, öğrenci ile iş birliği 
hâlinde rehber olarak onu sistemin aktif katılımcısı 
hâline getiriyor. Bu bakış açısında öğretmenin işlevi 
öğrenciyi motive eden, teşvik eden ancak sorumluluğu 
öğrencinin kendisine devreden bir eğitim modeli 
sunuyor. Öğretmen merkezli bir eğitimden, öğrenci 
merkezli bir eğitimi vurgulayan model olarak karşımıza 
çıkıyor. Uzaktan eğitim modeli, öğrencisinden daha 
farklı nitelikler talep ediyor. Öğrencinin yalnızca güçlü 
seviyede bir internet ve bilgisayar okuryazarlığına sahip 
olması değil; öğrenim sürecinin asıl sorumlusu olma 
düşüncesine uyum sağlayabilmesini de gerektiriyor. 
Ayrıca uzaktan eğitim süresince kendi kendini 
yönetme, bağımsızlık ve öz yönetim sahibi olma gibi 
özellikler gösteren öğrenciler, diğer öğrencilere kıyasla 
sisteme daha hızlı adapte oluyor.

DİJİTAL EĞİTİME GEÇTİK
“Dijital Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları”

Kübra BIÇAKÇI
Okul Öncesi Öğretmeni
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Yukarda bahsettiğim dijital eğitimin birçok olumlu 
özelliğinin yanı sıra birtakım olumsuz yanları da vardır. 
Biz eğitimciler bir dersi planlarken, öğrencinin yaratıcı 
potansiyelinin gelişimini arttırmayı hedefliyoruz ama 
hepimizin bildiği gibi, uzaktan eğitim herkese göre 
bir model değil. Bu modelde öğrencilerin, geleneksel 
sınıflardaki eğitimde beslemediğimiz öz disiplin ve öz 
yönetim gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. Öğrencinin 
bilgisayar ve internet okuryazarlığı, sosyoekonomik 
kısıtlılıklar ve dijital medya kullanımını etkileyecek daha 
birçok faktör, öğrenciler arasında bu sistemin kullanımında 
eşit olmayan bir verimlilik yaratıyor. Dijital araçlara 
ve ev ortamında düzenli bir internet erişimine sahip 
olan ve olmayan öğrenciler arasındaki ayrım akademik 
başarıyı etkiliyor. Sosyoekonomik anlamda dezavantajlı 
topluluklardaki çocuklar, daimi bir internet erişimine 

ve yeterli cihaza sahip olmadığı ya da bu cihazları aile 
üyeleriyle ortaklaşa kullanmak zorunda kaldıkları için 
uzaktan eğitim sürecinde yeniden dezavantajlı konuma 
düşüyor; dijital ortamdaki ödev ve eğitim materyallerine 
erişemiyorlar.

Uzaktan eğitimin sürekliliğinin sağlanması, teknoloji, 
motivasyon ve destek gibi etkenlerin aynı anda 
barınmasını gerekli kılıyor. Her ne kadar öğrenci 
özerkliğini merkezine koysa da uzaktan eğitim süresince 
kendisini bu eğitimin tek alıcısı hissedebilen öğrencinin 
motivasyonu düşebiliyor.
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Bu süreçte ebeveynlerin desteğiyse, özellikle 
COVID-19 pandemisi gibi olağanüstü koşullarda, 
ekonomik ve psikolojik olarak yeterli olmayabiliyor. Bu 
durum ögrencilerimizin başarısını olumsuz yönde etkiliyor.

Dijital okuryazarlık becerilerine sahip ve dijital 
araçların kullanımına hâkim olan öğretmenler için 
uzaktan eğitim sürecinin, meslektaşlarına kıyasla 
nispeten daha rahat ve verimli geçtiği anlaşılıyor. Ancak 
biz okul öncesi  öğretmenleri için dijital eğitim diğer 
kademelere göre daha zor geçiyor. Ana sınıfı yaş aralığı 
olan 3-6 yaş, çocukların en aktif, en hareketli olduğu 
yaş aralığıdır. Bu yaştaki çocukları bir masa başında, 
kamera karşısında oturtabilmek, uzun süre tutabilmek 
diğer yaş gruplarına göre oldukça zordur. En büyük 
sorunlardan birisi de 3-6 yaş arası çocukların dikkat 
süreleri çok azdır. Bu yaş grubu çocuklara ders anlatmak 
mümkün değildir. Okul öncesi çocuklarına yaparak 
yaşayarak öğrenme etkinlikleri kullanıyoruz. Bu yaş 
grubu çocuklarda benmerkezcilik ağır basmaktadır. 
Sınıflarda sosyalleşmeyi, paylaşmayı öğrenirler. 
Uzaktan eğitimin en büyük eksikliği sosyalleşme sorunu 
ve akran eğitimidir. Etkinliklerimizi oyun temelli 
planlarız. Bu hedefli oyunlarda bile çocuklar birbirleri 
ile iletişim hâlindedirler. Her iletişimde birbirlerinden 

birçok şey öğrenirler. Bu yüzden dijital eğitimin 
yanında ailelere de büyük görevler düşmektedir. 
Öğretmenler, ailelerin  çocuklarla birlikte yapabileceği 
farklı etkinlikler düzenlemeli, böylece çocukların 
verimli vakit geçirmelerini sağlayarak uzaktan eğitimin 
yarattığı birtakım eksiklikler giderilmeye çalışılmalıdır.

Son satırlarımı şu cümle ile bitirmek isterim "Hiçbir 
şey öğrenmenin önünde engel olamaz."Salgın, hastalık, 
olumsuz şartlar ve durumlar ne olursa olsun yeter ki 
öğrenmek isteyelim. Bilgiye, gelişmeye, değişime 
açık olalım. Biz öğretmenler sahnedeki bir bilge değil 
sadece bir rehber ve yol göstericiyiz.
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Dünyamız 2019 Aralık 
ayından beri Çin'in Wuhan 
kentinde başlayan ve 
kısa sürede tüm insanlığı 
tehdit eden bir pandemiyle 
mücadele ediyor. Elbette 
ki bu pandemi 

insanlığın başına gelen ne ilk ne de 
son felaket olacak. Fakat artık 
dünyamızın giderek daha 
da global hâle gelmesi, 
bir ülkeden başka bir 
ülkeye hatta bir kıtadan 
diğerine geçmiş 
zamanlara oranla 
daha hızlı ulaşıyor 
olmamız, insanları 
birbirinden habersiz 
çok uzak köylerde 
oturuyor olmaktan 
çıkarıp âdeta 
herkesin rahatlıkla 
ulaşabileceği ortak 
bir yere topladı. 
Dolayısıyla bu 
gelişmeler salgın 
hızını en üst seviyeye 
taşıdı. Hadi gelin daha 
fazla felaket senaryosu 
yayınlamadan önce davalıyı 
tanıyalım.

Hepimizin bildiği adıyla COVİD-19 
hastalığına sebep olan Sars_Cov_2 virüsü bilim 
adamlarının keşfettiği dünya üzerinde sayısı 1,5 
milyona ulaşan zoonatik (hayvandan insana bulaşan) 
virüslerden sadece bir tanesi. Adını şeklindeki taç 
yapısından dolayı gök biliminde aynı anlama gelen 
korona kelimesinde almıştır. Aslında insanlık bu 
virüse yabancı da değil. 2002 yılında 29 ülkede 8000 
kişiye bulaşan ve 774 kişinin ölümüne sebep olan 
Sars_Cov'un, 2012 yılında Suudi Arabistan'da etkili 
olup %40 ölüm oranına ulaşan Mers_Cov'un başı 
çektiği içinde gündelik nezle ve gribe sebep olan 

virüslerin de bulunduğu 7 kişilik bir ailenin son ferdi 
kendisi. 

Atalarına nazaran ölüm oranı daha düşük olan 
bu virüsün asıl can alıcı noktası henüz hastalığı 

kaptığımızı dahi anlamadan bulaştırabiliyor olmamız. 
Belirtilerinin basit grip veya soğuk 

algınlığına benzer olması 
onun sinsice aramızda 

dolaşmasına olanak 
sağladı. Ve büyük 
bir koloni hâlinde 
birbirine bağıntılı 

yaşayan biz 
insanlar için 

hastalığın 
bu özelliği 

tıpkı domino 
taşlarına 

yapılan küçük 
bir etki gibi 
sonuçlandı. 
Hastalık ve 
maalesef ki 

ölüm oranları 
çoğu ülkede 

hızla artmaya 
başladı. Tüm bunlar 

yaşanırken başta 
Dünya Sağlık Örgütü 

olmak üzere birçok ülke 
yöneticisi ortak kararlar almak 

durumunda kaldı. Çünkü ne kadar 
tanıdık olsa da insanlık tarihinde çok az 

rastlanan bir durumla karşı karşıyaydık. Küresel bir 
salgın. İlk olarak 7. yy.da başvurulan bir yöntem olan 

karantina sistemine geçildi. Bunun dışında dışarı 
çıkma zorunluluğu olan insanlar için sosyal mesafe 
ve maske kullanım kuralları ve virüslerin en büyük 

düşmanı hijyen arttırma yolları tanımlandı. Yani 
elimizde bu virüsü yenebilmemiz için 4 etkili silah 

var: maske, mesafe, hijyen ve canını dişine takan 
sağlık çalışanlarımız. Ne yazık ki savaş hâlâ devam 

ediyor hem de tüm belirsizliğiyle.

BİYOTERÖRİST

SARS-COV-2

Şerife AKAR
Mühendis
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Şu ana kadar anlattıklarımı bir düşünün. Sanki hiç 
bitmeyen bir gerilim filmi gibi ya da bir distopya. 
Ve gelin artık bu duruma davalı gözünden bakalım: 
İNSANLIK "Dışarı çıkmaktan çok korkuyorum", "El 
yıkamayı takıntı haline getirdim", "Ya aileme virüs 
taşıdıysam" gibi veya buna benzer endişe içerikli 
sözleri etrafımızdan fazlaca duyar hâle geldik.

Sadece karantinaya ya da hastalığa karşı da 
değil salgının lügatlerimize eklediği yenilikler de 
birçoğumuzda stres oluşturuyor. Evden çalışma, online 
sınıflar, üretimin azalmasına yönelik iş kayıpları, 
ödenemeyen faturalar, kiralar vs....

Peki bu stres, bu gerginlik hâli bizi ne zaman 
terk edecek? Uzman terapistler buna benzer afet ve 
hastalıklarda yaşanan stresin olay ortadan kalktıktan 
bir yıl sonrasında dahi etkisini gösterdiğini söylemekte.
Kabul etmeliyiz ki insanlık kaçamayacağı, kovalayıp 
korkutamayacağı ve sonu bilinmeyen bir süreçle karşı 
karşıya. Ve bu süreci fiziksel ve mental olarak sağlıklı 
atlatmak da bizim elimizde. İsterseniz neler yapabiliriz 
inceleyelim.

1. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

Tedbirlere uymak kendimize ve sevdiklerimize 
verdiğimiz değeri pekiştirir. Bizleri çözümün bir 
parçası yapar.

2. Derin nefes alalım.

Her şey üst üste geldiğinde beynimiz vücudumuzun 
savunma mekanizmasını çalıştırır. Kalbimiz hızlı bir 
şekilde atmaya başlar, böbreküstü bezleri vücuda 
adrenalin hormonu salgılar. Aslında bu durum 
hayat kurtaracak bir düzenektir. Ama sık aralıklarla 
tekrarlanması hâlinde panik atak nöbetlerine 
evirilebilir. Size bu durumdan kurtulmak için bilimsel 
bir hile sunuyorum. 5 sn boyunca derin bir nefes 
alın ve kısa bir süre nefesinizi tutun ve son olarak 
tekrar 5 sn boyunca nefesinizi geri verin. Şimdiden 
daha iyi hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Çünkü 
vücudunuz beyninize güvendeyim mesajı iletti.

Artık daha sakin olabilirsiniz. Bu maddeyi kendinize 
sık sık hatırlatın.

3. Daha az haber izleyin.

Pek çok bilim adamı sürekli sözlü veya yazılı 
bir şekilde tekrar eden, kendini asla unutturmayan 
haberlerden beynimizin daha çok etkilendiğini 
söylüyor. Elbette ki olanlardan haberdar olmak 
hakkımız. Fakat haberlere kitlenip sürekli daha 
kötüyü düşüneceğimize günde bir defa hazırlıklı 
bir şekilde haber izlemek kendimizi daha iyi 
hissettirebilir.

4. Kısa vadeli amaçlar edinin.

Pandemi sürecinde yapılan birçok ankette 
insanlar amaçlarının kalmadığını, erken kalkmak 
için bir sebep bulamadıklarını hatta hayattan tat 
alamadıklarını ifade ediyor. Evet galiba bu duyguları 
hissetmek için en doğru zaman bu gibi. Ama 
nereye kadar? Etrafımızda pandemiye inat akan 
bir hayat varken üstelik. Hadi durmayın kendinize 
uygulayabileceğiniz planlar yapın, ufak hedefler 
belirleyin.

Örneğin yarın 15 dk kitap okuyacağım ya da 
bu akşam köfte yapacağım gibi. Basit planlarla 
başlayın. Planlanan faaliyet beyni diri tutar, beyin 
o faaliyet tamamlanana kadar hazırlık için fikirler 
üretir. Ve siz o faaliyeti tamamladığınızda beyniniz 
kocaman bir aferin almışçasına rahata erer. İstikrarlı 
bir şekilde hedeflenen amaca yönelik her küçük adım 
kendimizi daha değerli ve kabiliyetli hissetmemizi 
sağlar. Yeni şeyler üretebilmek öz güvenimizi 
arttırır. Hadi durmayın kendinize yapabileceğiniz bir 
hedef koyun: örgü örmeyi öğrenip bere yapmak gibi, 
düzenli spor yapıp zindelik kazanmak gibi, yeni bir 
dil öğrenmeye başlamak gibi...

5. Yardım edin.

Daha önce birçoğumuz yardım edebilmenin hazzını 
tatmışızdır. Başkasına yardım eli uzatabilmenin 
kendi ruhumuza da çok fazla yararı vardır. Maalesef 
pandemi pek çok toplumsal sorunu da yanında getirdi. 
İnsanlar; işsizlik, gıda edinememe, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamama gibi sorunlarla yüzleşti.
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Başta elimizden geliyorsa eğer yakın çevremizdeki 
insanları bu konularda kollayarak işe başlayabiliriz.

Ama tabii ki yardım sadece maddiyatla yapılmaz. 
Zamanımızı, kanımızı, ilgimizi bağışlayarak da 
insanların dertlerine deva olabiliriz. Mesela 65 
yaşından daha büyük komşularımıza onları riske 
atmadan alışveriş, fatura gibi konularda yardımcı 
olabiliriz, sevdiklerimizi arayarak onlara moral 
olabiliriz, ev işlerinde yardımcı olabiliriz. Bunlar 
gibi bizim için küçük gibi görünen yardımlar 
karşımızdakinin hayatını güzelleştirebilir. Bir kişinin 
hayatını güzelleştirdiğini bilmek bile belki de daha 
rahat uyumanıza yardımcı olur.

6. Bağ kurun.

Salgın boyunca evimize kapandık ve insanlarla 
olan iletişimimizi en aza indirdik. Hâlbuki bağ 
kurmak, empati yapmak insanoğlunun genlerine 
işlenmiş bir kod. İlla ki temas hâlinde olmamıza da 
gerek yok.

Sevdiklerimizle yaptığımız ev sohbetlerinin 
yerini görüntülü görüşmeler alabilir, ailecek sınırsız 
patlamış mısırlı film geceleri yapabilir, iyi bildiğimiz 
konular hakkında dersler bile verebiliriz. Burada 
amaç yalnız olmadığımızı tekrar tekrar hatırlamak. 

Bizim gibi endişelenen, üzülen, korkan pek çok 
insan var. Onlarla bağ kurmak kendimizi daha iyi 
hissettirebilir. Ayrıca bazı durumların üstesinden 
kendimiz gelemiyorsak bir terapistten yardım istemek 
kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri.

Sonuç olarak bu mahkeme iyisiyle kötüsüyle bir 
süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Üstelik bir 
tarafı suçlu ilan etmek de bizi kurtarmayacak. Bu 
süreci en sağlıklı, en verimli ve en huzurlu şekilde 
atlatmak yapacağımız küçük hamlelere bağlı. Ve 
her şey sona erdiğinde daha merhametli, daha 
sağduyulu ve daha hoşgörülü insanlar da olabiliriz. 
Her afet'in her felaketin sonunda nasıl ki yeniden 
daha güçlü bir şekilde doğuyorsa doğa, nasıl ki buz 
gibi bir gecenin sabahına sıcacık uyanabiliyorsa 
güneş ve nasıl ki vazgeçmiyorsa insanlar ailelerini 
görmemek pahasına mücadele etmekten bizler de umut 
etmekten, üretmekden, sevmekten vazgeçmemeliyiz. 
Unutmayalım şimdiye kadar hiçbir virüs insanlığı 
yenemedi. Yeter ki kendimizi hayata karşı kapatmayalım.
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0 (312)  815  11   81
0 (533) 296 23 06
0 (533) 296 23 44

info@meyemetal.com
murat@meyemetal.com.tr

Modern Keresteciler Sanayi Sitesi
Keresteciler Bulvarı 1. Cad. No.5 

Kahramankazan/ ANKARA
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TMD
PROJE 
OLARAK
GELECEĞE 
YÖN 
VERİYORUZ

0312 385 2460

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 26. Cadde No:15 Malıkoy

Sincan/ANKARA

www.tmdproje.com
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"3D Modelleme ve Analiz Gücü, 

Mekanik Tasarımları, 
Öncü Uzman Kadrosu ile Tasarım 

ve İmalat Çözüm Ortağınız"
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DİJİTAL DÜNYADA
“Tanıtım Filmi”
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Can Alp ÖZKAN
Görüntü Yönetmeni

Tanıtım Filmi; herhangi bir ürünün, pro-
jenin, kurum, şirket veya firmanın ayrıntılı 

olarak tanıtıldığı video içeriklerdir. Bir projeyi 
anlatmanın en etkili yolu kreatif içeriklere sa-
hip bir tanıtım filmine sahip olmaktan geçiyor. 
Günümüzde internet kullanıcıların büyük bir 
çoğunluğunu video içerikler tüketiyor. Gör-
sel öğrenmeyi işitsel öğrenmeyle pekiştiren 
tanıtım filmleri, basılı mecralardaki iletişim 
faaliyetlerinden açık ara önde bir etki yarat-
maktadır. Çünkü modern çağın insanları, in-
ternet mecralarındaki yazı karmaşasından 
kaçarak video izlemeyi seçmektedir. Tanıtım 
videolarının izleyici üzerinde oluşturduğu akıl-
da kalıcılık ve güvenilirlik gibi faktörler doğ-
ru mesajı hedef kitleye en uygun şekilde ak-
tararak rakipleriniz arasında fark yaratmanızı 
sağlamaktadır.

En etkili tanıtım videolarının ortak birkaç 
özelliği vardır. Bunları kendi çabalarınıza dâhil 
edebilirseniz, izleyicilerin markanızı akıllarında 
bırakıp gitme şansınız artar.

Başarılı Bir Tanıtım Videosu İçin 4 Unsur:
1. İçerik kısa ve özlüdür.
2. Açıkça tanımlanmış bir hedef kitleniz var.
3. Ürününüzün görüntüleyenlere yararları  
    vurgulanır.
4. Video, ürününüzü bir hikâyeyle 
    çerçevelendiriyor.

Maliyet veya karmaşıklık nedeniyle tanıtım 
videolarını bir pazarlama aracı olarak değer-
lendirmemiş olabilirsiniz. Projenizin kapsamına 
bağlı olarak bunlar geçerli endişelerdir.

Ancak dijitalleşen dünyada internet kullanıcılarının 
çoğu video içerik tüketiyor ve kullanıcıların aklın-
da yer edinebilmenin en verimli yöntemi video-
dur. Bu alanda fark yaratabilmek rakiplerinizin bir 
adım önüne geçmeniz demektir.
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7/24 Servis İmkanı
0532 157 04 77 - 0532 381 71 07

Tam 37 Yıllık Tecrübe
1981 yılından bu güne...

Özpetek Sanayi Sitesi 1398. Sok. No: 19

Ostim/ANKARA
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Güçlü Referanslar
Sektör liderleriyle çalışıyoruz.

0312 394 10 33
0532 131 77 57

www.abskantar.com

İŞİNİZİ HAFİFE ALMAYIN 

ABS KANTAR
SİZİN YERİNİZE TARTSIN
Tamamen ABS Kantar tarafından üretilen  
yerli elektronik kantar sistemleri
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DİJİTAL BASKI VE 
OFSET BASKI NEDİR
FARKLARI NELERDİR

"Dijital baskı, baskı teknolojisinin en son noktası olup 
temelinde herhangi bir kalıp hazırlığı olmayıp tamamen 

dijital veriye dayalı baskı sistemidir."

Herhangi bir baskıya giriş 
masrafı olmayıp istenilen 

tirajda anında baskıya 
geçilebilir. Baskı kalitesi 

en yüksek baskı sistemidir 
çünkü hazırlık aşaması ile 

baskı aşaması arasındaki 
kayıp çok azdır. Görsel 

olarak hazırlanan taslakların 
baskı ortamına geçiş 

esnasındaki oynamalar 
minimal düzeyde olduğu 

için hassasiyet oranı 
yüksektir.  

Dijital baskının en önemli avantajlarından biri de herhangi bir kalıp 
kullanılmadığı için her bir baskıda değişik varyasyonlar uygulanabilir. 

Örneğin: Baskıya alınacak 100 adetlik bir ilanın her birine farklı isim verilerek 
hazırlanabilir ya da baskıya alınacak 100 adetlik bir zarfa 100 ayrı isimde baskı 
yapılabilir. Bu bize tasarım ve uygulamada esneklik sağlar.

Ofset baskı ise matbaanın icadında kullanılan tipo baskı sisteminden 
sonra yüksek kalite ve yüksek hız sağlayan, geleneksel baskı sistemidir. Ofset 
baskıda, baskı hazırlığından sonra çinko levha kalıp kullanılır. Ofset baskı 
sisteminin ilk yıllarında çinko kalıba basılacak materyal film veya geçirgen bir 
madde (aydınger/asetat kâğıdı) kullanılarak aktarılır. Daha sonra teknolojinin 
gelişmesi ile ofset çinko kalıplarına doğrudan pozlama yöntemiyle basılacak 
materyal aktarılması ile şu anda günümüzde kullanılan yaygın ofset baskı 
teknolojisi son hâlini almıştır.

Bu teknoloji ile ofset baskı sisteminde de yüksek kalite ve yüksek 
hız sağlanmış oldu. Ofset baskı sisteminde baskı kalıpları sabit 
olduğu için baskıya giriş anından sonra kalıp üzerinde herhangi 
bir değişiklik yapılamaz...

Bu yüzden aynı hazırlıkların baştan yapılması gerekir. Son derece hızlı gelişen baskı teknolojisi 
her ne kadar dijital baskıya doğru yol alsa da tirajlı işlerde maliyet hesabında günümüzde ofset 
teknolojisi daha ekonomik kalmaktadır. Bunun en başlıca nedeni dijital baskı makinelerinin henüz 
tam olarak gelişim süreçlerini tamamlamamış olmasıdır.

?

Sedat KELEŞOĞLU
Mühendis
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Bunun nedeni ofset baskıda 
giriş maliyetleri hazırlıkları uzun 

ve daha pahalı olsa da tiraj çoğaldıkça 
birim baskı maliyeti çok düştüğü için tercih 

edilmektedir. Dijital baskıda her ne kadar baskıya 
giriş maliyeti çok düşük olsa da (herhangi bir kalıp 
hazırlığı olmadığı için) birim baskı maliyeti yüksek 

olduğu için yüksek tirajlı işlerde toplam maliyet ofset 
baskıdan daha yüksek olacaktır. Bu da bize şu sonucu 

çıkarıyor: Belli kritik bir baskıya kadar olan esnek 
baskılarda dijital baskı, esnek olmayan sabit ve tirajlı 
işler de ise ofset baskı teknolojisi tercih edilmektedir. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital baskı 
maliyetlerinin (toner, kartuş, baskı tamburu) 
düşürülmesi ile dijital baskı ofset baskının 

yerini alacaktır.
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Pembe ve Mor Cennet
Kuyucak Köyü 

I 
sparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyucak; 
Torosların eteğinde yüksek bir tepede çevresindeki 
ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrilmiş 

görülmeye değer bir köydür. Verimsiz arazi yapısı 
sebebiyle yıllar önce fazlasıyla göç verdi, ta ki  1975 
yılına kadar... Köye getirilen lavanta ile köyün kaderi 
tersine dönmeye başladı. 30 aileye 15'er kök hâlinde 
dağıtılarak üretimine başlanılan lavanta, günümüzde 
3 bin dekarlık alanda Türkiye’nin toplam lavanta 
üretiminin %93'ünü karşılamış bulunmakta.

Isparta İli’nin Keçiborlu İlçesi Türkiye’de lavanta 
üretiminde üretici konumunda olması nedeniyle 
ilçenin lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut 
istihdam, göç ve kalkınma problemlerinin çözülmesine 
katkıda bulunulması ve alternatif gelir ve iş kaynakları 
oluşturulması amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde 
proje çağrısına Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma 
ve Eğitim Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı 
ortaklığında proje sunulmuştur. Yüzlerce proje içerisinden 
seçilerek proje uygulamaya konulmuştur.

Lavantalar Haziran ayında çiçeklenmeye başlıyor 
ve Temmuz’un ikinci haftasında hasat ediliyor. 
Kuyucak Köyü’nün lavanta bahçelerinde gezebilmek 
için en doğru zaman Haziran ve Temmuz ayını 
gösteriyor. Sezon değişimine bağlı olarak kısıtlı süreci 
kaçırmak istemeyenler için Instagram'da #kuyucak ve 
#lavantakokuluköy hashtaglerini takip edebilirsiniz.
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Lavanta uçucu yağı, kokusunun güzelliği ile çoğunlukla 
kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılmaktadır. Lavanta 
yağının, ağrıyan eklemlere sürüp masaj yapıldığında 
romatizma ağrılarının giderilmesinde olumlu etki yaptığı 
belirtilmektedir. Bunun yanında ilaç sanayisinde ve ağrı 
kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de 
aromaterapide kullanılmaktadır.

Lavanta kokulu köy Kuyucak’ta yetişen lavantaların 
balı, hoş kokusu, lezzeti ve hafifliği ile diğer çiçek 
ballarından ayrılmaktadır. Bölgeye has yetişen lavanta 
türü 'Lavandin' ile yapılan çay 15'er günlük kür hâlinde 
içildiğinde, hepatit B ve karaciğer yağlanmasının 
önlenmesinde çok faydalı olduğu bildirilmektedir.

Isparta Güneykent’te Gül Festı̇vali
Mis kokan cennet Isparta’nın lavanta ve gül 

bahçelerinin meşhur olduğunu biliyoruz. Kuyucak 
Köyü’nde lavanta tarlalarını gezdikten sonra Isparta’nın 
Güneykent ilçesinde bulunan gül bahçelerini gezmenizi 
de öneririz. Isparta’ya gülü getiren kişi Müftüzade 
Gülcü İsmail Efendi, yaklaşık 1,5 asır önce Kızanlık’ta 
koruma altında tutulan Gül Vadisi’nden bastonun içine 
gizleyerek çıkardığı gül fidanını toprakla buluşturduğu 
Isparta’nın kaderine damga vurdu.
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İsmail Efendi’nin o yıllarda küçük bir alanda başlattığı 
gül üretimi, daha sonra onlarca nesil tarafından sürdürüldü, 
bugün ise Isparta’yı dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini 
tek başına gerçekleştirir hâle getirdi.

Zaman içerisinde gül yağı çıkarma teknikleri 
modernleşse de gül bahçelerinin makineleşmeye uygun 
olmayan yapısı, gül hasadının yoğun emek gerektiren 
özelliğinin hiç değişikliğe uğramadan günümüze 
ulaşmasını sağladı. 

Her yıl Isparta Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
Gül Festivali yabancı ve yerli turistler tarafından büyük 
ilgi topluyor. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin 
yapıldığı Isparta'da, eski usullerle yapılan gül suyu ve 
gülyağı çıkarma işlemi ilgiyle izleniyor..

Güneykent’teki festivalde, katılımcılara birçok 
ürünün yer aldığı gül ve gül ürünleri sergileniyor ve  
satışa sunuluyor. Festival alanında ayrıca çeşitli gösteri 
ve konserler de gerçekleştiriliyor. Festival, 12-16 
Haziran arası yapılıyor. Lavanta ve gül bahçelerini şahsi 
aracınız dışında bu tarihlerde düzenlenen gezi turları ile 
de gezebilirsiniz.
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ARTENA KALİTE BELGELENDİRME

Gelin birlikte
kazanalım
Artena Kalite Uluslararası Ürün Belgelendirme ve Test 
Hizmetleri olarak, siz değerli müşterilerimiz, 2020 yılı 
stratejik planlarımızda ilk sistem ve ürün kontrollerinizde 
herhangi bir ücret talep etmeksizin sizlerin yanınızdayız.

0 232 330 21 29
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Sosyal Medya
İlişkimiz

“Paylaşmak” kelimesinin en çok bu yüzyılda kullanılması 
kimseyi şaşırtmaz muhtemelen. Sosyal medyayla birlikte 
herkesin hayatı hiç olmadığı kadar paylaşılabilir ve 
ulaşılabilir hâle geldi. Teknolojinin varlığı geçtiğimiz 
yıllarda sosyal hayatlarımızı çok yeni dinamikler üzerine 
taşımamıza sebep olmuşken, içinde bulunduğumuz 
pandemi döneminde varlığına daha çok sevinmemizi 
sağladı. Teknoloji üzerinden sosyalleşmeyi seçen insan 
sayısı şüphesiz ki pandemi sürecinde arttı. 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) 
yaptığı bir araştırmaya göre pandemi sürecinde sosyal 
medya araçlarından olan telefonun kullanımı %80, 
bilgisayar kullanımı ise %70 oranında artış göstermiş. 
Eğer tanıtıma ihtiyacı olan bir iş sahibiyseniz sosyal medya 
size eskisinden daha fazla imkân sunuyor. Sosyal medya 
kullanımı bu kadar artmışken markanızın reklamı sosyal 
medya sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşabilir. Hizmet 
alacak bireylerle iletişiminizi çok daha kolay bir hâle 

getirebilir. Bu, sosyal medya platformlarının 
satıcılar tarafından görünen yüzü. Peki, 
sosyal medyayı kullananlar olarak, sosyal 
medyanın ne gibi etkilerini görüyoruz?

Sosyal medya kullanımının pek çok faydası 
varken, madalyonun bir de diğer yüzü var. 
Pandemi sürecinde günlük yaşantımızın fiziksel 
olarak kısıtlanması iş, eğitim, eğlence ve spor 
hayatlarımızın da yeniden şekillenmesine sebep 
oldu. Sosyal medya bizi tüm bu alanlarda aktif 
kılma gücüne sahip olsa da fiziksel hayatımızın 
kısıtlanmasının bize olumsuz fiziksel ve 
psikolojik dönüşleri oluyor.

Kübra ALTIN
Psikolog
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Her ne kadar dünyayı anlık bir şekilde kontrol 
etmemizi, gündemden anında haberdar olmamızı 
sağlasa da aldığımız bilgilerin hepsine ihtiyaç 
duymuyor olabiliyoruz. Psikiyatri uzmanı Prof. 
Dr. Bengi Semerci`nin bir çalışması gösteriyor 
ki insanların %60’ı sosyal medyayı başkalarının 
neler yaptığını öğrenmek için kullanıyor. 
Neler yaptığımızı sık sık tanıdıklarımız veya 
tanımadıklarımızla paylaşan bireyler olarak 
beğenilmek ve onaylanmak istiyoruz. Ancak 
bu beklentiler bize pek de olumlu duygular 
sunmuyor. Sosyal medyanın insanlar üzerinde 

kurduğu gizli baskılardan biri de beğenilme kaygısı. Tabii ki 
güzel olduğunu düşündüğünüz bir paylaşımın diğer insanlar 
tarafından beğenilmesi size bir tatmin duygusu yaşatabilir. 
Hatta Missouri Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre 
insanların paylaşımları sonucunda aldığı etkileşimle insanların 
mutluluk seviyelerinde bir artış görülmüştür. 

Beynimizde bulunan ödül mekanizması, beğeni 
aldığımızda beynimizde mutluluk sağlayan dopamin 
salgılatıyor. Biz de daha fazla dopamin salgılamak için daha 
fazla beğenilmeyi bekliyoruz. Peki bize onaylandığımızı 
söyleyen beğeni, izlenme ve yorum sayıları istediğimiz 
oranda olmasa da yine aynı tatmin duygusunu hissediyor 
muyuz?

Tam aksine bu tatmin duygusunu yeterli olarak 
hissetmediğimizde kaygımız artıyor. Bu kaygılar daha 
ileri boyutlara ulaştığında depresyona girme ihtimalimiz 
bile söz konusu. Bu kaygılar çevremizdeki insanlardan 
daha iyi olduğumuzu göremediğimizde kaçınılmaz bir 
artış gösteriyor. Kendi hayatlarımızı onlarla kıyaslıyoruz, 
hayatlarımızın güzelliğini sorguluyoruz, arkadaşlarımız 
kadar güzel yerler gezebiliyor muyuz? O restorana biz de 
gidebilir miyiz? Ayakkabısını nerden almış? 
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sonra bırakabiliyor muyuz gerçekten? Psikolojimizi 
olumsuz etkileyen birçok sonuca rağmen sosyal medyayı 
hayatlarımızdan tamamen çıkarmak istemiyoruz tabii 
ki çünkü sosyal medyanın pek çok açıdan hayatımızı 
kolaylaştırdığının da bilincindeyiz. 

Yine aynı platformları kullanarak dünyayla 
her an iletişimde kalabiliyoruz, normalde hiç 
tanıyamayacağımız hayatları kendimize idol olarak 
belirleyebiliyoruz; sağlıklı beslenme, spor ve genel 
kültür gibi konularda bizi destekleyecek içeriklere de 
kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz. Sosyal medyayı 
bize fayda sağlayan yanları ve zarar veren uçlarını 
bilerek kullandığımızda gayet kazançlı bir ilişki 
içinde olduğumuzu düşünebiliriz.

Benden daha mı zayıf? Bu sorulara verdiğiniz öz 
güven sarsıcı cevaplar herkesin içinde bulunduğu 
şartların bambaşka olduğu, yaşanan hayatların 
göründüğü kadar mükemmel olmadığı gerçeğini 
unuttuğunuzu gösteriyor olabilir. 

Çünkü sosyal medyada paylaşılan hayatlar her 
zaman olduğu gibi gerçekleri yansıtmıyor. Herkes 
en mutlu, en iyi hâlini diğer insanlara göstermek 
için büyük çaba harcıyor. Kaç kişinin profilinde 
ağladıkları, yalnız oldukları ve kilo aldıklarına dair 
paylaşımlar görüyoruz ki? 

Ayrıca hayatlarını görmeye çalıştığımız insanlara bu 
kadar zaman harcadığımızda kendi işlerimizi unutuyoruz. 
5 dakika mola olsun diye göz attığımız telefonları 5 dakika 
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    PROFESYONEL

                              EKİP
                   MÜKEMMEL
                                KALİTE

0532 380 52 72

Alcı OSB Mahallesi 2038 Cadde No: 3

Sincan/ANKARA

www.finalkumlamaboya.com.tr
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Izzet Emre Erdem
Nur Group Mühendislik Genel Müdürü
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İNOVASYON ÇÖZÜMLERİYLE BÜTÜN KITALARDA

"NUR GROUP MÜHENDİSLİK"
1981 Ankara doğumluyum. Dumlupınar Üniversi-

tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. 
Mezuniyet sonrası 2 yıl, bölümümle ilgili uzmanlık 
programlarına katıldım ve master yaptım. Master bi-
tince asfalt ekipmanları üreten bir firmada 4 yıl çalış-
ma imkânım oldu. Büyük tecrübeler edindim. 

Hedefimiz inovatif ürünler üreterek bu ürünle-
ri, önce Avrupa’ya, sonra komşu ülkelere satmaktı. 
Çoğu kalemde başarılı olduk. İlk yıllarımız Ar-Ge fa-
aliyetleriyle geçti. Bugüne dek edindiğimiz 
şantiye tecrübeleriyle, operatörlerle 
birebir yaptığımız görüşmelerle 
ortaya bir bilgi havuzu çıkarttık. 
Sektörün eksikliklerine cevap 
verme adına bu havuzdan ya-
rarlandık. 

6’sı beyaz yakalı, geri ka-
lanı mavi yakalı olmak üzere 
22 personelle çalışmaktayız. 
Ekip olarak ürettiğimiz ürünle-
rin doğru kullanılmasını önem-
siyoruz. Ekipman olması gerektiği 
şekilde kullanılmadıktan sonra siz 
ne kadar başarılı olursanız olun, nihai 
kullanıcıya ulaşan ürünlerde bazı problem-
ler yaşarsınız. Bu konuda birtakım adımlar attık, NG 
Akademi’yi kurduk. NG Akademi’de ürünlerin hidrolik, 
operatör eğitimlerini veriyoruz. Verimli sonuçlar almayı 
sürdürüyoruz. Operatörler, firma sahipleri akademimize 
geliyor, ekipmanı en iyi şekilde kullanmayı öğreniyor. 

İnsanların aklına iş makineleri denilince inşaat 
sektörü geliyor. Fakat ormancılıkta, geri dönüşümde, 
yolda, limanlarda iş makineleri yoğun biçimde kulla-
nılıyor. Bu sektörlerde kullanılan ekipmanların geliş-
tirilmesine öncelik verdik. Zamanla yatırımımızın ne 
denli isabetli olduğunu anladık. Faaliyet alanlarımızı 
sektörün kendisi belirledi. Bazı ataşmanların geliş-
tirilmesinde Avrupa’dan 15-20 yıl geç kaldığımızı 
düşünüyorum. Atılacak adımlar fazla. Talepler, ih-

tiyaçlar doğrultusunda üretim yönümüzü ayar-
lıyoruz. Nur Group Mühendislik olarak 

iddialı olduğumuz üretim dalları asfalt 
ve ormancılık ekipmanlarıdır. Far-

kımız seri üretim yapmayıp butik 
ürünler ortaya koymamızdır. 

İhracat yapmak için olağa-
nüstü çabalar sarf etmedik. Süreç 
doğal akışında başladı, gelişti. 
İhracat gündemimize geldiğinde 
biz çoğu ürünü tamamlamış du-

rumdaydık, hazırlıksız değildik. 
Ürünlerimizi bütün kalite kontrolle-

rini gerçekleştirdikten sonra sevk edi-
yoruz. Çünkü hata lüksümüz yok. 

Digitaliz Türkiye Platformunu uzun za-
mandır takip ediyorum. Ortaya koyduğunuz işleri 
destekliyoruz. Sektördeki birliktelik, dayanışma sa-
yenizde daha da pekişecek. Sahada olmanız büyük 
avantaj. Sizleri tebrik ediyorum.

"Nur Group Mühendislik 
2009 yılında Ankara’da 

kuruldu. Hayalimde hep üretim 
yapmak vardı. Ülkemizin dışa 

bağımlı olduğu ürün kalemlerinde 
(asfalt ekipmanları, iş makineleri 
ekipmanları vb.) vatanperverlik 

duygusundan hareketle, nasıl olumlu 
adımlar atabiliriz, bağımlılığı 
nasıl azaltabiliriz sorularıyla 

yola çıktık."
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Enver Erdem
Nur Group Mühendislik Kurucu Ortağı

1986 Ankara doğumluyum. Erciyes Üniversitesi 
mezunuyum. 2012’de ürün sonrası sevkiyat sorumlusu 
olarak göreve başladım. İlk yıllarda ürün yelpazemiz 
sadece iş makinelerine yönelikti. Sonrasında müşteri 
ihtiyaçları, yurt dışındaki fuarlar bizi yol sektöründeki 
makineler için ataşman üretmeye itti. Şu an 60 farklı 
üretim yapmaktayız. Son 4 yıldır da ihracata ağırlık 
verdik. Bütün kıtalarda 22’yi aşkın ülke Nur Group 
ürünleriyle tanıştı. 

Kendimizi devamlı geliştiriyoruz. Sahanın ihtiyaçla-
rını analiz edip tasarım safhasına geçiyoruz. Ülkemizde 
iş makineleri genellikle kazı, kırma amaçlı kullanılıyor. 
Aslında büyük bir potansiyel söz konusu. Biz bu potansiyeli 
gördük ve birçok ataşmanı makineyle uyumlu çalışacak 
şekilde tasarladık. Yol süpürme, asfalt kesme ürünlerinde 
sahadan güzel dönüşler aldık. 

İş makineleri konusunda Türkiye’de kullanılan 
ataşman sayısı kısıtlıydı. Yurt dışı fuarlarda şunu 
fark ettik: Bir iş makinası hidrolik gücünü kullanarak 
birçok ekipmanla çalışabilir hâldeydi. Biz yenilikçi 
bakış açısıyla makinelere farklı ataşmanlar ürettik. 
Böylece makineler yol süpürme, kar küreme, park 
peyzaj, kazıma, kesme ürünleriyle entegre hâle geldi. 

Çevre sağlığını da düşündük. Büyük paletli makineler 
kazı esnasında çevreye zarar verebiliyor. İmal ettiğimiz 
yol kesme ürünleriyle makineler çevreci bir kimliğe 
büründü. 

Avrupalı makinesini iyi tanıyor, eğitim anlamında 
eksikliği yok. Bizde ise ciddi sıkıntılar var. NG 
Akademi bu sebeple kuruldu. Makinenin her yönüyle 
tanınması, gerçek gücünün fark edilmesi, operatörlerin 
makineyle tamamen bütünleşmesi amacıyla özel 
eğitimler, programlar hazırladık.

Rekabetçi bir firmayız. Fiyat bakımından 
Avrupa’daki rakiplerimize kıyasla daha iyi ve kaliteli 
olmaya çalışıyoruz. Miami Limanı’nda varız. İsrail 
Limanı’nı süpüren ataşmanlar bizim ataşmanlarımız. 
Uganda’da yol yapımında çalışan makinelerde bizim 
kovalarımız kullanılıyor. Hedefimiz ihracatımızı daha 
da büyütmek, ürün çeşitliliğini arttırmak, müşteri 
temasını korumak.

Digitaliz Türkiye Platformu sektördeki yenilikleri 
bizlere ulaştırıyor. Güncel konuları, haberleri gündeme 
taşımanızdan çok memnunuz. Çalışmalarınızda kolaylıklar 
diliyorum.
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CEPHE TABELASI

IŞIKLI TABELA

IŞIKLI-IŞIKSIZ GERME TABELA

BRANDA

KUTU HARF TABELA

TOTEM

UV BASKI

FOLYO BASKI
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info@saydamlarreklam.com
Özpetek Sanayi Sitesi 1400. Sokak No.17 İvogsan/ANKARA

www.saydamlarreklam.com

0553 349 06 11
0542 260 61 11



www.ulusoyprefabrik.com.tr

0312 815 16 27
0312 815 16 37

Taşınabilir
Hayal

info@ulusoyprefabrik.com.tr
Modern Keresteciler Sanayi Sitesi 1.Cadde No:36 Saray Kahramankazan/ANKARA
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