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Digitaliz Türkiye Dergisi ve Digitaliz Medya İletişim 
Danışmanlığı Şirketi, reklam danışmanlığı ve dijital 
sektöre taze bir soluk getirmek amacıyla çıktığı 
yolda, dergiye ve Digitaliz Medya’ya gösterdiğiniz 
ilgi, verdiğiniz destek için büyük bir mutluluk 
içerisindeyiz. Dergimizin var oluş sebebi sizlersiniz. 
Dergimizin İkinci sayısını da ilk sayıda olduğu gibi 
aynı heyecanla, aynı coşkuyla sizlere sunuyoruz. 
Titizlikle hazırladığımız doyurucu içerikleri, her 
sektöre dâir haberleri, projeleri, teknoloji 
makalelerimizi dergimizde bulabilirsiniz. Biz sadece 
bir sektöre odaklı değil her sektöre hitap eden her 
kesimin ihtiyacı olan bir dergi çıkartıyoruz. İkinci 
sayımızla birlikte ilk sayımızda olduğu gibi sadece 
dijital yenilikler ve işler değil, çelik sektörü, inşaat, 
eğitim, sanat, spor, mimari ve kültürel gibi herkese 
hitap eden; şirketlerin dergisi, kanalı, medyası ve 
en önemlisi sesi olma hedefiyle ilerlemeye devam 
ediyoruz.

Covid-19 salgınının etkisinin geçmediği süreçte 
markaların reklamlara ve doğru reklam stratejilerine 
ihtiyaç duyduğu noktada ikinci sayımızla birlikte 
dergimizde toplam 40’a yakın reklam alarak 
şirketleri, sektörde bir adım daha öne çıkarttık. 
Ayrıca şirketimiz diğer dijital alanlarda 70’i aşkın 
firmaya verdiği dijital hizmetle müşterilerimizin 
sesi olmayı başardı ve bu süreçte şirketlerin katma 
değerlerine, bilinirliğine, kurumsal kimliklerine 
katkı sağlamayı başardık. Reklam veren ve bizlerle 
çalışan şirketlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
dergimize yazı yazan iş adamları, akademisyenler 
ve alanında uzman arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
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"Hızla büyüyen, gelişen ve kentleşen 
bir dünyada yaşamaktayız."

Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren 
insanların yaşamında hayal edilemez önemli deği-
şimler meydana gelmiştir. Bu değişimler, insanla-
rın yaşadıkları alanlarda; sosyal, ekonomik, yönet-
sel ve kültürel bir etkileşim meydana getirmiş ve 
halkın hizmet alanlarıyla ilgili istekleri de giderek 
artmıştır. Özellikle kamu sektöründe bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin gelişimi yönetim şekille-
rini değiştirmiştir. Yaşanan bu gelişimlere uyum 
sağlamak için kamu hizmetleri teknoloji, inter-
net ve dijital imkanları kullanarak vatandaşların 
taleplerini yerine getirmeye başlamıştır. Nüfusun 
artışı ve teknolojinin hızla gelişmesi sayesin-
de, kamu hizmetlerinin sunulmasında ve kamu 
kaynaklarının kullanılmasında yerel yönetimlerin 
ağırlığının günden güne arttığını da söyleyebili-
riz. Belediyiler ve kamu kurumları  teknolojiyi 

kullanarak birçok hizmetin vatandaşa sunulması 
kolay hale getirmiştir. Sağladığı kolaylıkla birçok 
kamu kurumu ve belediyeler dijital yatırımlarını 
artırmaya başlamıştır.

İletişim ağının genişlemesiyle etkin olarak 
kullanılmaya başlayan dijital çağ araçları ve ileti-
şim araçları, internetin yaygınlaşmasıyla yurt içi 
ve yurt dışında bilgiye ulaşma kousunda vatan-
daşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yerel yönetim-
lerin etkin, şeffaf bir yönetim anlayışı benimse-
mesinin yolu açılmıştır. Dijital çağ öncesi, kendi 
içine kapanık bir şekilde gelişimini sağlamaya 
çalışan yerel yönetimler, dijital çağ sonrası hem 
kendi uygulamaları, hem de dünyada uygulanan 
yerel yönetim modelleri hakkında o ülkeye git-
meden internet üzerinden detaylı olarak bilgilere 
ulaşabilmişlerdir. Bu durum, yerel yöneticilere, 
kendi yaşadığı bölgelere uygun yönetim model-
lerini uygulama ve sonuçları hakkında bilgi 
edinebilmelerini sağlamıştır, bunun yanında: Kıt 
kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kulla-
nılmasının nasıl sağlanacağı konusunda dönüşü-
me katkı sağlamıştır. Yerel yönetimlerde dijital 
çağ veya dijital dönüşüm ile birçok yenilik ortaya 
çıkmıştır. Bu yeniliklerden bazıları şunlardır:

• Yerel yönetimlerin karar organları tarafından 
amaca en uygun doğrulukta ve zamanında karar-
ların alınmasını kolaylaştırmıştır.

• Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen 
yerel yönetimlerin hızlı ve kısa sürede çok fazla 
kitleye ulaşmasını sağlamıştır.

• Kurumların bilişim teknolojilerini iyi düzey-
de kullanabilen yetenekli personel bulmasına 
önemli fayda sağlamıştır.

• Yerel yönetimlerin çalıştırmış olduğu personelin 
performansını takip etmesini kolaylaşmış ve 
personel performans değerlendirmesine katkı 
sağlamıştır.

Dijital Çağda

Belediyeler

Zeki GÜL
Çorum Eski Belediye Başkanı, 

Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri, 
Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı
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Yandaki maddelere baktığımız zaman vatandaş 
ve kamu kurumu arasındaki iletişim ve bilgi pay-
laşımı teknolojinin gelişmesiyle birlikte artmıştır. 

Dijital dönüşüm ile gelen katılımın artmasıy-
la birlikte belediyelerin web sitelerinin trafiği 
de artmıştır. Belediyeler web siteleri sayesinde 
vatandaşlara şehri ilgilendiren ve vatandaşları ilgi-
lendiren bilgileri hızla ulaştırabilmektedir. Ayrıca 
vatandaşlarımız web siteleri üzerinden isteklerini 
istek formları sayesinde belediye yetkililerine  
dijital ortamda hızlı bir şekilde iletebiliyorlar 
istekleriniz kısa sürede çözüm bulabiliyorlar.

Bütün bunları incelediğimizde internetin ve 
dijital ortamın kamu yararına kullanıldığı taktirde 
hem şeffaf yönetim hem de halkın her türlü bilgiye 
kolayca ulaşabileceği bir sistem oluşturulabilir. 
Böylelikle her geçen gün gelişen çağ atlayan 
Türkiye'de kamu kurumlarımızın ve belediyele-
rimizin teknolojiyi kullanması gelecek Türkiyesi 
için faydalıdır.

• Elektronik e-posta yoluyla vatandaşlara istek ve 
talepleri yönünde bilgilendirmeler yapılabilme 
olanağı sağlamıştır.

• E-belediye sistemi ve benzeri yerel halkın yaşa-
mını kolaylaştıran sistemlerin oluşturulmasının 
önü açılmıştır.

• E- belediye sistemi ile kişiler kendilerine ait 
vergi borçlarını öğrenebilmekte ve ödeyebilme 
gibi olanaklara kavuşmuştur.

• Yerel yöneticilerin hazırlaması gereken rapor-
ların hazırlanmasında yöneticilere gerekli olan 
bilgiye ulaşılmasında kolaylık sağlamıştır.

• Yerel yönetim birimlerine ait kurumsal bilgi-
lerin depolanması ve saklanması konularında 
önemli kolaylıklar sağlamıştır.

Yerel yönetim birimlerinin karar organı olan 
meclislerin karar alma süreçlerine yerel halkın 
katılımını olanaklı kılmış ve alınan kararlardan 
vatandaşların kısa zamanda haberdar olmasını 
sağlamıştır.
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Marka Bilinirliği Oluşturma
Yeni bir ürün satışı yapacaksınız ancak insanlar ne 
sattığınızı bilmiyorsa satış yapmanız pek mümkün 
değil.Marka bilinirliği oluşturmak uzun ve 
zahmetli bir süreçtir. Ancak sosyal medyayı etkili 
şekilde kullanarak bu zahmeti en aza indirebilir, 
süreci mümkün mertebe daha kısa tutabilirsiniz.

Mesela, ürün veya hizmetinize ilgi duyacak 
kişilere hitap eden görsel/video paylaşımı, ilgi 
çekici captionlar, iş birlikleri vb. gibi süreçler 
zamanla marka bilinirliği oluşturmanıza yardımcı 
olur. İşi biraz daha hızlandırmak için sosyal 
medya reklamları kullanabilirsiniz.

Reklam bütçeniz bu sürecin başında size göre 
düşük gelebilir. Ancak doğru hedef kitleyi 
yakalamak ve ileri dönemler için nokta atışı 
yapmak adına faydalı olacaktır.

Son istatistiklere göre;
	9 Facebook reklamlarıyla 190 milyon kişiye 
ulaşılabiliyor.
	9 Instagram reklamlarıyla 140 milyon kişiye 
ulaşılabiliyor.
	9 LinkedIn reklamcılığı ile 170 milyon kişiye 
ulaşılabilir.

Facebook, instagram reklamlarında Dönüşüm, 
Katalog Satışları ve Mağaza Ziyaretlerini kullanarak 
insanları mağazanıza, belirli bir ürün veya 
koleksiyona çekebilirsiniz. Örneğin, Instagram’da 
“Şimdi Alışveriş Yap” gibi harekete geçirici 
mesajlar içeren sponsorlu gönderileri öne 
çıkartarak hedef kitlenizin ilgisini çekebilirsiniz.

Ancak sadece reklam oluşturmak size katkı 
sağlamaz. Reklamınızı oluştururken doğru 
kampanya, doğru reklam biçimi, görsel ve harekete 

SOSYAL MEDYADA 
E-TİCARET 
PAZARLAMASI 
NEDİR?
Markanızın ürün veya hizmetlerini artırmak 
amaçlı sosyal medya kanallarını etkin bir şekilde 
kullanmak ve bunlardan dönüşüm sağlayabilmek 
sosyal medya e-ticaret pazarlamasını oluşturur. Bu 
sebepten markanıza, iş modelinize ve hedeflerinize 
bağlı olarak bir strateji geliştirmelisiniz. Bu 
stratejiyi oluştururken atlamamanız gereken önemli 
bazı noktaları sizler için derledim.

1. Öncelikle ürün ve hizmetinizi tanıtacak, 
mümkünse marka adınız ile aynı olan bir web 
siteniz olmalı.

2. Web sitenizde satışlarınızı artıracak indirimler, 
bloglar paylaşmalısınız. Bunlarla entegre 
bir biçimde ürünlerinizi sosyal medyada da 
paylaşın ve mutlaka ürün etiketlerini kullanın.

3. Satış öncesi ve sonrası müşterilerle iletişim 
halinde olmanız gerekmektedir.

4. Rakiplerinizi ve sektördeki yenilikleri takip 
etmelisiniz. Bu sayede yeni trendelere göre 
üretim yapabilirsiniz.

E-Ticaret İçin Sosyal Medya  
Nasıl Kullanılmalıdır?
Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanarak e-ticaret 
satışlarınızı artırmak ve daha geniş potansiyel 
kitlelere erişmek için bazı adımlara dikkat etmemiz 
gerekiyor.

Gazi DİLMEN
Medya Direktörü
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geçirici mesaj kombinasyonu sağlamanız şart. 
Doğru kitleyi belirlediğinizden eminseniz doğru 
formatı seçin ve kampanyayı daha güçlü hale 
getirin. Facebook ve Instagram’da ana format 
kategorileri şunlardır:
•	Resim reklamlar
•	Video reklamlar
•	Karusel reklamlar
•	Koleksiyon reklamları

Koleksiyon reklamları, özellikle e-ticaret için 
tasarlanmıştır. Hedef kitlenizin dikkatini çekmek 
ve onları ödeme işlemine sorunsuz bir şekilde 
yönlendirmek için ürün kataloğunuzdaki öğelerin 
bir karışımını kullanırlar.

Facebook gibi diğer sosyal medya platformları 
da benzer çözümler sunuyor. Dolayısıyla, 
müşterilerinize sosyal medyadan ulaşmak için 
Twitter veya LinkedIn kullanıyorsanız, korkmayın!

Müşteri Hizmetleri
Başlıca sosyal medya hedefiniz yeni müşterilere 
ulaşmak olabilir ve bu makul. Ancak mevcut 
müşterilerinizi unutmayın.

Müşterilerle telefon veya e-posta yoluyla iletişim 
kuran özel bir destek ekibiniz olsa bile, sosyal 
medya hesabınız bazen geçici bir müşteri 
hizmetleri kanalı haline gelebilir. Müşterileriniz 
bilgiye ulaşmak, soru sormak veya size geri 
bildirimde bulunmak için profilinize gelebilir. 
Bu durumda mesajlara ve yorumlara geri dönüş 
sağlayarak onlarla etkileşime geçmeyi unutmayın.

Sosyal medyadaki soruları ve yorumları nasıl 
yanıtladığınız, gönderdiğiniz içerik kadar 
markanızın temsilcisidir. Mutlu müşterilerin 

görüşleri, müşteri yolculuklarının hala düşünme 
aşamasında olan müşteriler için sosyal kanıt 
görevi görür. Yorumlarla etkileşim kurarak, hedef 
kitlenize müşterilerinize değer verdiğinizi ve geri 
bildirimlerini takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

Ya aldığınız geri bildirim olumsuzsa? Olumsuz 
yorumları çözüm sağlamak için bir fırsat olarak 
değerlendirin ve yine müşterilerinizin fikirlerini 
ne kadar ciddiye aldığınızı gösterin.

Sosyal Dinleme
Sosyal dinleme, markanızdan veya ürünlerinizden 
bahsetmek ve markanızla ilgili sohbetler için 
sosyal medyayı tarama sürecidir.

Neden e-ticarette sosyal medya kullanımı 
stratejinizin bir parçası olmalı? Çünkü insanların 
çevrimiçi ürünleriniz hakkında söylediklerini 
bilmek, paha biçilmez bir iç görü kaynağıdır. 
İnsanların en çok hangi ürününüzü sevdiği, 
markanıza karşı genel duyarlılık, sorunlar vb. 
gibi noktaları bilmek koruyucu bir önlemdir. 
Hedef kitlenizin markanız için ne düşündüğünü 
her zaman önemseyin. Geciken kargolar, yanlış 
gönderilen ürünler vb. gibi sorunlarda insanlar 
çevrimiçi olarak tepki gösterecektir. Bu durumda 
bu tarz sorunlara en hızlı ve en doğru şekilde 
cevap vererek bir krizi önleyebilirsiniz.

Sosyal Medyayı Kullanarak E-ticaret 
Stratejinize Katkı Sağlayacak 5 İpucu

1. Markanızı ve Kişiliğinizi Sergileyin.

Marka farkındalığı bir kişinin ürününüzü 
gördüğünde “İşte bu o marka” demesiyle başlar. 
Markanızın kişiliği varsa, potansiyel müşterilerin 
sizi hatırlamasını ve tanımasını son derece kolay 
hale getirirsiniz. Bu sosyal medyada paylaştığınız 
mizahi görseller olabileceği gibi sizin değerlerinizi 
temsil eden paylaşımlarda olabilir.

2. İş Birliği Yapın.

Hedef kitlenizin sevdiği bir influencer ile veya 
sektörünüzden başka bir markayla (tabi ki rakibiniz 
değil) iş birliği yapın. Ancak bunu sadece daha 
fazla kişiye erişmek için yapmayın. Aynı zamanda 
bir iş birliğinin potansiyel müşterilerinize nasıl 
fayda sağlayabileceğini ve markanızın değerlerine 
nasıl uyduğunu düşünün.
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4. Kullanıcılarınızın Oluşturdukları 
İçerikleri Yayınlayın.

Mutlu müşterilerden gelen olumlu yorumların 
sosyal kanıt olduğunu unutmayın! En önemlisi 
kullanıcı tarafından oluşturulan içerik başkalarına 
da ilham verir ve potansiyel müşteri kitlenizin 
gözünde size ekstra katkı sağlar.
Müşterilerinizi, markanızı etiketleyerek, 
ürünlerinizin yer aldığı resim ve videoları sosyal 
medyalarında paylaşmaya teşvik edin. Ardından, 
bunları kendi profillerinizle yeniden paylaşın 
(elbette kullanıcıyı da etiketleyerek).
Örneğin; Starbucks kendi profilinde ve storylerinde 
müşterilerinin paylaştığı gönderileri paylaşıyor. 
Müşterileriniz görüldüklerini hissettiklerinde 
markanızla arasında daha güçlü bir ilişki oluşur. 
Müşterilerinizin ürünlerinizi sosyal medyada gururla 
sergilemeleri sizi yeni ziyaretçiler (diğer bir deyişle 
potansiyel müşteriler) için daha güvenilir kılar.
Ama bekleyin, hepsi bu değil. Bir müşteri 
ürününüzü içeren bir fotoğrafı veya videoyu her 
paylaştığında, takipçileri onu görebilir ve onunla 
etkileşime girebilir. Yeni kitlelerle tanışmanın 
böylesine gerçek, organik önerilerden daha iyi bir 
yolu olabilir mi?

5. Düzenli Post Paylaşmayı İhmal Etmeyin.
Sosyal medyadaki varlığınız biraz ilgi çekmeye 
başladığında ve bir takipçi kitlesi oluşturduğunuzda, 
kitlenizin sizi akılda tutmasını isteyeceksiniz.
Düzenli şekilde gönderi paylaşarak kitlenizin 
aklında kalabilir ve etkileşiminizi devam 
ettirebilirsiniz. Ayrıca, potansiyel müşterilerin 
herhangi bir içerikle etkileşime girmeden 
markanızla etkileşime girmesini nasıl 
bekleyebilirsiniz değil mi?
Tüm bunlar biraz zor görünebilir, özellikle 
de tek kişilik bir pazarlama 
ekibiyseniz. İyi haber şu ki, biz 
Dijitaliz Medya olarak tüm 
sosyal medya ve dijital 
pazarlama stratejinizi 
tek bir yerden 
yönetmenize 
yardımcı 
olabiliriz.

Amaca yönelik iş birlikleri yoluyla e-ticaret 
mağazanızı tanıtmak için kullanabileceğiniz bazı 
fikirler şunlardır:
•	Bir influencer’ı ürününüzü test etmesi için davet 

edin ve onlardan yorumlarını izleyicileriyle 
paylaşmalarını isteyin.

•	Benzer kitlelere hitap eden birkaç başka 
markayla ortak olun ve kitleleriniz için yüksek 
değerli bir hediye oluşturun.

•	Markanıza bağlı influencer’lar ile Instagram’da 
bir Soru-Cevap oturumu düzenleyin.

3. Video İçeriği Kullanın

İçeriğinizin markanızı nasıl temsil etmesi 
gerektiğinden bahsettik. Ancak tüm içerik 
türleri birbirleriyle eşit değil. Markanızla alakalı 
fikirlerinizi yoğun haber akışlarında kaybolmaktan 
kurtarmak için, aşağıdakiler gibi popüler 
etkileşimli içerik formatlarını deneyin:
•	 Instagram Hikayeleri
•	 Instagram Reels
•	 Instagram Canlı

Her gün 500 milyondan fazla kişi Instagram 
Hikayeleri kullanıyor ve platform hem Hikayelere 
hem de Instagram Live’a sürekli olarak yeni satış 
özellikleri ekliyor. Diğer sosyal medya platformları 
da story özelliklerinden geride kalmadı. Facebook 
Hikayeleri 2020’de uyguladı, Twitter’da artık 
Fleets’ler var. LinkedIn bile çoğunluğa karıştı 
ve kendi hikayelerini kullanıcılara sundu. Çünkü 
artık insanlar kısa formatta olan videoları seviyor. 
Bu bilgiyi hedef kitlenizin ilgisini çekmek için 
nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl isterseniz! Tek sınır 
yaratıcılığınız.

M
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fik özellikleri hesaba katın. Cin-
siyet ile hedef kitlenizi erkek, 
kadın ve yetişkin olarak sınıflan-
dırabilirsiniz.

Erişime Öncelik Verin
Bir marka eğer sadece ihtiyacı 
olanları yani ürünü veya hizmeti 
satın almaya karar vermiş olanla-
rı hedefleyen reklamlar yaparsa 
büyüyemez.

Hedef kitlenizdeki kişiler, rek-
lamlarınızı sizin belirlediğiniz 
sırada görme olanağına sağlar. 
Markanın mutlaka mümkün olan 
en geniş kitleye reklam yapması 
yani parasının bir kısmını boşa 
harcamayı göze alması gerekir. 
Bir markanın sadece mevcut kul-
lanıcılara satış yaparak büyümesi 
mümkün değildir.

Belki de en başta saymamız gere-
ken kısım reklamın bütçesidir. İyi 
tasarlanmış ve detayları belirlen-
miş bir reklam işletmenizi veya 
markanızı zirveye taşır. İyi tasar-
lanmış ve hedeflenmiş bir reklam 
kadar işletmenizi büyütmenize 
yardımcı olacak başka bir şey 
yoktur. Bu nedenle reklam kam-
panyanıza mümkün olduğunca 
yatırım yapmaya çalışın. Başlan-
gıç yatırımı yüksek olabilir ancak 
geri dönüşler harika olacaktır. 
Reklam söz konusu olduğunda, 
para kazanmak için para har-
camanız gerekir. Aksi takdirde 
dar bütçe ile yapılan kısıtlı rek-
lamın işletmenize ve markanı-
za hiçbir faydası olmayacaktır. 
Kötü reklam kampanyaları para 
kaybetmenize neden olacaktır. 

M
AKALE

Semra AVCI
Editör

Doğru ve Etkili Reklam 
Nasıl Yapılır?

Reklamlar, satın alma davranışla-
rını şekillendiren en önemli pazar-
lama araçlarıdır. Pazarlama ise bir 
işletmenin faaliyet ya da faaliyet-
lerini kâra dönüştürme sürecidir. 
Reklam için zaman ve para gerek-
se de, iyi bir reklam kampanyası 
ürününüzü veya hizmetinizi daha 
çok insana tanıtarak, satışları art-
tırarak ve marka sadakati oluştu-
rarak işinizi çok daha ileri taşır. 
Olay reklam olduğunda dikkate 
alınması gereken bir sürü unsur 
vardır. Günümüzde sadece satılan 
ürün veya hizmetin değil birçok 
şeyinde reklamının yapıldığını 
görüyoruz. Ayrıca etkili bir pazar-
lama ve pazarlamanın, hedeflene-
ni tutturması için izlenen strateji-
lere de bu çalışmada değinilmiş-
tir. Reklam yapmadaki asıl amaç 
insanların dikkatini çekmektir.

Reklam Hazırlarken 
Dikkat Edilecek Unsurlar 
Nelerdir?
Reklam nasıl yapılır herkese göster-
menin zamanı geldi. Reklam, yap-
tığınız işin yaratıcı yönünü, marka-
nızı, etkin bir şekilde tüketicilere 
tanıtmaya yardımcı olur. Etkili bir 
reklam yapmak için dikkat etmeniz 
gereken unsurlar vardır:

Hedef Kitlenizi Belirleyin
Hangi kitleye hitap edecekseniz 
bunu belirlemeniz gerekir. Yaş 
aralığı ve cinsiyet gibi demogra-
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riler üzerinde araştırma yapılma-
sını, piyasaya bir fikir getirmek 
için bir servis veya hizmet sunul-
masını kapsar. Pazarlama işinizi 
kurabilmeniz için genel bir araçtır. 
Pazarlama bütün sürecin kendisi-
dir. Ürünün tasarımı ve faydaları, 
ürünün fiyatlaması ve beklenen 
performansı, medya planlama-
sı (reklamcılık dahil) ve ürünün 
halkla ilişkilendirilmesi için stra-
tejiler, ürünle ilgili müşteri yardım 
sistemleri ve reklamlar ile ilgi-
li çeşitli çalışmaları içeren ilerici 
bir iyileştirme sürecidir. Hatta çok 
daha fazlasıdır.

Tüketicileri Harekete Geçirin
Reklamlar insan psikolojisi üze-
rinde büyük etkilere sahiptir. İyi 
yönlendirme yapılabileceği gibi 
kötü yönlendirme de yapılabil-
mektedir. İnsanların ihtiyaç duy-
madıkları ürünlere ihtiyaçları var-
mış gibi gösterilerek kişilerin bu 
ürünleri satın alması amaçlanır. Bu 
da tüketicileri mal veya hizmeti 
satın almaya teşvik eder. Ürünün 

İşte bu nedenle harika bir reklam 
yaratmak için araştırma yapmanız 
ve zamana yatırım yapmanız çok 
önemlidir.

Akılda Kalıcı Bir Logo Yaratın
Marka logosu, markalaşma süre-
cinde bir firma için gerekli oldu-
ğu gibi bu logo markanın kimliği-
ni de yansıttığı için de önemlidir. 
Logonun akılda kalıcı olması, 
tüketicilerin markanızı hatırlama-
larını sağlarken, markanızın ima-
jını da dışarıya yansıtır. Birçok 
ünlü firma logolarıyla akıllarda 
kaldığı için siz de akılda kalıcı 
bir marka logosu tasarımı yapa-
rak, tüketicilerin zihinlerinde yer 
edinebilirsiniz.

Pazarlama
Bir üretici ya da özel adıyla şir-
ketin, faaliyetlerini maddi kara 
dönüştürmesi için yürüttüğü süreç-
tir. Satıcı ve alıcıyı birbirine yakın-
laştırmayı, ürünün veya hizmetin 
geliştirilmesini, markalanmasını 
ve tasarlanmasını, hedef müşte-

veya hizmetin neler sağlayacağını 
anlatın. Neden sizin ürününüzü 
seçmeleri gerektiğini, alacakları 
hizmetin en iyisi olduğuna dair 
mesajlar verin. Sürekli kullanılan 
reklam mesajlarından uzak durun. 
Farklı olun, farkınızı belirtin.

Gelişen Dünyanın Reklam 
Pazarlama Yöntemleri
Dijital pazarlama, günümüzde 
arama ağı reklamları, ürün liste-
leme ve sosyal medya reklamları 
gibi birçok farklı yöntem ile sürdü-
rülüyor. Reklamın en basit tanımı 
yapılan ürünü ya da hizmeti geniş 
kitlelere yaymak, beğendirmek, 
satın alım gücünü artırmak için 
çeşitli araçlarla yapılan her türlü 
tanıtım çabası. Reklam sektörün-
de sürekli trendlerden haberdar ve 
güncel olmak gerekir. Jenerasyonu 
ve tüketiciyi iyi tanımak, doğru 
zamanda doğru hedef kitleye nokta 
atışı gösterimler yapabilmek için 
doğru stratejiyi oluşturabilmeyi 
mümkün kılar. Çünkü reklamcılık-
ta stratejik planlamanın ve ölçüm-
lemenin önemi çok büyük. Dijital 
Çağ’da internetin girmediği bir 
alandan söz edemez olduk. Tabi 
bu gelişmeler, özellikle pazarlama 
dünyasına yeni bir alan oluştur-
du. Potansiyelin bu denli yüksek 
olması, hemen her firmanın dijital 
reklam yayınlamasını sağladı.

Dijital dünyada fark yaratmak için 
reklam, içerik yönetimi ve arama 
motoru optimizasyonu olmak 
üzere 3 önemli başlık büyük önem 
taşıyor. SEO, tüm bu farklı görü-
nen başlıkların bir bütünü olarak 
marka değerinizi dijital dünya-
da oluşturmayı ve her geçen gün 
meydana gelen güncellemeleri, 
uygulamaya entegre eden çalış-
maları içeriyor.

Tüm alışverişlere, finansal kont-
rollere, güvenlik ve pazar hareket-
liliğe elinizdeki cihazlardan çok 
kolay ulaşabilirsiniz. Tabi bu ka-
dar aktif kullanılan bir platformda 
var olmak size çok şey kazandırır.
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DÜNDEN BUGÜNEReaksiyon Boya
Firmamız 20 
yıla aşkın boya 
sanayi sektöründe 
görev almış 
deneyim kazanmış 
girişimciler 
tarafından 
kurulmuş olup 
sözüne ve ürününe 
güvenilir bir 
firma ilkesi ile 
imalat sektörüne 
giren şirketimiz, 

kuruluşundan bugüne kadar Ankara ilinde 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirketimiz, 
inşaat, sanayi ve mobilya boyaları gibi üç ana 
grubun yanı sıra sanayinin ısı, yağ,solvent ve 
kalevi gibi türlü korozif ortamlarında kullanılan 
özel amaçlı sanayi boyaları ile Milspec`e 
savunma sanayisine uygun boyalar 
imal ederek resmi ve özel 
sanayiye hizmet vermektedir.

Sektörümüzde daha 
büyük olmak için 
daha fazla araştırmacı 
olmak ve daha fazla 
çalışmak ilkesi ile boya 
çeşitlerimizde TSE 
ve TSEK belgelerine 
uygun  Goldex markası 
altında üretmeye 
devam etmekteyiz. Bu 
anlamda kalitemizi uluslar 
arası standartlara çıkarmak 
için DIN EN ISO 9001:2015 
normlarında uygun bir şekilde 
çalışmalarımız sürmektedir.

Özellikle asidik ve bazik ortamlara son derece 
dayanıklı olan epoksi grubu ve yine bu ortamlara 

dayanıklı sararma yapmayan poliüretan grubu 
boyalar, çelik konstrüksiyonlar sanayi tesisleri 
ve boru hatlarında kullanılır.

Ayrıca içme suyu ve gıda ile temas halinde 
olan yüzeyler için üretilen solventsiz epoksi 
astar ve solventsiz epoksi sonkat boya da ürün 
yelpazemizde bulunmaktadır.Yine iç mekanlarda 
farklı bir özellik katan solventsiz epoksi zemin 
kaplama da ürünlerimiz arasındadır.

Vizyonumuz
Sürekli kalkınma prensiplerini uygulayarak 
başarı ve tecrübelerini geliştirmek, 
İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere 
olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, 
Müşterilerimizin beklentilerine en uygun 
çözümler üretmek, müşteri memnuniyetini önde 
tutmak ve pazar payını sürekli arttırmaktır.

Misyonumuz
Bilgi ve birikimlerini tüm 

insanlık yararına kullanan, 
topluma yararlı, yaratıcı 

ve pozitif düşünen, 
müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda 
özel amaçlı boyalar 
üreterek çözüm 
üretmektir.

Kalite Politikamız
Firmamız ve 

ürünlerimizle ilgili belgeler 
www.reaksiyonboya.com 

adresinden ulaşılabileceği 
gibi info@reaksiyonboya.com e-posta 

adresi ve 0312 815 23 28 numaralı telefon 
numaralarımızdan teknik ve satış konularında 
destek alabilirsiniz.

Rasim GÜNDÜZ
Genel Müdür
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Reklam Çekimlerinin 
'Vazgeçilmez' Kahramanlarıyla Tanışın

İHA'ların mekaniği, yer tabanlı bir 
kontrolör ile İHA arasında ki ileti-
şim sistemidir. İşte bu iletişim sis-
temi ve pervaneler sayesinde uçuş 
yapan kahramanlarımız üzerinde 
bulundurdukları kamera sistemle-
riyle sınır tanımayan uçuşlar yapa-
rak, yerden bir hayli yüksek görün-
tülerle tüketiciye doğrudan hayal 
güçlerinin de ötesinde bir dünyanın 
kapısını açmaktadır. Üretim ağının 
veya ürünün doğrudan dinamik 
yapısını tüketiciye veya firmalara 
sunan İHA'lar, reklamların akıllara 
kazanmasındaki en etkili yollardan 
biri olmuş durumda.

Birçok okurumuzun aklına neden ak-
lına kazınsın ki, sorusu gelmiş olabi-
lir? İnsanların artık bir videoyu tam 

Sevgili okurlar sizlere bu yazımda 
dijital reklam dünyasının sınır ta-
nımayan hızlı mı hızlı, atik mi atik 
kahramanlarından bahsetmek isti-
yorum. Tabiri caizse sınır tanıma-
yan dostlarımız artık hayatımızın 
tam ortasına iniş yapmış durumda. 
Havadan kargo teslimatları, bahçe 
ve tarım arazisi sulamaları, yemek 
kuryeliği hatta trafik cezası keser-
ken hayatımızın birçok önemli ye-
rinde aktif rol oynamaktadır. Dijital 
reklam dünyası fırmalara ne vaad 
ediyor?

İnsansız hava aracı (İHA) İngilizce 
kökenli ismiyle drone, içinde insan 
bulunmayan bir tür uçan araçtır.

anlamıyla izlemeleri için etkileyici 
bir giriş, bağlayıcı bir gelişme ve 
güzel bir son sunmak zorundası-
nız. Yani kısacası sürükleyici ve 
akıcı bir video reklam oluşturma-
nın olmazsa olmazı İHA çekimle-
ridir. İzleyicinin videoyu izlerken 
sıkılmamasını ve özgürlüğüne ka-
vuşmasını sağlayan dramatik yük-
sekliklerle kaydedilen fotoğraflar 
ve videolar, neredeyse günümüzde 
oluşturulan her reklam çekiminin 
içine girmiş bulunmakta.

İnsanın doğasında en değerli ve en 
iyi olana sahip olma isteği var bu 
istek reklamcıların da beynine ka-
zınmış durumda. Peki reklamcılar 
bunu doğru senaryo ve görseller-
le müşterilerine nasıl iletecekler? 
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Sevgili okurlar sizlere son olarak 
yeni reklam çekimlerinin içine gi-
ren First Person View (FVP), yani 
Birinci Şahıs Görünümü olarak 
bilinen İHA uçuş tekniğinden bah-
setmek istiyorum. İHA pilotunun 
bakış açısından radyo kontrollü 
bir aracı kontrol etmek için kulla-
nılan eşsiz yöntem. Amatör yarış 
sporundan çıkmış olup birçok FVP 
pilotu ve Amerikan Yerel İHA fir-
ması sayesinde, uçuş tekniğinin ve 
teknolojisinin gelişmesinde önemli 
rol oynamışlardır. Bunun sonucun-
da ise Birinci Şahıs Görünümü ala-
nında çığır açan Çin merkezli DJI 
firması, İHA deneyimini çok daha 
kaliteli, ulaşılabilir ve yenilikçi 
bir hale getirmiştir. Virtual Reality 
(VR) yani sanal gerçeklik gözlük-
lerinin doğrudan radyo frekans 
bağlantısıyla uçurulan İHA'lara 
eklenen analog kameralar sayesin-
de, İHA pilotlarına tam anlamıyla 
dijital olarak uçmalarının kapısını 
aralamıştır. Birinci Şahıs Görünü-
mü sayesinde izleyici daha akıcı 

Drone çekimleri, genellikle tanıtım 
videolarının klasik ve alışılmış gör-
sel yapısının yanı sıra, sonsuz bir 
derinlik algısı ve sınır tanımayan 
uçuş deneyimleriyle, görsel olarak 
ne kadar etkileyici reklam çekim-
leri yapılabileceğini bizlere hatır-
latmaktadır. Tüm büyüleyiciliğiyle 
ve sınırsız hareket kabiliyetiyle 
İHA'lar, reklam dünyasına yepyeni 
ve çok önemli bir kapı açılmasını 
sağlamıştır. Yeni medya yapısının 
en önemli araçlarından biri olan 
İHA'lar, kalıplaşmış reklam mantı-
ğını özgür ve sınır tanımayan bir bi-
çimde aktarılmasını sağlamaktadır. 
Geçmişte çekilen video reklamlar 
ve tanıtım filmlerindeki görsel oluş-
turma kıtlığının son bulmasını sağ-
layan İHA'lar artık neredeyse tüm 
firmaların bannerlarının, fotoğraf 
çekimlerinin ve video reklamları-
nın içine girmiş durumda. Kısacası 
sınırsız olmanın ve izleyiciye bunu 
görsel olarak sunmanın en etkileyi-
ci yolunu, yaratıcı çekim açıları ve 
drone çekimleri oluşturmaktadır.

ve gerçekçiliği arttırılmış videolara 
ulaşmaktadır. Yani bu eşsiz video-
lar, izleyiciyle görsellik açısından 
doğrudan bir bağ kurarak, izlenilen 
görselin sürükleyiciliğini ve ger-
çekçiliğini bir kademe daha ileri 
taşımakta. DJI firmasının yeni çı-
kardığı BŞG İHA'sı gün ve gün bu 
uçuş tekniğinin daha da gelişece-
ğinin habercisi. Firmanın yepyeni 
kahramanının çok farklı bir özelliği 
daha bulunuyor, uçuş deneyimini 
joystick kumanda seçeneğiyle taç-
landıran DJI firması, İHA pilotları-
na eşsiz bir uçuş deneyimi sağlıyor. 

Herkese sağlıklı ve huzurlu günler 
dilerim.

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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TMD GRUP olarak ortak hedef-
lerimiz,

TMD Grup; üretim ve Ar-Ge 
faaliyetleri için gerekli olan en 
verimli ve kaliteli makinelerin 
uluslararası standartlarda tasa-
rım ve üretimini yapan makine 
sanayisinde bir çözüm ortağı 
olmasını sağladık.

TMD Grup; üretim ve tasarım 
proseslerinde teknolojinin en 
güncel halini kullanarak, ulu-
sal ve uluslararası yatırımcılara 
düşük maliyet-yüksek verimli 
makineler üretim ve tasarımlar 
hedefledik.

TMD Grup; düşük maliyet-yük-
sek verimlilik hedeflerine ulaş-
mak için teknolojinin en güncel 
halini tasarlayarak üretim pro-
seslerinde teorik olarak ortaya 
çıkabilecek olan hataları en aza 
indirmeye çalıştık.

TMD Grup; klasik üretim metot-
larına ek olarak, yatırımcının ve 
üreticinin ihtiyaçlarını kolektif 

bir yapıda analiz ederek, üreti-
cinin temel ve ileri ihtiyaçlarını 
maksimum düzeyde karşılaya-
rak müşteri memnuniyetini en 
önemli ilke olarak görerek ger-
çekleştirmeyi de ayrıca hedef 
olarak planlamıştır.

TMD Grup; çimento, endüstri 
ve maden makineleri tasarım ve 
üretimini ana proses hattı kabul 
ederek, enerji, inşaat, tarım ve 
gıda sektörlerine özel makine 
tasarım ve üretimi sunmaya 
özen göstermiştir.

TMD Grup; 10 yıl ve üzeri sek-
törel deneyimini farklı tasarım 
ve üretim sahalarında derleyip 
TMD PROJE çatısı altında bir-
leştirerek uzman personeli ile 
siz değerli yatırımcılarımıza 
destek vermektedir.

Sektördeki en büyük avantajımız 
imalat proseslerini gerçekleştirmiş 
olduğumuz ekipmanları uzman 
kadromuz olan 8 beyaz yaka ve 
çalışan diğer 19 personelimizle 

Ramazan KAYA
TMD Grup Genel Müdürü
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1989 Ankara Doğumlu olup Dum-
lupınar Üniversitesi Makine Eğiti-
mi Mezunuyum. Ardından Sakar-
ya Üniversitesi Fen bilimleri Ens-
titüsü Makine Mühendisliğinde 1. 
Selçuklu Üniversitesi Fen bilimleri 
Enstitüsü Makine Mühendisliğin-
de ise 2. Yüksek lisansı gerçekleş-
tirdim. Bu süreç de ilgi alanımın 
genelde transport tekniği üzerine 
olmasından ötürü transport ekip-
manlarının ve proseslerinin proje-
lendirilmesi ve üretiminde faaliyet 
gösteren bir şirkette çalışma şansı 
bularak bu alanda gerekli tüm 
deneyimi buradaki geçen 3 yıl içe-
rişinde gerçekleştirerek gerek saha 
gerek ofis ortamındaki tüm bilgi 
beceri ve deneyimleri bir nebzede 
olsa çok ileri seviyelere getirmeyi 
başardım.
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kadromuzu gün geçtikçe genişlet-
meye gerek kalite gerek inovas-
yon alanında ithalat ve ihracatta 
oluşan tecrübemizle... bu çatıyı 
sağlamlaştırmayı en büyük mese-
lemiz olarak görmekteyiz. Ayrıca 
sahip olduğumuz uzman kadro-
muzla sağlam ve güçlü tarafımız 
ise kendimize ait gün geçtikçe de 
daha fazla önemsediğimiz proje 
arşivi ve proje geliştirme uygula-
malarımızın olmasıdır.

Yani kısacası biz özellikle ilgi 
alanımızın olduğu trasnport ekip-
manlarının proje ve imalatında 
dünyayı taşımayı hedefledik.

Ülkemizde inşaat sektörünün her 
şeyin başı olarak görülmesine 
bağlı olarak bu ekipmanlar için 
oluşan talebin çok olması kaçı-
nılmaz bir durumu ortaya çıkar-
mıştır.

Genel itibari olarak TMD GRUP 
olarak hizmet verdiğimiz alanla-
rı sıralayacak olursam, Çimen-

to, Demir Çelik, Maden, Cam, 
Otomotiv Baraj, Tahıl, Kağıt, 
Kırma Eleme, Beton vb olarak 
görebiliriz.

TMD GRUP olarak yatırımla-
rımızın ve üretim yaptığımız 
ekipmanlarımızın gerek kalite 
gerekse zaman kullanımı bakı-
mından en üst seviyede olması-
nı sağlama adına teknolojinin en 
güncel halini kullanarak maki-
ne parkurlarımızı oluşturduk. 
Ve günün sonunda gördük ki 
yaptığımız makine parkuru yatı-
rımlarımızın bize katmış olduğu 
katma değerin çok büyük oldu-
ğunu anladık ve bu yatırımları-
mıza da devam edeceğimizin de 
bilincinde olduk.

TMD GRUP ailesi olarak Digi-
taliz Türkiye Derginizdeki başa-
rılarınızın devamını diliyoruz. 
Göstermiş olduğunuz çalışmala-
rınızı tüm kalbimizle destekleye-
rek her zaman arkanızda olduğu-
muzu bilmenizi istiyoruz.

TMD GRUP MAKİNE GENEL 
MÜDÜRÜ olarak bana ayırmış 
olduğuz bu köşe için de ayrıca 
teşekkürlerimi sunuyorum…

Sevgi ve Saygılarımla…
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Video Prodüksiyonu Nedir?
Video prodüksiyonu, basitçe bir video oluşturma 
sürecidir. Şirkete genel bakış, ürün demosu, video 
blogu, sosyal video veya müşteri görüşleri olsun, 
video marka farkındalığını artırmanıza ve yeni iş 
fırsatları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Video 
kadar etkili bir şekilde bir kavramı gösterme ve 
tepki uyandırma gücüne sahip bir ortam yoktur. 
Video projesine başlamadan önce göz önünde 
bulundurmanız gereken bazı şeyler var.

Video Prodüksiyon Sürecini Anlamak
Video prodüksiyon süreci stile, içeriğe, zaman 
çizelgesine, çabaya ve bütçeye göre değişiklik 
gösterse de, başarılı video üreticileri arasında ortak 
olan bazı temel yapı taşları vardır. Süreç üç ana 
bölüme ayrılabilir: Üretim öncesi, üretim ve üretim 
sonrası. Sürecin farklı aşamalarının birlikte nasıl 
çalıştığını daha iyi anlamak için aşağıdaki temelleri 
özetledik.

Üretim Öncesi
Bir video oluşturma sürecindeki ilk adım, tamamen 
hazırlık ve zemini oluşturmakla ilgilidir. Bu aşamada, 
video projenizin başarılı olması için gerekli planlama, 
araştırma, problem çözme ve organizasyonu yapmak 
çok önemlidir.

Ön üretim aşaması şunları içerir:
 �Video Stratejisi / Hedefleri
 �Bütçe, Maliyet, Kapsam
 �Hikaye Seçimi
 �Proje Zaman Çizelgesi
 �Komut Dosyası Oluşturma
 �Yetenek / Karakterler
 �Üretim Ekibi / Ekipman İhtiyaçları
 �Yer Tarama
 �Üretim

Prodüksiyon aşaması, son videonuz için tüm 
hammaddelerin yakalanacağı yerdir. Nihai ürüne 
dahil edilmesini istediğiniz belirli vizyonlarınız, 
fikirleriniz veya görselleriniz varsa, bunu üretim 
aşamasında yapımcınızla net bir şekilde ilettiğinizden 
emin olun.

İŞLETMELER İÇİN 
VİDEO PRODÜKSİYONU

Can Alp ÖZKAN
Görüntü Yönetmeni
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Üretim aşaması şunları içerir:
 �Ses / Aydınlatma / Video ekipmanının kurulması
 �Mülakatlar Yapmak
 �Seslendirme Kaydı (projeniz için gerekliyse)
 �B-roll’u Yakalama (hikayenizi desteklemek için 
kullanılan ekstra çekim)

Post Prodüksiyon
Üretim aşaması tamamlandıktan sonra yapımcı ve 
editör işe başlar. Yapımcınız tüm görüntüleri dikkatlice 
inceleyecek ve yapılan tüm görüşmeleri yazıya 
dökecektir. Ardından hikayeyi bir araya getirecekler 
ve video editörü tüm parçaları bir araya getirmek için 
sihrini yapacak.

Post prodüksiyon aşaması şunları içerir:
 �Görüşmelerin günlüğe kaydedilmesi
 �Son hikayeyi üretmek
 �Müzik seçimi
 �Video düzenleme
 � İncelemeler / Onaylar
 �Son teslimat

Başka bir şey yapmadan önce, video prodüksiyonu için 
en iyi uygulamaları ve güncel eğilimleri anladığınızdan 
emin olun.

Görsel bir broşürden daha fazlası olduğunu anladığınız 
sürece video, herhangi bir içerik pazarlama stratejisinin 
temel taşı olma gücüne sahiptir.

Çevrimiçi içerikle etkileşim şeklimiz, son 10 yılda 
büyük ölçüde değişti. Günümüzde insanlar her gün 
YouTube’da 5 milyardan fazla video izliyor. Bu, 
Facebook videolarını ve diğer yerel platformları bile 
içermiyor. Tüketicilerin video içeriği için doymak 
bilmez bir iştahı var.

Konu, mesajlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyacak 
harika videolar oluşturmaya gelince, en yaygın hatalardan 
kaçınmanız için göz önünde bulundurmanız gereken 
birkaç en iyi video prodüksiyon uygulaması ve eğilimi 
vardır:
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1. Hedefe Göre Başlayın
2.  Hedef Kitlenizi Tanıyın
3.  Videoyu Satış Hunisine Hizalayın
4. İlginç, Kaliteli İçerik Oluşturun
5. CTA’nızı Unutmayın (Harekete Geçirici Mesaj)
6. Tüm Videolarınızı Test Edin ve Ölçün
7.  Arama Motoru Optimizasyonu Önemlidir

Video içeriği oluşturmaya hazır olduğunuzda, temel 
video prodüksiyon sorularının yanıtlarını bildiğinizden 
emin olun.

Her video projesi farklıdır. Ancak bu evrensel 
video prodüksiyon soruları, hem videonuzun neye 
benzemesini istediğiniz hem de neyi başarmasını 
istediğiniz konusunda size bir çerçeve sunmalıdır.

Müşterilerimizle hikayelerini video kullanarak en 
iyi nasıl anlatabileceğimizi tartışmak için çok zaman 
harcıyoruz. Her kuruluş, hikayesinin anlatılmasını 
istediği şekilde benzersiz olsa da, bir video üretmek 
isteyenler için evrensel olarak yararlı olan bir dizi 
soru vardır.

 � Videonun amacı nedir?
 � Hedef kitleniz kim?
 � Anahtar mesajlarım neler?
 � İdeal zaman çizelgeniz nedir?

 � Proje bütçeniz nedir?
 � Videonuz bir stratejinin veya kampanyanın 
parçası mı?

 � Sonuçları ve YG’yi nasıl ölçeceksiniz?
 � Hangi duyguyu uyandırmaya çalışıyoruz?
 � Kuruluş adına kim konuşacak?
 � Görüşme konularına hangi soruları sormalıyım?
 � Soruların cevaplarını yazmalı mıyım?
 � Cevabı ilk seferde doğru alamazlarsa ne olur?
 � Yanlış bir şey söyleyen birini düzeltmeli miyim?
 � Son videoyu kimin onaylaması gerekiyor?
 � Video nerede çekilecek?
 � Son video nasıl barındırılacak, dağıtılacak ve 
yeniden paketlenecek?
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H. Berk KELEŞOĞLU
Yazılım Mühendisi

İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Nedir?
CMS, İngilizce “Content Management System” 
kelimesinin kısaltılmışıdır ve Türkçe çevirisi ise 
“içerik yönetim sistemi” olarak kabul edilmiştir.

Hazır kaynak kodlara sahip bu sistemler ile birçok 
farklı konuda ve alanda internet sitesi tasarlayabilir 
ve yayına alabilirsiniz. Sistemler diyoruz çünkü 
tek bir tane CMS sistemi bulunmamaktadır. Dünya 
üzerinde yüzlerce içerik yönetim sistemi aktif olarak 
kullanılmaktadır ve farklı amaçlara hizmet etmektedir.

İçerik Yönetim Sistemlerinin 
 (CMS) Amacı Nedir?
CMS sistemlerinin en temel amacı, internet sitesi 
olmayan ve internet sitesi tasarımı yapamayacak 
kadar yazılım bilgisi bulunmayan kullanıcıların 
herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan basit ve 
kolay bir şekilde internet siteleri yayınlamasına 
yardımcı olmaktı. Başlangıçtaki ortaya çıkış amacı 
bu olsa da gelişen ve değişen internet dünyası 
CMS sistemlerini de etkiledi. Şuan dünya üzerinde 
sayıları yüzleri bulan içerik yönetim sistemleri 
ile tanıtım sitesi, e-ticaret sitesi, blog sitesi, haber 
sitesi gibi yüzlerce farklı konuda internet sitesi 
tasarlanabilmekte.

İçerik Yönetim Sistemlerinin 
 Avantajları Nelerdir?
İçerik yönetim sistemleri, bir üst paragrafta 
belirttiğimiz gibi başlangıçta basit düzeyde bir internet 
sitesi yayınlamak isteyen ve teknik bilgiye sahip 
olmayan tüm kullanıcılar için oldukça faydalıydı. 
Ancak zaman içerisinde internetin gelişmesi ise çok 
farklı konularda çok farklı gelişmeler sergiledi. 

İçerik yönetim sistemlerinin avantajlarını aşağıda 
madde madde okuyabilirsiniz.

1. Teknik Bilgi Gerekmez
İçerik yönetim sistemi ile insanlar çok basit ve hızlı 
bir şekilde profesyonel internet sitesi tasarlayabilir 
ve yayına alabilirler. Gelişmiş arayüzleri sayesinde 
bir satır bile kod yazmanıza gerek yoktur. Çoğu 
bilgisayar kullanıcısı hızlı bir şekilde kendi sitesini 
yayınlayabilir.

2. Tema Çeşitliliği
İnternet üzerinde çoğu kullanıcısı içerik yönetim 
sistemini kullanmakta ve bu kullanıcılara tema 
sağlayan yazılım firmaları veya yazılımcı kişilerin 
sayısı oldukça fazla. 

Yazılımcı kişiler veya firmalar, kullanıcılar için tema 
tasarımı yaparak bunları kullanıcılara ücretli veya 
ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. 

BİRÇOK 
İÇERİK  
TEK BİR 
SİSTEM
“CMS Programları”
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Böylece kullanıcılar ücretsiz veya cüzi bir ücret 
karşılığında beğendikleri bir temayı sitelerinde 
kullanabilirken, yazılımcı kişiler veya firmalar kazanç 
elde edebilmektedirler.

3. Eklenti Çeşitliliği
Tüm içerik yönetim sistemlerinde birtakım site 
fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla 
oluşturulmuş eklentiler mevcuttur. 

Bu eklentiler sitenin bir hizmeti için özel olarak 
oluşturulmuştur ve sadece o amaçla kullanılmaktadır. 
Eklentilerin amacı, site sahibinin herhangi bir yazılım 
ile uğraşmadan sitesinde yapılmasını istediği işlemleri 
sağlıklı yapılmasını sağlamaktır.

Örnek vermek gerekirse, SEO eklentisi ile sitenizin 
optimizasyon değerlerini ve eksiklerini görebilir, e-posta 
eklentisi ve iletişim formu ile sitenize ziyaret eden 
kullanıcıların size e-postalar göndermesini sağlayabilir, 
yada canlı sohbet eklentisiyle sitenize gelen bir kullanıcı 
ile canlı olarak sohbet edebilirsiniz. 

Hatta e-ticaret eklentileriyle sitenizde ürün satabilir ve 
ödeme eklentileriyle siteniz üzerinden kredi kartıyla 
ödeme alabilirsiniz. Tüm bu işlemler için eklentiler size 
yardımcı olmaktadır.

4. Dokümantasyon Çeşitliliği
Tüm içerik yönetim sistemlerinin (CMS) binlerce 
kullanıcısı ve forum sayfaları bulunmaktadır. Sitenizde 
bir sorun ile karşılaştığınızda bu problemi forum sitelerinde 
araştırarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. 

Ayrıca internet üzerinden sorununuzla ilgili bir 
arama yaptığınızda en az bir kişinin sizinle aynı 
problemi yaşadığını görebilirsiniz ve bu çözümden de 
faydalanabilirsiniz. Ayrıca tüm eklentiler ve temalar 
yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik içerikler 
yayınlamaktadır. Bu sayede yaşadığınız problemleri en 
kısa sürede çözüme kavuşturursunuz.

5. Responsive Tasarım
Günümüzde insanlar internet siteleriyle etkileşim 
kurarken birden çok cihaz ile erişim sağlamaktadır. 

Eski dönemde bir site tek bir ölçüde yapılır ve sadece 
bilgisayarların internet erişimi olduğu için bu yeterli 
olurdu. Ancak günümüzde akıllı cihazlar yaygınlaştı 
ve insanlar birden çok cihazlar ile internet sitelerine 
erişim sağlamaya başladı. 

Bu durum duyarlı tasarımların gerekliliğini gösterdi. 
Siteniz tüm cihazlara duyarlı olmalıdır. Bu sayede telefon, 
tablet, televizyon veya bilgisayar üzerinden sitenize erişen 
kullanıcılar sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşayabilirler.

Popüler İçerik Yönetim Sistemleri
• WordPress
• Joomla
• Drupal
• Opencart
• Shopify
• Prestashop
• Magento

Günümüzde en popüler kullanılan içerik yönetim 
sistemleridir.
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info@kasscelik.com.tr www.kasscelik.com.tr

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 16. Cadde No:9 
Kahramankazan/ANKARA

0312 815 21 24
0541 793 12 75

En kaliteli
çözüm ve planlamalar

El Degmeden Sofranıza...



i n f o @ a r e s s a g i d a . c o m
w w w . a r e s s a g i d a . c o m

0312 440 50 10
0531 264 78 20

 Serhat, 1464. Sokak No:9/C  
Kahramankazan/ANKARA

“DOĞADAN
               GELEN

                    ŞİFA
                  TANELERİ”
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UX & UI DESIGN

UX Nedir?
UX, kullanıcı deneyimi tasarımı bir arayüz tasarımı 
yapmaktan çok kullanıcıların site üzerindeki etkileşi-
minin nasıl olacağıyla ilgilenmektedir. İşte bu etkile-
şimin nasıl olacağını hayal edip tasarlayan kişiye User 
Experience Designer yani kullanıcı deneyim tasarım-
cısı denir.Örnek olarak bir web sitesi ele alalım, site-
deki linklerin ne kadar faydalı olduğu, yönlendirmeye 
yarayan menülerin işlevleri, sitenin açılış hızı, yazılan 
yazıların netliği ve okunabilirliği, kullanıcı sitede ge-
zinirken en çok nelerin dikkat çekeceği gibi konuları 
UX karşılar. Kısaca ürünün güzelliğine değil kullanıla-
bilirliğine bakar. UX Design dergilerde, web sitelerin-
de, mobil uygulamalarda, masaüstü uygulamalarında, 
oyunlarda, e-ticaret sitelerinde ve diğer birçok sektör 
de kullanılmaktadır. Örneğin bir mobil uygulama da 

İnternet sektörünün giderek büyümesiyle beraber farklı 
uzmanlık alanları da ortaya çıktı. UX ve UI, isimlerini 
İngilizce de ki User Experience (Kullanıcı Deneyimi) 
ve User Interface (Kullanıcı Arayüzü) kelimelerinin 
baş harflerinden alırlar. Günümüzde UX ve UI kav-
ramlarının çok büyük önem kazanması UX nedir, UI 
nedir gibi soruları beraberinde getirmiştir. Bu durumun 
sebebi bir tasarımın genel görünümü kadar kullanıcı 
odaklı olmasının da günümüzde çok önemli bir nokta-
ya gelmiş olmasıdır.

UI Nedir?
UI, kullanıcı arayüzü anlamına gelmektedir ve kulla-
nıcıların sitede rahatça dolaşması ve sitede daha uzun 
süre kalması site içeriklerine daha rahat ulaşması gibi 
deneyim odaklı iyileştirmeler amaçlanır. UI ne demek 
diye sorduğumuzda aklımıza ilk gelecek olan şey kısa-
ca kullanıcı konforu odaklı görsel tasarımlardır.

UI bir kahveyi içmek için gereken bardağı tasarlamış, 
UX ise buna ek olarak kahveyi içenin elinin yanmaması 
için bir bardak daha eklemiş. UX, UI'den farklı olarak 
kullanıcının ilgili ürünü kullanırken karşılaşabileceği 
problemleri de düşünür ve bunlarada çözümler bulur.

Berfin ÇERÇİ
Sosyal Medya Koordinatörü
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gördüğünüz butonlar, renkler, menüler, fotoğraf-
lar, daireler, iconlar kısaca gördüğünüz her şey 
UI'dır. Yıllar geçtikçe artan internet kullanıcısı 
ile beraber UI Design da büyük önem kazandı. 
UI Design'ın amacı, ürünün kullanıcıya ne kadar 
iyi gözükeceğidir. 

UX Tasarımcılarının Kullandığı Bazı Programlar;

 � MindManager

 � SmartDraw

 � MockPlus

 � UserTesting

*arayüz programları tool örneği

Bunlara benzer olarak daha yüzlerce uygulama 
mevcut. Microsoft Visio, Axure RP, AppCoo-
ker, Flinto, Sketch, InVision, Optimizely, Trello, 
Time Doctor, Fotojet gibi programlar UX tasa-
rımcılar için oldukça yardımcı yazılımlardır.

UI Tasarımcılarının Kullandığı Bazı Programlar;

 � Sketch

 � Adobe XD

 � Gravity Designer

Bunlara benzer olarak Affinity Designer, Figma, 
gibi yenilikçi programları tercih edebilirsiniz ya da 
daha geleneksel tasarımcıların yaptığı gibi Adobe 
Photoshop, Illustrator kullanabilirsiniz.

*arayüzün örnek görüntüsü

Özetlemek gerekir ise, UI tasarımı tamamen arayüz 
tasarımı ile ilgili iken UX tasarımı tasarlanacak ara-
yüzün nasıl daha basit, hızlı ve efektif kullanılması 
gerektiği ile ilgilenir.
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gibi programlama dillerini kullanmamıza izin veren 
bir çatıdır. Visual Basic ve C#’tan yararlanmak istersek 
Visual Studio IDE’sini kurmak yeterli olacaktır.

PHP’nin Artıları

Kullanımı oldukça yaygın olan bu dilin örnekleri 
ve sorun çözümleri internet üzerinde kolayca bulu-
nabileceğinden. Orta düzeyde bilgisayar kullanıcısı 
olanların öğrenmesi çok zor olmayacaktır. PHP ile 
e-ticaret siteleri, blog siteleri, sosyal medya platform-
ları oluşturabilir ve bunları geliştirebilirsiniz. Yapılan 
araştırmalara göre web sitelerinin %80 oranında PHP 
dili kullanıldığı görülmektedir. Açık kaynaklı olan bu 
programlama dilini kullanmak için ücret ödemenize 

PHP Nedir?

PHP, HTML içerisine gömülebilen bir dildir. Açı-
lımı Personel Home Page’dir. Anlamı ise kişisel web 
sayfasıdır. Sunucu taraflı iletişim kullanılan bir prog-
ramlama dilidir. Rasmus LERDORF tarafından bulu-
nan bu dil ilk olarak 1995 yılında yine Rasmus 
LERDORF tarafından web sayfasına ziyaret edenleri 
izlemek amacıyla kullanılmıştır. Daha sonra bir grup 
kurarak bu dili geliştirmiş ve nesne odaklı bir dil haline 
getirilmiştir.

ASP.NET Nedir?

ASP. NET, ASP ve PHP’den en  sonra çıkan bir tek-
noloji olmasıyla birlikte .NET Framework altında Win-
dows işletim sistemi ile çalışan bir dildir. Microsoft’un 
uygulama geliştirme platformu olan .NET Framework 
kütüphanesini ve internet bilgi sunucusunu kullandığı 
için .NET’in sahip olduğu tüm nesnelere erişebilir ve 
geliştirebilir. Açılımı Active Server Pages’dir. Klasik 
uygulamaların kullandığı nesneleri sorunsuz bir şekil-
de kullanabilmektedir. ASP.NET, Visual Basic ve C# 

Samet ATEŞ
Web Tasarım Uzmanı
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PHP ve ASP.NET
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kullanıldığını söylediğim PHP’de bir sorun yaşadığınız-
da ve Google’a arattığınızda karşınıza yüzlerce sayfa 
sonuç çıkabilir. Arasından doğru çözümü seçip uygu-
lamak bilgiye bağlı yani istediğiniz sonucu ararken bir 
gereksiz bilgi dağını aşmanız gerekecek.

ASP.NET’in Eksileri

ASP.NET’in eksileri yok denecek kadar azdır. ASP.
NET, Windows işletim sistemi olmayan sunucular-
da çalışmamaktadır. Geliştirme yaptığımız IDE’ler 
ücretli olduğundan sürekli açık aranır ve bu yüzden 
PHP’ye oranla daha çok açığı göz önünde bulu-
nur. Ücretli olması kullanımını da azaltmaktadır bu 
yüzden olasılığı az ancak kritik olan bir sorunla 
karşılaştığınızda çözümünü bulmakta zorlanırsınız.

PHP ve ASP.NET Arasındaki Farklar

PHP Windows, Linux vb. fark etmeksizin bütün işle-
tim sistemleri ile entegre edilebilir. ASP.NET ise sadece 
Windows işletim sisteminde çalışabilmektedir. PHP’nin 
IDE’si bulunmazken ASP.NET’in ise Visual Studio gibi 
güçlü bir IDE’si bulunmaktadır. PHP’de proje geliştirmek 
tamamen ücretsizdir. ASP.NET’te geliştirme yapabilmek 
için IDE satın almanız gerekmektedir. ASP.NET dilini 
öğrendiğinizde C#, C+ vb. gibi dillerde de proje geliş-
tirmeniz mümkündür. Visual Studio’da sürükle bırak 
yöntemi ile proje geliştirebilmek mümkün olduğundan 
bir projeyi ASP.NET dilinde geliştirmek PHP’de geliş-
tirmeye karşı daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. PHP, 
HTML kodların içerisine gömülebilme özelliğiyle birlikte 
oldukça esnek bir dildir. PHP, geniş kapsamlı uygulama-
lar ve masaüstü uygulamaları için uygun değildir. ASP.
NET’e  baktığımızda ise tamda bunun için kullanılan bir 
dildir diyebiliriz. ASP.NET’de Visual Studio IDE’sinde 
canlı destek alabilirsiniz ancak PHP tarafına baktığımız-
da bunu yapmamız mümkün şimdilik mümkün değilmiş 
gibi gözüküyor. PHP’de ki bir sorunu internet üzerinden 
arattığınızda bir çok çözümü çıkacaktır. Aralarında çöp 
olan çok çözüm olsa da işe yarayan çözümde bir o kadar 
vardır. ASP.NET’de ise olasılığı az olsa da bir sorun oldu-
ğunda internet üzerinden çözüm bulmak oldukça zordur. 
Visual Studio canlı destek almanız için elinden geleni 
yapıyor diyebiliriz.

gerek kalmadan geliştirme yapabilirsiniz. MySQL, 
Oracle, SyBase, DB2 veritabanları ile sorunsuz enteg-
re edilebilmektedir.

ASP.NET’in Artıları

ASP.NET ile Visual Studio’da bulunan istediğiniz 
programlama dili ile çalışabilirsiniz. Nesne yönelimli 
dilleri destekliyor ve nesneleri aynı şekilde çalıştırıyor. 
Visual Studio IDE’sinde geliştirme yapabildiğimizden 
dolayı Visual Studio’nun nimetlerinden de sonuna kadar 
yararlanabiliyoruz. En önemlisi saatlerce hata aramak 
yerine Debug toplarını arama yapacağınız kod kısmının 
başına ve sonuna koyarak orada IDE sizin yerinize hata 
ayıklama yapmaktadır. Hata yaptğınızda uyarısız kalmı-
yor ve size çoğu zaman geçerli çözümleri de sunuyor. 
Programcılar için zaman çok önemli olduğunda Visual 
Studio’da geliştirebildiğinden bu özellikleriyle geliştiri-
cilere büyük zaman kazandırıyor. Office ve SharePoint 
gibi platformlarda uygulama geliştirmemize izin vermesi 
de ayrı bir pozitif etken olarak düşünebiliriz. ASP.NET 
geliştiricileri dili öğrendiklerinde Visual Studio’da farklı 
dillerde uygulama geliştirecek duruma da gelmiş oluyor.

PHP’nin Eksileri

Hata denetimleri ASP.NET kadar etkili değildir. IDE 
ve Debugger uygulaması bulunmamaktadır. Yapılan 
hatayı bulmaya yardımcı olabilecek bir uygulama olma-
dığından yaptığınız hatayı saatlerce arayabilirsiniz. Kod 
sayfasında yapılan en ufak yazım ya da noktalama hata-
sı o projenin komple çalışmasını engelleyebilir. Yaygın 
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Covid19 gündemi ile ilgili yaz-
mak istediğim ancak fırsat bula-
madığım duygularımı amatörce 
sizinle paylaşmak isterim, yorum-
larınız benim için kıymetli.

Dijital teknolojiler kullanılarak 
dönüştürmek anlamına gelen di-
jitalizasyon, şirketlerin teknoloji 
hamlesinden çok daha fazlasını 
ifade eder.

Ofislerin cep telefonlarına ve bil-
gisayarlara taşındığı yeni dünyada, 
bilgisayarın koyulabileceği küçük 
her bir masa; ofis, kahve içilebile-
cek her kafe; toplantı salonu, inter-
netin olduğu her mekan, bir eğitim 
ve konferans alanı olabilmektedir. 
Bilgisayarlı 3-5 kafadar ise dünya-
yı değiştirebilmektedir.

Bir dental sektör profesyoneli ola-
rak bizim sektörde de dijitalizas-
yon çok önemli ama bir gerçek var 
ki daha çok odaklanılan yer, etki-
lemek ve show kısmı, ama corona 
virüs ile birlikte dijital diş hekim-
liğinin bir önemi daha ortaya çıktı 
kontaminasyon, laboratuvarların 
elbette gündeminde bir durumdu 
ama dijitalizasyonun kontami-
nasyonla ilişkisi çok da dikkat 
çekmemişti. Corona virüsle daha 
az fiziksel materyal, iş akışı, gön-
deri hareketleri ve fiziksel temas 

yönleri açısında da durumu değer-
lendirmek için farkındalık oluştu. 
Lokasyon ve mesafelerin önemini 
yitirdiği, son ürün dışında fizik-
sel materyalin olmadığı, beraber 
çalışanların birbirinin belki sade-
ce sesine aşina olduğu ve yüzünü 
görmediği bir iş akışı söz konusu, 
dijital diş hekimliği dünya gene-
linde en hızlı büyüyen sektörler-
den birini oluşturmaktadır. Şim-
dilik dijital diş hekimliği ile ilgili 
kısma burada nokta koyuyorum.

Dijitalizasyonun her alan ve sek-
törde bir karşılığı var, bazen yanlış 
anlaşıldığı da olabiliyor. Startup 
işlere ve hızlı büyüyen firmalara 
baktığımızda hepsi dijital temelde 
fikir ekonomisi, genelde girişim-
ciler kişisel olarak paranın mitoz 
bölünmesine kilitleniyor ama 
daha akıllı olanlar takım olarak 
bilgi ve deneyimin (know how) 
mitoz bölünmesine kilitleniyor. 
Ve küçük takımlar kısa sürede yıl-
lardır binlerce kişi ile çalışan fir-
maları geride bırakabiliyor. What-
sapp 19 milyar dolara satıldığında 
50 kişi çalışıyordu. Türkiye de an 
itibarı ile bu büyüklükte bir firma 
sanırım yok, Whatsapp ın şimdi-
ki değerinden, amazon, apple dan 
hiç bahsetmiyorum bile ama ko-
numuz bu da değil.

Aydın KOÇDAŞ
OrthoDigi Kurucu
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Yönetişim ve dijitalizasyon; Ön-
celikle yöneticilerin ve yönetim 
kurullarının dijital yetkinlik ve 
mantaliteye sahip olması gerekir. 
En tepede oluşabilecek bir direnç 
ile kapsayıcı ve gelecek vaat eden 
bir dönüşüm sağlayamazsınız. 
Yönetim ve örgütsel yapı dijital 
aklı benimsemelidir. Dijital at-
mosferi oluşturacak olan başta on-
lardır. Artık Y kuşağının her alan-
da sorumluluk aldığı bir dönemde 
yaşamak avantajı olsa da maalesef 
henüz dünya genelinde de dijital 
yönetim anlayışları yeterli sevi-
yede değil, Amrop’un küresel öl-
çekte yaptığı Dijitalizasyon Araş-
tırması (Digitalization on Boards 
2016), yönetim kurullarının diji-
tal dönüşüm ile başa çıkmak için 
gereken kilit yetkinliklere henüz 
sahip olmadığını gösteriyor. 11 
ülkede (Avrupa ve Amerika’da) 
halka açık en büyük 110 şirketin 
yönetim kurullarının dijital yet-
kinliklerini ve 1.280 bağımsız yö-
netim kurulu üyesinin profesyonel 
tecrübesini inceleyen araştırmanın 
temel bulguları, teknoloji şirketle-
rinde yönetim kurulu üyelerinin 
yüzde 36’sının, diğer alanlarda 
faaliyet gösteren kuruluşların yö-

netim kurulu üyelerinin ise sadece 
yüzde 5’inin dijital yetkinliklere 
sahip olduğunu ortaya koyuyor. 
Bu yetkinliğe sahip değilseniz de 
en azından önünü açın.

Yönetim de dijital aklın benim-
senmesi ile birlikte yol haritasına 
geçecek olursak, dijital iş akışları-
na göre süreçlerin revize edilmesi 
gerekir. Bundan ne kastediyorsu-
nuz, sonuç ve amaca yoğunlaşa-
rak süreçleri dijital olarak revize 
etmemizden bahsediyoruz. Kağıt, 
kalem, masa ve toplantı odaları 
algılarını değiştirelim. Hiç unut-
madığım bir anım Samsung Note 
3 telefon üzerine not kağıdı koya-
rak yazılı not alan bir arkadaşım 
vardı, telefonun dili olsa oturur 
ağlardı sanırım. Örneğin bir iş 
mülakatı gerekli öz geçmiş ince-
lendikten sonra online mülakatlar 
mümkün ve artık birçok global 
firmanın uyguladığı bir yöntem. 
Kişileri tanımak için sosyal med-
ya hesapları oldukça yoğun kul-
lanımda 'Bana sosyal medya he-
sabını söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim.' https://www.youtu-
be.com/watch?v=asabPUYXmBs 
Toplantılar yine bu şekilde online 
yapılabilir, bazen kavga etme ih-

tiyacı olursa eminim onun için de 
dijital bir çözüm geliştirilir. Beraber 
aynı dosya ve dokümanlar üzerinde 
farklı lokasyonlardan çalışma yön-
temleri konusunda mükemmel bir 
dönemde yaşıyoruz. benim yıllardır 
kullandığım Quip ve benzeri harika 
uygulamalar var. Elbette bütün bu 
süreçleri yürütürken bilgi güvenliği 
yönetim sistemi BGYS çok önemli 
ve bütün bu kurgu 27001 denetim-
de gerçekleştirmeli. KVK (kişisel 
verilerin korunması önemli) Corana 
virüsünün bunca zararına rağmen, 
belki çalışma yöntemlerimizi değiş-
tirme anlamında olumlu bazı katkı-
ları olur.

Eğitim kısmına gelecek olursak, 
Ivan Illich "Okulsuz Toplum" kitabı 
agresif olsa da çok ilginçtir. Çoğu 
çocuğun, böyle uzaktan tv ve bilgi-
sayardan olabiliyordu da biz niye 
yıllarca okula gittik dediği ama aile-
lerin okulların açılacağı günü dört 
gözle beklediği bir atmosferde bütün 
kurgular yeniden yapılacak.

Artık bilgiye ulaşmanın çok ka-
lay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. 
Önemli olan bilgiyi kullanmak ve 
katma değerini arttırmak.
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ANKARA
OSGB'yi
TANIYALIM
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Engin ERTAŞ
Ankara OSGB Genel Müdürü

Ankara OSGB Eğitim Danışman-
lık Mühendislik, yaklaşık 10 sene-
dir aktif olarak sahada rol almış ve 
bu rolün kendisine edindirdiği tec-
rübenin verdiği güvenle iki genç 
mühendis tarafından kurulmuştur.
Sektörde, özellikle yönetim sistem-
leri, CE-G işareti, akreditasyon vb. 
konularında danışmanlık hizmeti-
nin yanısıra Türkiye’nin en önem-
li konu başlıklarından biri olan İş 
Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde 
de, mevzuat şartlarının sağlanarak 
“önce insan” sloganını sadece du-
varda asılı olmaktan ibaret değil, 
kültür olarak yerleştirmek amacıy-
la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
hizmetlerini vermektir.
ANKARA OSGB; iş sağlığı ve 
güvenliği alanında hizmet vermiş, 
sektörleri ile uyumlu mühendis iş 
güvenliği uzmanları  ve iş yeri he-
kimleri ile sürekli büyümekte olan 
bir ailedir. Amacımız, bu ailemi-
zin parçası personelimizin, Anka-
ra OSGB ile beraber uzun yıllar 
yol almasıdır. Biz biliyoruz ki; 
en önemli sermayemiz “Ankara 
OSGB olarak çalışanlarımızdır”
“İnsanı seviyoruz, değerini tartış-
mıyoruz”

Hizmetlerimiz
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesinde; “mesleki 
risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları 
da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işv-
eren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer 
sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.
Osgb-3 Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması 
hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik 
birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”hükmü yer almaktadır.
Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız 
olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirebilmesi amacıyla 
ANKARA OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
08.05.2013 tarih ve 611 sayılı yetki belgesi numarası ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimi hizmetlerini sunmaktadır.

OSGB Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler
• Osgb-2 İş Güvenliği Uzmanlığı
• İş Yeri Hekimliği
• Acil Durum Planları
• Risk Değerlendirme
• Periyodik Kontroller
• Sağlık Muayeneleri
• Ortam Ölçümleri
• Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Yönetim Sistemlerinin (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, BS 

8800 vb.) kurulması, işletilmesi ve belgelendirilmesi,
• TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alınması,
• TSE ürün ve TSEK belgesi alınması,
• KOSGEB ve ithalatçı teşviklerinin alınması,
• Tesis Güvenlik Belgesinin alınması,
• CE ve/veya G işareti için gerekli olan Teknik Dosyanın hazırlanması ve 

işaretlemenin yapılması,
• Marka ve Patent faaliyetleri,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatı konusunda, firmanın uyması 

gereken yasal mevzuatın belirlenmesi ve belirlenen yasal mevzuat için 
firmanın yapması zorunlu faaliyetlerinin yapılması/yaptırılması.
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"Hitit kaya kutağı Yazılıkaya’da,
yeraltı dünyasının on iki tanrısını tasvir ettiği

sanılan kabartma heykel."

DÜNYANIN MİRASI, HİTİTLER'İN BAŞKENTİ

Hattusa
başkenti haline getirildi. Günümüz-
de görülebilen ve büyük çoğunluğu 
Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine 
ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, 
kraliyet konutları ve surlar bulun-
maktadır.

Hattuşa Antik kenti, Çorum’a 90 ki-
lometre, Sungurlu'ya 29 kilometre, 
Boğazkale ilçe merkezine 1 kilometre 
uzaklıktadır. Kültür Turizmi yapmak 
isteyen gezginler için harika bir lo-
kasyondur.Hattuşaş antik kenti; sanat 
ve mimarlık konusunda oldukça ge-
lişmiş bir şehirdir. Orijinal adı Addah 
olan bu kentin çok geniş bir alanda 
yer aldığı bilinir. Bu bölgede yapılan 
çalışmalar doğrultusunda beş farklı 
kültür katına da rastlanılmıştır. Hat-

Hattuşa (Çorum, Boğazkale), Hi-
tit İmparatorluğunun başkenti ola-
rak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok 
önemli bir merkez olmuştur. Ön-
celeri  “Hattuş” olarak adlandırılan 
şehir, Hitit egemenliğine geçtikten 
sonra “Hattuşa” adını almıştır. M.Ö. 
1700’lerde Kuşşara şehrinin kra-
lı Anitta tarafından alınan Hattuşa, 
yine Anitta tarafından yıkıldı. Yazılı 
kayıtlarda Anitta ilk Hitit kralının 
ismidir1. Yaklaşık yüzyıl kadar son-
ra şehir, I. Hattuşili tarafından tekrar 
kurularak 400 yıldan uzun bir süre 
hüküm sürecek olan güçlü uygarlığın 

1 Antik Dünyayı Şekillendiren Kentler – Jonh Juli-
us Norwich, Hattuşaş.

ti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve 
Bizans döneminden kalan eserler bu 
bölgeden çıkarılmıştır. Hattuşaş an-
tik kenti geniş bir bölgeden meydana 
geldiğinden ötürü kalıntılar farklı böl-
melerde ziyaretçilere sunulmaktadır. 
Aşağı Kent, Yukarı Kent, Kral Kalesi 
ve Yazılıkaya adı altında var olan bu 
noktalar meraklı gezginlere açıktır.
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"Aslanlı Kapı"

bir yapıdır2. Baş rahip sıfatıyla kral 
tarafından yönetilen dini törenlerinde 
yapıldığı bu devasa yapı sistemi içeri-
sinde cadde ve sokakları da barındır-
maktadır. Girişlerin özel ritüel, mad-
di ve manevi arınmalardan geçerek 
gerçekleştiği tapınak alanında tarihin 
ilk kanalizasyon sistemi, yer altı içme 
suyu sistemi, yiyeceklerin depolan-
dığı silolar büyük bir mühendislik ve 
ustalıkla yerleştirilmiştir

BOĞAZKÖY MÜZESİ
1966 yılında Hattuşa kazılarında çı-
karılan eserlerin yerinde sergilenmesi 
için açılan ve 2011 yılında restore edi-
len Boğazkale Müzesi ziyaret ederek 
tarihe tanıklık edebilirsiniz3. Müzede 
sergilenen çivi yazılı tabletler, seramik 
eserler, mühür ve mühür baskıları, ma-
deni aletler, eşşiz vazolar ile sfenksler 
başta olmak üzere sayılamayacak daha 
birçok tarihi eser görülmeye değerdir.

2 Bryce, T. R., The Trojans and their Neighbours 
(Londra & NeW York, 2006).

3 Seeher, j., Hattusha Guide: A Day in the Hittite 
Capital (İstanbul, 2002).

Bir açık hava arkeoloji müzesi ko-
numundaki Hattuşa, Aşağı Şehir ve 
Yukarı Şehir olmak üzere iki alan-
dan oluşmaktadır. Aşağı Şehir deni-
len bölgede sivil yaşam alanları yer 
alır. Yaşam alanlarının ortasında ise 
Hattuşa’nın en büyük dini yapısı 
olan Büyük Tapınak yükselir. İki kült 
odası olduğu için bu tapınağın, impa-
ratorluğun tanrılarının en büyükleri 
olan Fırtına Tanrısı Teşup ile Arinna 
şehrinin Güneş Tanrıçası’na adanmış 
olduğu kabul edilir.

Yukarı Şehir’de ise çok sayıda tapına-
ğın bulunduğu Tapınaklar Mahallesi 
olarak adlandırılan bir alan yer almak-
tadır. Tapınaklar Mahallesi, güney-
den, geniş bir kavis halinde üzerinde 
dört kapının mevcut olduğu bir surla 
çevrelenmiştir. Şehir surunun en gü-
ney ucunda ve kentin en yüksek nok-
tasında Yerkapı olarak adlandırılan, 
dış tarafı taşla kaplı piramidal suni 
tepe üzerinde Sfenksli Kapı, güney 
surunun doğu ve batı ucunda karşılıklı 
olarak Kral Kapısı ve Aslanlı Kapı yer 
almaktadır. Aslanlı Kapı’nın iki yanı-
na yerleştirilmiş olan aslan yontuları 
Hitit taş işçiliğinin en güzel örnekle-
rindendir.

İLK KANALİZASYON 
SİSTEMİ VE  
BÜYÜK MABET
Sistemli ve devasa yapısıyla Büyük 
Mabet Hititlerin ve Başkent Hattuşa-
nın en kutsal mekanıdır.

Günümüzden yaklaşık 3.500 yıl önce 
inşa edilmiş bu devasa yapı komplek-
si bir çok ilklerinde hayata geçirildiği 

Hattuşa; Hitit dilinde 
Gümüş anlamına gelen 
Hattuş kelimesinden 
türemiştir. Hitit kil 
tabletlerinde Hattuşa’dan 
Gümüş Şehir olarak da 
bahsedilir.

Hititlerin Bin Tanrılı 
şehri Hattuşa 1986 
yılında UNESCO 
tarafından Dünya Kültür 
Mirasına dahil edilmiştir. 
2001 yılında ise yine 
UNESCO tarafından 
onbinlerce kil tablet 
barındıran Hitit Tablet 
Arşivleri ile Dünya 
İnsanlık Belleği Listesine 
alınmıştır.

"Boğazköy Müzesi"
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verildikten sonra, marj tanımları ve 
kesim payları hesaplanır. Bilgisayar-
da, sayfa düzenleme olarak orijinal 
net ebadı verilir ve çalışma bittikten 
sonra kullanılan zemin üzerinden 
kesim payları oluşturulur. Bundan 
sonra montaj yapılır. Montaj, çok 
sayfa basılacaksa tabakaların kat-
lanarak sayfaların üst üste gelmesi 
işlemidir. Tram ayarları ve kağıt se-
çimleri, kalıplar hazırlanarak baskı 
öncesi işlemler bitmiş olur.

Yukarıda anlattığımız tüm baskı ön-
cesi işler, sorunsuz ve hatasız oldu-
ğunda kaliteli basım işi gerçekleş-
mektedir. 

Baskı Nedı̇r?
Baskı; şekil, yazı, grafik ve resimle-
rin gerçeğine en yakın biçimde, bir 
yüzey üzerine çoğaltılarak ve hızlı 
aktarılması olarak tarif edilebilir.

Grafik Tasarım Nedir ve 
Baskı Öncesi Hazırlık 
Nelerdir?
Grafik tasarım, bir konuyu veya 
düşünceyi anlatmak için görsel-
leri ve metinleri organize etmek-
tir. Bir grafik tasarımcı, çizgiler, 
resimler, desenler ve yazılar kul-
lanarak gözün anladığı oranla es-
tetik bir biçimde yerleştirir. Böy-
lelikle, ortaya çıkan ürün dikkat 
çekici olmakta ve mesajını daha 
iyi vermektedir. Profesyonel ola-
rak çalışan tüm basım noktaların-
da grafik tasarımcı desteği almak, 
yapılan işin kalitesi ve farkında-
lık açısından gereklidir. Grafik 
tasarım, baskı işinde çok önemli-
dir. Yapılacak olan kartvizitlerden 
tutun, kataloglara ve afişlere ka-
dar, tüm basılı evraklarda grafik 
tasarım yapılmaktadır. Bir firma-
nın ürettiği ürünlerin veya verdi-
ği hizmetin müşteri odaklı olması 
için, yani müşteri tarafından iyi 
algılanması grafik tasarımcı saye-
sinde olmaktadır. Verilmek iste-
nilen mesaj doğru anlaşılmalıdır. 
Bu nedenle de grafik tasarımcı 
renk ve desenleri, metinleri orga-
nize edip daha anlaşılır ve hatta 
dikkat çekici yapmaktadır. 

Renklerin canlı ve resimleri des-
tekleyici olması, sayfa düzenin-
deki kompozisyonların sıkmadan, 
akıcı ilerlemesi ve amacını anlatan 
bir şekilde olması grafik tasarımcı-
nın baskı öncesi çalışmalarıdır. 

Bilgisayar sistemleri içinde, gra-
fik tasarım için üretilmiş bazı 
MAC, PC, grafik ve montaj 
programları sayesinde her türlü 
tasarım yapılmakta ve müşteri-
ye baskı öncesi prova tasarımlar 
gösterilebilmektedir. Böylelikle, 
siz baskı sonrasında kataloğunu-
zun, kartvizitinizin ve afişlerini-
zin nasıl olacağı hakkında fikir 
sahibi olarak değişiklikler yaptı-
rabilirsiniz. Siz onayları verdikten 
sonra, CTP (kalıp çıkarma) yapı-
larak, ozalit baskı makinesi veya 
ofset baskı için hazırlıklar başlar.
Baskı öncesi hazırlığın en önemli 
noktası grafik tasarımcının görsel 
malzemeleri düzenlemesidir. Dia-
lar (resim), opaklar (basılı fotoğ-
raflar), kolajlar ve tasarımlar bu 
malzemelerdir. Dia; dialar net ve 
en az 300 DPI olmalıdır. Tüm bu 
dia, opak, logo ve kolaj tasarımlar 
grafik tasarımcı tarafından topla-
narak tarayıcıda taranıp, uygun 
kadrajlar verilip tasarıma karar 

Dijitali Kağıda Dökmek
Merve TİRYAKİ

Grafik Tasarım Uzmanı
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Matbaa Baskı Teknikleri 
Nelerdir?
Gelişen ve gelişen teknoloji ile 
beraber “matbaa baskı teknikleri 
nelerdir?” sorusunun ilk cevabı 
olarak akla gelen dijital baskıdır. 
Günümüzde en basit baskı tekni-
ği olan dijital baskı her ortamda 
kullanılabilen bir baskı çeşidi de-
ğildir. Diğer baskı çeşitlerinde de 
çalışmalar yapılabileceği gibi ye-
rine göre baskı çeşidi uygulaması 
yapılır. Matbaa sektörü günümüz-
de oldukça gelişmiş olmasından 
dolayı her türlü materyale baskı 
uygulanabilir. Baskı teknikleri 
sorusuna verilecek olan cevaplar 
dijital baskı, ofset baskı, tampon 
baskı ve serigrafi baskı cevabı ve-
rilebilir. Bu baskı çeşitleri de kendi 
içinde çeşitlendirilen baskılardır. 
Uygulanacak olan çalışmaya göre 
seçim yapacak olan kişiler olduk-
ça teknolojik olan baskı işlemleri-
ni yapabilirler.

En Çok Kullanılan Baskı 
Teknikleri
Kitap ve dergi kapaklarının bas-
kı işlemlerinde kullanılan ofset 
baskı işlemleri oldukça kullanılan 

CMYK vs. RGB
Pek çok baskı materyalinde baskı 
yöntemi olarak CMYK kullanılır. 
CMYK, açılımı ile Cyan, Magen-
ta, Yellow ve Key, yani Camgöbe-
ği (Mavi), Macenta (Pembe), Sarı 
ve anahtar renk olarak da Siyah’ın 
bulunduğu renk setidir. CMYK ile 
baskı yapılan metotta tasarımda 
yer alan tüm renkler bu renklerin 
karışımı ile elde edilir. Bilgisayar 
ekranlarında renklerin size yansı-
tılma teknolojisinde ise RGB kul-
lanılır. RBG, açılımı ile Red, Gre-
en ve Blue, yani Kırmızı, Yeşil ve 
Mavi’nin bulunduğu renk setidir. 
RGB’de de tüm renkler bu renk-
lerin ve CMYK’dan farklı olarak 
ışığın kullanımıyla elde edilir.

Bu iki yöntem arasındaki farklar-
dan ötürü elde edilebilecek renk-
lerin sayısı ve tonları farklılık 
göstermektedir. İki yöntem arasın-
daki en temel fark ise RGB’de ışı-
ğın da işe katılmasıdır. CMYK’da 
ise sadece boyalar ve pigmentler 
kullanılır. Bu nedenle de ekran ve 
baskıda birebir aynı rengi yakala-
manız mümkün değildir.

baskı yöntemleri arasında yer alır. 
Ofset baskılar mürekkebin bir me-
tal kalıp üzerine aktarılarak baskı 
alınabilen bir baskı çeşididir. Gü-
nümüzde dijital baskı da oldukça 
kullanılan baskı çeşitleri arasında 
yer alır. Dijital baskılar isminden 
de anlaşılacağı üzere bilgisayar 
destekli ve dijital ortamda olan bir 
baskı çeşididir.

Serigrafi Baskı Nasıl Yapılır?
Serigrafi baskı günümüzde elek 
baskı diye de anılan bir baskı çe-
şididir. Serigrafi baskı yapılırken 
metal veya ahşap bir çerçeveye 
ihtiyaç vardır. Serigrafi baskı ipek 
veya kumaş üzerine yapılan bir 
baskı olmasından dolayı, kumaş-
ların bu çerçevelere gerilmiş ol-
ması gerekir. Maskeleme yöntemi 
kullanılan bu baskı işlemlerinde 
plastik veya metal dokumalardan 
elde edilen elek kalıplar kullanılır. 
Eleğin içinde bulunan sıyırıcı ile 
baskı işlemi yapılırken tam ola-
rak hazırlanan şablona göre baskı 
alınmış olur. Kişilerin seri baskı-
lama işlemlerinde de kullandıkları 
bu baskılama işlemleri de yaygın 
olarak kullanılan baskı çeşitleri 
arasında yer alır.
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nümüzde yaygın olarak kullanılan 
ofset baskılar teknolojinin ilerle-
mesi ile beraber oldukça gelişmiş 
bir durumdadır. Bir metal den ya-
rarlanılan bu baskı işlemlerinde 
metal üzerine aktarılan mürekkep 
ile baskılama işlemi yapılır. Mü-
rekkep ile suyun karışmadığı bir 
ortamda alınan baskılar oldukça 
başarılı baskılardır. Günümüzde 
ofset baskılar seri olarak ta çalışı-
labilen baskılar arasında yer alır.

Tifdruk Baskı
Matbaacılıkta kullanılan temel bas-
kı tekniklerinden biri olan bu yön-
tem matbaa baskı teknikleri neler-
dir konusunun son yöntemi olarak 
göze çarpmaktadır. Ambalaj yüzey-
lerin baskısı olarak da adlandırılan 
tifdruk baskıyı en iyi açıklayacak 
yöntem çukur baskıdır. Çabuk bu-
harlaşan akışkanlı mürekkepler 
kullanılarak yapılan bu yöntemde 
oyma klişe kullanılmaktadır.

Tifdruk Baskının Avantajları 
ve Dezavantajları
Teknik kağıt para, alüminyum fol-
yo ve ince ambalaj basımında ter-
cih edilen tifdruk baskı sistemi bir-
çok avantaja sahip. Bu avantajlara 
örnek olarak şunları verebiliriz:

1. Tifdruk baskı silindirinin mali-
yeti yüksek olsa da tek kalıpla 
milyonlarca baskı üretebilmek 
mümkündür.

2. Kalıp mürekkebin içerisinde 
döndüğü için göz kararı mü-
rekkep ayarı bulunmaz. Dola-

Tampon Baskı Nedir?
En çok kullanılan baskı çeşitlerinin 
arasında yer alan tampon baskılar 
bombeli yüzeylere kolayca baskı 
yapılabilmesini sağlar. Tampon 
baskı, bombeli yüzeyler, çukur 
yüzeyler, yuvarlak yüzeyler, düz 
yüzeylere tek veya daha fazla renk 
ile baskı alınabilen bir baskı çeşi-
didir. Sektöre göre yapılacak olan 
çalışmalarda oldukça başarı sağla-
nacak olan tampon baskı işlemleri 
oldukça kullanılan baskı çeşitleri 
arasındaki yerini almış olur.

Ofset Baskı
Dilimize İngilizce olan OFF ve 
SET kelimelerinin birleşmesi ile 
geçmiş olan ofset baskılar, kitap ve 
dergilerin kapak baskı işlemlerinde 
kullanılan ve oldukça bilinen bir 
baskı çeşididir. Kişilerin internet-
te yapacakları “matbaa baskısında 
hangi teknikler kullanılır?” sorgu-
lamalarında karşılarına ilk çıkacak 
olan ofset baskı en çok kullanılan 
baskı çeşitleri arasında yer alır. Gü-

yısıyla da baskıda kopyalar bir-
birinin aynısı, net ve yumuşak 
özelliktedir.

3. Yüksek tirajlı baskılarda aynı 
baskı kalitesini almak müm-
kündür.

4. Baskı kalitesi anlamında, mü-
rekkep doygunluğu ve görsellik 
açısından diğer baskı teknik-
lerine göre daha kaliteli ve net 
sonuçlar verir.

5. Tifdruk baskı sisteminde tram 
noktalarının daha sık ve yumu-
şak oluşu daha etkili ve duyar-
lı renk ayrımı elde edilmesine 
olanak tanır.

6. 300 m/dk hız ile bobine baskı 
yapabilme kapasitesine sahiptir.

Yukarıda saydıklarımız gibi bir-
çok avantajı olmasının yanı sıra 
tifdruk baskının dezavantajları da 
yok değildir. Bu baskı sisteminin 
kalıbının hazırlanması oldukça 
masraflıdır. Dahası baskı makine-
leri de pahalıdır. 

Hal böyleyken, tifdruk baskı siste-
mi baskı sayısı az olan işlerde ter-
cih edilmemektedir çünkü maliyet 
getiriden fazla olacaktır. Ancak çok 
sayıda baskı hedefleniyorsa kaliteli, 
birbirinin aynısı ve net kopyaların 
elde edilmesine imkan vermekle 
birlikte ekonomik de olacaktır. Ör-
neğin yukarıda değindiğimiz gibi 
teknik kağıt para, alüminyum folyo 
ve ambalaj, kutu gibi değişmeyen 
baskılarda aynı kalıp kullanılarak 
milyonlarca basım uygun maliyete 
elde edilebilir.

2021 digitaliztürkiye 47



PA
R

KK
U

R
 O

YU
N

C
AK

48 digitaliztürkiye 2021



ATA SPORUMUZ 
CİRİT ATMANIN 
OLİMPİYATLARDAKİ 
TEMSİLCİSİ  
"ALİ KİLİSLİ"

Spor yaşamınızda bugüne kadar elde ettiğiniz 
başarıları sıralar mısınız?

Başlıca önemli olanları saymam gerekirse:

 ¾ 2008 Okullar Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası 
Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2008 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Atletizm Şampiyonası 
Cirit Atma 2.liği

 ¾ 2008 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası 15 Yaş Altı Cirit Atma 2.liği

 ¾ 2009 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası 16 Yaş Altı Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2009 Nurullah İVAK Atmalar Türkiye Şampiyonası 
Disk Atma 3.lüğü

 ¾ 2009 Nurullah İVAK Atmalar Türkiye Şampiyonası 
Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2009 Nurullah İVAK Atmalar Türkiye Şampiyonası 
Gülle Atma 2.liği

 ¾ 2010 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Yıldız Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2010 Yıldızlar Türkiye Atletizm Şampiyonası Cirit 
Atma 1.liği
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Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

İlk öncelikle merhabalar ismim Ali KİLİSLİ yaşım 27 şu an 
cimnastik ve atletizm antrenörlükleriyle ilgileniyorum. 
Eski atletizm milli takım cirit atma sporcusuyum.

Doğduğum büyüdüğüm aynı zamanda spor yaptığım 
yıllarımı geçirdiğim ve halen yaşamakta olduğum şehir 
Mersin.

5 yaşında spora cimnastikle başladım ve basketbolla 
devam ettikten sonra atletizme geçiş yaptım. Ancak 
atletizmle tanışmam başlamamdan çok daha erken oldu.

En başarılı olduğum sporda atletizm olmasının yanı 
sıra bende çok büyük bir etki yaratan yegane spor 
olarak kaldı.

Atletizme nasıl başladınız, nasıl keşfedildiniz?

Atletizme nasıl başladın sorusu benim için çok karşık 
bir soru sebebi babamın uzun yıllardır atletizm atmalar 
bıraşında sporcu yetiştirmesinden kaynaklı olarak sürekli 
bende babamın yanında onun antremanlarına gidip 
sahada oynamamla başladı.Fakat benim profesyonel 
olarak atletizme 10-11 yaşında 100m koşu ile başlayıp 
babamın sporcularıyla beraber eğlencesine cirit atarken 
koşudan daha iyi olduğumu fark etmesiyle babamın 
antrenörlüğü ile cirite tam anlamıyla başlamış oldum.

Ali KİLİSLİ
Olimpik Cirit Atma Sporcusu

“Başarılı Sporcumuzu   
  Daha Yakından 
  Tanımak İstedik…”
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Olimpiyatlara Katılmak Çok Ciddi Bir 
Sorumluluk Getiriyor Olmalı; Omuzlarında 
Bunun Ağırlığını Hissediyor Musunuz?

Olimpiyatlara katılmaya hak kazandığınızda tabii ki 
de bunun bir sorumluluğu oluyor ve bunu anlatmam 
gerekirse o sene aslında Avrupa Şampiyonasında 
elemelerde 46 katılımcı arasından ilk 12 kişi finale 
seçileceğinde ben 12. Olarak finale kürsü için çok uzak 
bir aday olarak kaldım. Finalde sadece rakiplerimi 
değil türk milli takımındaki herkesi şaşırtarak 2. 
olup kürsüde yer alıp olimpiyatlara katılmaya hak 
kazandım. Bunun ardından gözler benim üstüme 
çevrildi ve beklentiler yükseldi ve balkan şampiyonasına 
çıktığımda son hakkıma kadar olimpiyatlarda yarışacak 
olduğum rakibimin gerisindeydim ve son hakkımda 
geçerek sadece balkan şampiyonu olmaktan ziyade 
70.66m atarak Türkiye rekoru kırarak olimpiyatlarda 
azımsanamayacak bir rakip olduğumu gösterdim.
Bunlar o sene üst üste gelince kendinize tabii ki de 
güveniniz artıyor. Başaracağınıza çok inanıyorsunuz 
fakat sporda her zaman olan tedirginlik oluyor aslında 
o yük dediğimiz içimizdeki bir aksilik olma ihtimalinin 
her zaman bir gölge gibi yanınızda olmasından kaynaklı 
ve bu da sizi sadece normal hayatınızdaki fiziksel 
aktiviteleri kısıtlamak değil yürürken seçtiğiniz yolda 
bastığınız adımlara dikkat etmenizle sonuçlanıyor.

Yarış Başlamadan Önce Kendinizi Nasıl 
Hazırlıyorsunuz?  
En Çok Neye Odaklanıyorsunuz?

Ben sporculuk hayatımda yarışmanın olduğu günün 
sabahına uyandıktan sonra antrenörüm dışında 
kimseyle konuşmadım ve bu beni her zaman gün 
içerisinde katılacak olduğum yarışın ciddiyetini 
kavramamı sağladı. Kalabalık ortamlara girdiğimde 
müzik dinler çok mühim bir ihtiyaç olmadığı sürece 
odamda olup yarışta sergilemem gereken performansı 
gözümde canlandırırdım.

 ¾ 2010 Balkan Yıldızlar Şampiyonası Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2010 Yıldızlar Federasyon Deneme Türkiye Atletizm 
Şampiyonası Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2010 Avrupa Şampiyonası Yıldızlar 2.liği

 ¾ 2011 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Yıldız Cirit Atma 2.liği

 ¾ 2011 Yıldızlar Türkiye Atletizm Şampiyonası Cirit 
Atma 1.liği

 ¾ 2011 Dünya Yıldızlar Şampiyonası 3.lüğü

 ¾ 2012 Balkan Gençler Şampiyonası 3.lüğü

 ¾ 2012 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Genç Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2012Gençler Ferdi Türkiye Atletizm Şampiyonası 
Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2012 Nurullah İVAK Atmalar Türkiye Şampiyonası 
Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2013 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Gençler Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2013 Türkiye Şampiyonası Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2013 Balkan Gençler Şampiyonası Cirit Atma 3.lüğü

 ¾ 2013 Üniversite Spor Oyunları Atletizm Cirit Atma 
2.liği

 ¾ 2014 Üniversite Spor Oyunları Atletizm Cirit Atma 
2.liği

 ¾ 2015 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Büyükler Cirit Atma 1.liği

 ¾ 2016 Seyfi ALANYA Uluslararası Atmalar Kış 
Şampiyonası Büyükler Cirit Atma 2.liği

 ¾ 2016 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası Cirit 
Atma 2.liği
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Tabii ki eksikliklerimiz var ancak alternatifler bulabiliriz 
diye düşünmemin yanı sıra benim düşüncem her 
şekilde hayatta olduğu gibi eksiklik ve karşımıza çıkacak 
engeller olacaktır. Fakat yapmak istediğimiz ulaşmak 
sitediğimiz hedefe varmamıza ya da varamamıza bunlar 
değil o hedefi ne kadar çok istediğimiz belirleyecektir.

Sizin Gibi Sporcu Olmak İsteyenlere 
Tavsiyeleriniz Nelerdir?
Gerçekçi konuşmak gerekirse Türk sporu ne yazık ki 
sadece futbol olarak karşımıza çıkıyor ancak sporcular 
arasında söylenen bir söz vardır. "Sporun 2 temeli 
vardır: jimnastik ve atletizm." Bu iki branş ilerleyince 
tüm sporların ilerleyeceğini düşünüyorum ve sadece 
başarı olarak değil sporculara verilen maddi destekten 
ziyade Türk milletinin ilgisini, takdirini alması bir 
sporun ilerlemesi için çok önemlidir.

Efsane Olarak Gördüğünüz Örnek Aldığınız 
Bir Sporcu Var Mı?
Kendi sporumla alakalı efsane olarak gördüğüm sporcu 
Jan Zelezny benim efsanemdir. 

Bu Sporun Kolay ve Zor Yönleri Nedir ve 
Nasıl Aştınız?

Atletizmin bir sürü branşı var ve cirit atma atletizmde 
atmalar arasındaki çivili ayakkabı giyilerek tartan 
pistte koşarak toplu olmayan bir kütleye, küvvet, güç, 
çabukluk ve en önemlisi belirli bir teknik uygulanarak 
yapılan branştır. Bu branşın en zor yanı her atışınıza 
en mükemmel tekniği yapmak zorunda olmanız ve 
yapamazsanız o ciritin gitmeyeceğini bilmenizdir. Bu 
sizi zihinsel olarak çok yıpratıyor. Sürekli düşünmeniz ve 
sadece yarışlarda değil antremanlarda da odaklanarak 
yapmak zorunda oluyorsunuz. Bu durumu ben sürekli 
yapmam gereken tekniği video çekerek ya da benden 
daha iyi yapan sporcuları izleyerek aştım.

Sporcuların Genel Sorunları Nedir ve 
Çözüm Yolları Nelerdir?
Sporcuların genel sorunu sürekli imkan olmadığını 
öne sürmeleridir ancak ben çıktığım onca yurtdışı 
yarışmalarında veya kamplarında gördüğüm üst düzey 
sporcular hariç hemen hemen aynı olanaklara sahibiz.
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Tarihi kaynaklara göre güllacın Osmanlı mutfağına 
1400’lü yıllarda girdiği görülüyor. Gülbeşeker-Türk 
tatlıları tarihi adlı kitaba göre o tarihe kadar güllaç, 
yumurtalı güllaç ve tava güllacı olarak üç tarife 
rastlanıyor. Bir döneme kadar mısır nişastasından 
açılan, kuruyan yufkalar süt ve şekerle ıslatılıp yenilirdi. 
Zamanla içine gül suyunun da katılmasıyla ‘güllü aş’ 
ismi verilen tatlı ortaya çıktı. Bir zamanlar sütlacın 'sütlü 
aş' olup da sütlaç olarak anılması gibi zamanla 'güllü aş' 
da güllaç olarak anılmaya başlandı.

Arif Bilgin’in Osmanlı Saray Mutfağı kitabına göre 
güllaç saraya ilk kez 1489’da girmiş. Kastamonulu Ali 
Usta’nın, elinde kalan kuru yufkaları, saray görevlilerinin 
Kastamonu gezisi sırasında şekerli sütle ıslatıp ikram 
etmesiyle Osmanlı sarayına girmiş ve sarayın gözbebeği 
olmuş. Ali Usta bir ferman ile saraya getirilmiş ve 
Tatlıcıbaşı yapılmış. Osmanlı sarayının sofralarından 
eksik edilmeyen güllaç tatlısının yaprakları Osmanlı 
döneminde kömür ocaklarında sac tavalarda yapılırmış. 
Kamıştan yapılan sırt küfeleriyle de paşa konaklarına 

taşınmış.Bazı kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman’ın 
çocukları için düzenlediği sünnet törenlerinde ikram 
ettiği de yer alır.

 Güllaç Neden Özellikle Tercih Ediliyor?
Güllaç, mideyi yormayan ve hafif bir tatlı olması nedeniyle 
yoğun ilgi görüyor. Bu geleneksel sütlü Türk tatlısının 
yapımında mısır nişastası yufkası, gül suyu, süt ve şeker 
kullanılıyor. Özellikle Ramazan ayında gül suyunun 
serinletici aroması tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. 
Güllacı çilek, kiraz gibi meyvelerle de süslemek mümkün. 

 Güllaç Neden Ramazan Ayının Vazgeçilmezi?
100 gramında yaklaşık 150 kalori bulunmaktadır. Kalorisi 
düşük olan bu tatlı, aynı zamanda çok da sağlıklı. Uzmanlar 
tatlının içerdiği B, E vitaminleri ve protein nedeniyle 
bağışıklık sistemini güçlendirdirdiğini, sakinleştirici ve 
stresi azaltıcı etkileri olduğunu ve oruçtan dolayı düşen 
kan şekerini dengeleyerek normal seviyeye getirdiğini 
belirtiyor.

 Güllaç Yapmanın İnce Noktası Ne?
Güllaç üreticisi Zeynep Sipani 2018’de güllacın püf 
noktası için “Su ve nişastayı karıştırıyorsunuz ve kızgın 
tavalara döküp pişiriyorsunuz. İnce olmasının sırrı, püf 
noktası; kepçede ve döküş tarzındadır” demiş ve evde 
güllaç nasıl yapılır sorusuna şu yanıtı vermişti: "Evde 
güllaç yapımında 2kg süt, 750g şeker ve 10 yaprak güllaç 
kullanılır. İlk önce tepsiye 1kg süt, yoğurt mayalama 
sıcaklığındaki gibi ılık olarak dökülür. Daha sonra 
güllaçlar teker teker tepsiye dizilir. Hepsi koyulduktan 
sonra kalan süt de tepsiye dökülür. Bu şekilde yapıldığında 
güllaç, daha güzel kabarıyor. Servis aşamasında da cevizi 
serpilir. Ceviz, servisten önce koyulursa güllacı morartır."

 Anadolunun Vazgeçilmez

Güllaç
“TARİHİ LEZZETİ”M
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MERGEN
KALİTE-KONTROL

MERGEN Kalite Kontrol 
Hizmetleri Ltd. Şti. 2015 yı-
lında Türkiye’de çelik kons-
trüksiyon, enerji santralleri, 
petrol rafinerileri, boru hat-
ları, basınçlı ekipmanlar, 
barajlar gibi projelerde Tah-
ribatsız Muayene (NDT), 
Tarafsız Gözetim / Denetim 
ve Kaynak Yöntem Onayı 
alanlarında hizmet vermek 
amacıyla Ankara`da kurul-
muştur.

Geçmiş yıllardan gelen tec-
rübe ve bilgi birikimi ile kaynak sektöründeki kalite 
algısına farklı bir bakış açısı getirerek,  ülkemiz tesisle-
rinde kaliteyi daha da geliştirmeyi ve müşterilerine her 
zaman, her durumda en kaliteli, en hızlı hizmeti sunma-
yı ve bu anlamda Türkiye’de sektörün öncü kuruluşu 
olmayı hedeflemiştir.

Yürürlükteki standartlara, yönetmeliklere ve kanunla-
ra, şirket prensip ve kurallarına uyarak, etik değerler 
gölgesinde organizasyonumuzu sürekli dinamik tuta-
rak güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, ve-
rimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, za-
manındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz 
vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal 
fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok istihdam yarata-
rak çevremize hizmet sunmaktayız. 

BAŞARIMIZIN SIRRI “TAKIM ÇALIŞMASI”

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterile-
rimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılaya-
cak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir 
takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre kendimizi 
yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin ge-
lişimi için durmaksızın çalışıyoruz.

Mergen Kalite, TS EN ISO 17020 standardına AB 0628 
– M numarası ile A tipi muayene kuruluşu olma sürecini 
tamamlamak amacıyla denetimlerini TÜRKAK tarafın-

dan tahribatsız muayene (NDT), kaynak yöntem onayı 
(PQR), imalat ve montaj gözetimi ve malzeme değer-
lendirme onayı kapsamlarından çeşitli standartlarda 
akredite edilmiştir.

NE YAPIYORUZ?

Çelik konstrüksiyon, enerji santralleri, petrol rafineri-
leri, boru hatları, basınçlı ekipmanlar, barajlar gibi pro-
jelerde Tahribatsız Muayene (NDT), Tarafsız Gözetim 
/ Denetim, Kaynak Mühendisliği ve Kaynak Yöntem 
Onayı alanında hizmet veriyoruz.

GÜVEN İNŞA EDİYORUZ..!

Her biri alanında uzman, diplomalı, sertifikalı çalışma 
arkadaşlarımız ile son teknoloji ekipmanlar kullanarak 
ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve 
kapsamlı muayene hizmetleri sunuyoruz.

MERGEN Kalite Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti. 2015 
yılında Türkiye’de çelik konstrüksiyon, enerji sant-
ralleri, petrol rafinerileri, boru hatları, basınçlı ekip-
manlar, barajlar gibi projelerde Tahribatsız Muaye-
ne (NDT), Tarafsız Gözetim / Denetim ve Kaynak 
Yöntem Onayı alanlarında hizmet vermek amacıyla 
Ankara`da kurulmuştur.

Ali CANAYAKIN
Mergen Kalite Kontrol   

Ltd. Şti. Genel Müdürü
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Marilyn Monroe’ya
“ELEŞTİREL BİR BAKIŞ”
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Kürşat SARUHAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

bencil olmayan mutlu bir kişi yok 
mudur? Tabi ki vardır ancak bun-
lar toplumda göz ardı edilir. Çün-
kü durup düşünmediğimiz gibi 
durup etrafımıza bakmıyoruz. Bir 
an durun etrafınıza bakın!

Ne görüyorsunuz? Ben etrafta 
bir insan topluluğu değil bir insan 
yığını görüyorum. İnsan yığını 
çünkü düşünmeden hareket edi-
yor sanki bir hayvan sürüsü gibi 
çanın peşinde koşturuyor. Çanın 
sesine maruz kalıyor. Maruz ka-
lıyor çünkü onlar bir yığın. Sizce 
çağımızın çanı ne olabilir? İşte 
burada bir an durup, düşünüyo-
rum. Çanı buldum galiba: Tüke-
tim. Ama neyi? Üretilen her şeyi. 
Ayağınızdaki ayakkabıdan giydi-
ğiniz elbiseye taşıdığınız çantaya 
ve elinizdeki telefona kadar. Yok, 
yok maddiyatçı düşünmeyin fi-
kirler gibi manevi olan her şey de 
tüketilebilir.

Bir an durup düşünüyor musu-
nuz? Yoksa düşünmeden sadece 
komutlarla mı yaşam sürüyorsu-
nuz? Fikirlerle yaşam sürüyorsa-
nız tabi ki düşünüyorsunuz. Ya 
da komutlarla yaşayarak, düşün-
düğünüzü zannediyorsunuz. Siz 
düşünüyor ve kendi fikirlerinizle 
mi yaşam sürüyorsunuz?

Sizin mutluluğunuz iyi bir iş, 
çok para, çok tüketim ve iyi bir 
statü mü? İşimiz, paramız, tüketi-
mimiz ve statümüz için mücadele 
ediyor onlara ulaşamadığımız za-
man kendimizi başarısız sayıyor 
ve kendimizi mutsuz addediyo-
ruz. Mutsuzluklarımızı putumuz 
yapmış onlar için yaşıyoruz. Hiç 
düşündünüz mü farklı yollardan 
mutlu olmayı? Sizce dünyada pa-
rası olmadan mutlu olan hayatını 
seven yok mudur? İyi bir işi olma-
sa da çevresinde sevilen ve dinle-
nen statü sahibi mutlu bir kişi yok 
mudur? Fazla tüketim yapmasa da 
elindekiyle yetinmeyi bilen ama 

Nasıl oluyor da bir tüketim çıl-
gınlığı insan topluluğunu yığınına 
çevirebiliyor? İşte adına ne derse-
niz deyin illüzyon veya simülasyon 
insanları etkisi altına almış durum-
da. Bunu örnek bir olayla açıklaya-
lım. Bir telefon markası piyasada 
bulunmayan yeni özelliklere sahip 
bir telefonu piyasaya sürmek is-
tiyor. Sizce ilk adımı ne olurdu? 
Bir illüzyonistin atması gereken 
ilk adım o telefonun özelliklerini 
insanların zihinlerine yerleştirmek 
olur. Çünkü zihinde bulunmayan 
hiçbir kavram gerçeklikte var ola-
maz. İnsanlara o telefonun niçin 
insanlara gerekli olduğu illüzyonist 
tarafından öğretilir. İnsanlar farkın-
da olup olmadan günün her anında 
bu illüzyona maruz kalırlar. Evin-
den işe giderken reklam tabelasın-
da, iş yerinde çalışırken internet 
reklamında, işten sonra evinde din-
lenirken televizyonda yani günün 
her anında bu illüzyon insanların 
aklına yerleşir. Biz rutin hayatımız-
da bunu pek önemsemeyiz. Buna 
küçük anlık reklamlar olarak baka-
rız. Ancak bu küçük illüzyonların 
günlük hayatımızdan kaç dakika 
aldığını bir hesaplayın isterseniz.
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gereken soru Coco Cola bütün in-
sanlara nasıl ulaşıyor? 1950’lere 
bakalım. Hollywood veya Wall 
Street’te gezerken birden dikka-
tinizi bir afiş çekiyor. Yüzü çok 
aşina güzelliğiyle caddeleri adeta 
süslemiş bir kadın. O kadın tabi 
ki Marilyn Moore. Ama elinde bir 
cam şişe tutuyor. O da ne olma-
lı diye düşünüyorsunuz. Merak 
ediyor ve bir markete gidip bana 
Marilyn Moore içeceği verir mi-
sin diyorsunuz. Böylece Coco 
Cola’ya bağımlılığın bir Krali-
çe sayesinde başlıyor. Ya da tam 
tersi Elvin Presley ülkene gelmiş. 
Düşün Rock Roll’un Kralı konser 
veriyor. Elinde bir şişe durma-
dan bir siyah içecek yudumluyor. 
Konser alanında binlerce stantta 
Elvin Presley içeceği satılıyor. 
Sende düşünmeden Elvin Presley 
içeceği gidip alıyor ve yudumlu-
yorsun. Senin de Coca Cola’ya 
bağımlılığın bir Kral sayesinde 
başlıyor. İşte Coco Cola’nın zirve 
yürüyüşü bir Kraliçe ve Kral tara-
fından böyle başlatılır. 

Şimdi siz illüzyonlardaki sırrı 
arıyorsunuz ama bulamayacak-
sınız. Çünkü siz dikkatle bakmı-

Biraz da İllüzyonistleri ince-
lemekte fayda var. İllüzyonistler 
insanları nasıl kandırıyor? Bu 
kandırma 3 perdeli bir oyundur. 
Birinci perdeye vaat denir. İllüz-
yonistler bu perdede insanlara 
sıradan bir şey gösterir. Bu bir 
nesnedir. Mesela sıradan bir ev, 
sıradan bir araba, sıradan bir cep 
telefonu, ayakkabı, çanta vb. Bu 
verdiği nesnenin hileli olmadığını 
görmeniz için sizden incelemenizi 
ister. Gerçekten o nesnede hiçbir 
hile yoktur. Asıl mesele ikinci 
perde olan dönemeçte başlar. İl-
lüzyonist sıradan bir nesneyi alır 
ve ona olağanüstü bir şey yapar. 
Ama nasıl? İşte burada çağımızın 
hilecisi reklamlar araya girmekte-
dir. Toplumda yüz aşinalığı olan 
kişiler birer birer reklamlarda oy-
natılır. O saatten sonra siz nesneye 
değil o nesneyi elinde bulunduran 
karizmatik adama veyahut sizi 
güzelliğiyle büyüleyen kadına 
odaklanırsınız. Bunu dünyanın en 
büyük firması olan Coco Cola ile 
analiz etmeye ne dersiniz?

Nasıl oluyor da gazlı siyah bir 
içecek elektronik şirketlerini ve 
yazılım şirketlerini geride bırakıp 
zirveye yerleşiyor? İşte sorulması 

yorsunuz. Aslında siz olayın aslı-
nı öğrenmek istemiyorsunuz. Siz 
aldatılmak ve kandırılmak isteni-
yorsunuz. İşte illüzyonun en zor 
kısmı da bu. İllüzyonist bir nes-
neyi olağanüstü yaptıktan sonra 
aldatılmayı sürekli hale getirmek 
ama insanların buna uyanması-
nı engellemek amacındadır. Bu 
uzun ve meşakkatli bir süreçtir. 
İllüzyon tamamlandıktan sonra da 
geriye tek bir şey kalır; malı piya-
saya sürmek. Sonra ardı arkası ke-
silmeyen uzun kuyruklar ve malı 
almaya çalışan bir yığın. Öyle ki 
bu yığın günlerce aç kalmış ve eti 
gördüğünde birbirine saldıran bir 
sırtlana dönüşür. Siz sanıyorsunuz 
ki elinizdeki mal dünyanın en iyi-
si sizi uzun süre idare edebilir ve 
verdiğiniz ücret bu malı karşılı-
yor. Yok, tam aksine bir süre sonra 
bir bakıyorsunuz elinizdeki malın 
kıymeti gitmiş ve özellikleri eski-
miş. İşte orda bir daha aynı rek-
lamlar dikkatinizi çekiyor. Çünkü 
bağımlı olmuşsunuz bir kere ve 
algıda seçicilik yapıyorsunuz o 
mala karşı. Elinizdeki malın bir 
üst versiyonu çıktığında hiç dü-
şünmeden onu alıyorsunuz. Çün-
kü bağımlısınız artık düşünme ye-
tileriniz kapalı. Peki, bu hikâyede 
gizli kahramanlar kim? Tabi ki de 
illüzyonistler: var olmayan ger-
çekliği olması gereken bir durum 
olarak aktarabilen gruplar.

Bir yığının içindesiniz. Önü-
nüzü göremiyor sadece ilerliyor-
sunuz. Takip ettiğiniz, yığının ön 
safındaki kişiler. İyi bir yere git-
tiğinizi düşünüyorsunuz. O da ne 
yığının içinden bir ses: Durun! 
Gitmeyin. Hepiniz uçuruma gidi-
yorsunuz. Oysaki nasıl olur? Her-
kes o yöne doğru ilerliyor.

"İşte o an yapmanız gereken: 
DURUN VE DÜŞÜNÜN."
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Öğreten ve Öğrenen
AÇISINDAN UZAKTAN EĞİTİM M
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İlknur KOÇDAŞ
Görkem Eğitim Kurumları 

Kurucu Müdürü

İnsan bu öğrenmeleri gerçekleş-
tirirken her zaman iyiyi, doğruyu 
veya işine yarayanı öğrenmez. 
Bazen farkında olmadan öğren-
memesi gerekenleri de öğrenebi-
lir. Elbette burada konuşacağımız 
konu biraz daha istendik öğren-
meler üzerine olacaktır. İşte eği-
tim kavramı burada devreye girer. 
Eğitim, planlı programlı belli bir 
zaman diliminde belli istendik 
davranışları kazandırma sürecidir. 
Eğitimin hedefleri bu istendik dav-
ranışları belirler ve bunların kaza-
nılmasını sağlamak için planlanır. 
Bu amaçlar toplumun değerleri, 
inançları, bilimin teknolojinin ge-
rekleri ile uyumlu olması istenir.

Bu yazıda dile getirmek istedi-
ğim; bu kadar önemli olan in-
sanları, toplumları hatta dünyayı 
şekillendiren eğitimin bir ekran 
karşısında uzaktan yapılabilir mi? 
Okul dediğimiz kavram sadece 
konu anlatılan, soru çözülen me-
kanlar mıydı? Gibi soruların ce-
vabını aramaktır. Bunun için öğ-
reten ve öğrenen olarak konunun 
iki tarafının fikirlerini alarak yola 
çıktım. Farklı branşlardan öğret-
menler ve farklı eğitim kademe-
lerinden öğrenciler ile görüştüm. 

DEMET AKKAYA  
(Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni): 

Uzaktan eğitimin birçok tanımı 
vardır ve daha önceki yıllarda 
çoğu Avrupa ülkesinde uygulan-
mış bir sistemdir. Bu süreç biz de 

İnsan, yaradılışı gereği doğumunda 
ölümüne kadar sürekli öğrenme 
ve eğitilme süreci içinde olan tek 
canlıdır. En pasif halinde bile öğ-
renme olgusu içinde bir şeyler öğ-
renir. Günlük yaşamınızda bunu 
siz de test edebilirsiniz. Basit bir 
örnekle oturduğunuz yerden yiye-
ceklere ulaşmanın yolunu oturma 
eylemi sırasında öğrenirsiniz.

Niçin öğreniyoruz? İnsan önce 
temel ihtiyaçlarını gidermek, ha-
yatta kalmak için öğrenir. Bura-
ya kadar diğer canlılar ile benzer 
özellik gösterir. Temel ihtiyaçları 
karşılandıktan sonra saygı gör-
mek, bir gruba ait olmak, sevil-
mek için öğrenmeye başlar. Bu 
aşamada diğer canlılardan ayrılır 
ve kendini gerçekleştirmek için 
öğrenme yolunda ilerler.

nasıldı? Bir eğitimci olarak pan-
demi sürecinde uzaktan eğitimin 
nasıl geçtiğini artıları ve eksileri 
yönünden bütün gözlemlerimle 
ve yaşadıklarımla anlatmak iste-
rim. Uzaktan eğitimle ilk tanış-
tığımızda öğreten olarak zor bir 
sürecin bizleri beklediğinin far-
kındaydık. Elimizden gelenin en 
iyisini yapmak bu süreci en az 
hasarla atlatmak için çaba göster-
dik. Bunun için öğrencilerimize 
derslerde, sınıf ortamları nasılsa 
aynı şekilde ortamlar oluşturma-
ya çalıştık. Konularımızı anlattık, 
soru çözümleri yaptık. İyi gittiği-
ni, sıkıntı olmadığını düşünmeye 
başlamıştık çünkü sorulan sorula-
ra yanıt geliyordu. Hatta yapılan 
online denemelerde ciddi net ar-
tışları vardı. Daha sonraki süreçte 
okulların açılma kararı çıktı. Sını-
fa girdiğimde anlattığımız konula-
rı ilk önce tekrar ederek başladım 
ama sonuç hüsrandı. En iyi ol-
duğunu düşündüğüm öğrenciden 
dahi hiçbir soruya yanıt gelmi-
yordu. Tekrar basite indirgeyerek 
sordum, yine yanıt yoktu. Çocuk-
lara dönüp uzaktan eğitimin nasıl 
geçtiğini sorduğumda dersi dinle-
mediklerini, odaklanamadıklarını; 
sorulan sorulara internetten bakıp 
yanıt verdiklerini hayattan hiçbir 
beklentilerinin olmadığını söyle-
diler. Sonuç olarak da bu eğitimin 
asla yüz yüze eğitimin yerini ala-
mayacağını, öğreten ve öğrenenin 
aynı ortamı paylaştığı, aynı havayı 
teneffüs ettiği eğitimin vazgeçil-
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Eğitim camiası olarak öğretmen-
ler, öğrenciler ve velilerin online 
eğitime alışması çok da kolay ol-
madı. Teknik bazı aksaklıkların 
ya da donanımsal bilgi yetersiz-
liklerinin yanı sıra ders anlatım-
larının olabildiğince ilgi çekici 
olması konusunda öğretmene 
büyük görevler düştü. Elbette ki 
bu durum öğretmeni örgün eğitim 
sürecindeki ders anlatımlarından 
çok daha fazla yordu. Bu da öğ-
retmenin motivasyonunu ciddi 
anlamda azalmasına neden oldu. 

Ben ise - Tarih Öğretmeni olmam 
dolayısıyla - çevrimiçi dersler-
de mümkün olduğunca hikayeci 
anlatım tarzını tercih ettim. Öğ-
rencinin bunalmadan ya da bil-
gisayarında yan sekme açmadan 
beni dinlemesi amacıyla biraz 
konu biraz hikaye, rivayet veya 
alıntılarla dersimi destekledim. 
Anlattıklarımı güncel olaylarla da 
bağdaştırdım. Çünkü karşımdaki 
kitlenin aktif sosyal medya kulla-
nıcıları olduğunu biliyordum. Bu 
konuda tecrübem olduğu için çok 
sorun yaşamadım. Ancak çoğun-
lukla öğrencilerin derse hazırlıklı 

mez olduğunu anladım. Öğretmen 
verdiği eğitimin öğrenci üzerinde-
ki etkisini, davranışa çevirip çe-
virmediğini anlık ve canlı olarak 
görüp takip edebilmelidir. Öğren-
cinin gözlerinin içine gülümse-
mesi bile öğrencide motivasyonu 
artırır. Bu nedenle geleceğimiz 
olan gençler için kaybımızın te-
lafisinin çok zor yapılabileceğini 
düşünüyorum. Başta artılarından 
bahsedeceğim demiş olsam da bir 
eğitimci olarak herhangi bir artısı-
na rastlamadım o nedenle eksileri 
çok olan bu sistemden daha çok 
kayıp vermeden bir an önce kur-
tulmayı temenni ediyorum.

ERHAN VURAL 
(Tarih Öğretmeni):

2015 tarihinden beri uzaktan eği-
tim sektöründe farklı kurumlarda 
çalıştım. Covid – 19 ile gelen bü-
yük değişim öncesi uzaktan eğiti-
me pek sıcak bakılmıyordu. Buna 
çok şaşırıyordum. Teknoloji ça-
ğındayız. Bir değişim – dönüşüm 
gerçekleşiyordu. Peki buna neden 
direniliyordu? Neredeyse uzaktan 
eğitim, eğitimden sayılmıyordu. 

gelmemesi önceki konuların hatır-
latılmasını gerekli olduğu durum-
larda daha fazla zaman ve emek 
kaybına yol açtı. 

Bizler insanız. Her ne kadar eği-
timde uzaktan eğitim, yapay zeka 
ya da çok farklı teknolojiler kulla-
nılsa da, en etkili eğitim yöntemi-
nin Sümerlerdeki zigguratlardan 
beri uygulanagelen örgün – uygu-
lamalı eğitim -öğretim olduğunu 
unutmamamız gerekir. 

SELEN DEMİRBAŞ 
(Almanca Öğretmeni):

Öğrenme sürecinde öğrenen ve 
öğreten arasındaki bağ ve alışıla-
gelmiş ilişki değerini korurken, 
yabancı dili öğrenme serüveni 
öğrencinin etkin katılımını ge-
rektirmektedir. Bu süreç planlı ve 
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unsuru yaparak ve yaşayarak öğ-
renme ve deneyimleme uzaktan 
eğitim sürecinde sekteye uğra-
dı. Gün geçtikçe öğrencilerimiz 
üzerindeki motivasyon düşmeye 
başladı. Dil yeteneklerini uzaktan 
eğitimde gösterememeleri ve aynı 
zamanda aile bireylerinin derse 
girilmesi için baskı yapması, ders 
esnasında oyun bilgisayarda oyun 
açma, derse odaklanamama, ders-
te kendi aralarında iletişim kurma 
istekleri, ev ortamındaki televiz-
yon sesi, kardeş sesi, derse katı-
lımda geç kalma, uyku zamanları-
nı ayarlayamama gibi faktörler de 
eklendi. Bu durum öğrencilerimiz 
açısından konfor olmaktan uzak-
laşıp dezavantaj yarattı. Uzaktan 
eğitimde öğrenciler arasında ku-
rulan dilsel iletişim yöntemleri 
zayıflamaya başladı.

Uzaktan eğitim süreci söylemesi 
ve uygulaması kulağa basit gelse 
de hem öğrenciler hem öğretmen-
ler açısından bambaşka beceri ve 
alışkanlıkların kazanıldığı yepye-
ni bir süreçtir. Bu sürece hiçbir  
hazırlık yapılmadan geçileceğini 

sürdürülebilir yapıda olduğunda 
öğrencinin öğrenme sürecindeki 
isteğini ve sevincini destekler.

2020 senesi tüm dünya da oldu-
ğu gibi bizlerin hayatında köklü 
değişikliklerin yaşanmasına ne-
den oldu. Yeni süreç beraberinde 
yabancı dil öğrenen öğrencile-
rimizde iletişim kaygısı, sınav 
kaygısı, olumsuz değerlendirilme 
gibi birçok kaygıyı da berabe-
rinde getirdi. Bunlara derslerde 
öğrenmede geri kalmak, derste 
konuşmak zorunda olduğunda 
heyecanlanmak, öğrendiği dilin 
diğerlerine göre daha kötü ol-
duğunu düşünmek, telaffuzuna 
güvenmemek, derse hazırlığının 
yeterli olmaması gibi örnekler 
verilebilir. Oysa ki yabancı dilin 
eğitiminde ve öğretiminde birçok 
deneme yanılma yöntemi kullanı-
larak iletişim kurmanın yaşanmış-
lıklarla desteklenmesi gerektiği 
sabit olmuştur. Kovid -19 salgın 
süreci uzadıkça eğitim sürecin-
de yaşanılan zorluklar da şekil 
değiştirmeye ve haliyle artmaya 
başladı. Dil öğrenmenin en büyük 

söylemek onlara bisiklet sürer-
ken birden araba kullanmaları 
gerektiğini söylemek gibidir. İşte 
hepimiz zorunlu kalarak böyle 
bir süreçten geçtik ve yaklaşık bir 
yılı aşkın bir süredir de bu süre-
cin içindeyiz. Hep beraber birbi-
rimize destek olacak şekilde adım 
adım ilerledik. Artık hepimiz bu 
sürecin ve serüvenin bir parçası 
ve kahramanı olduk.

OĞULCAN ÇELEBİ 
(İngilizce Öğretmeni):

Teknoloji, sosyal manzarayı ve 
sosyal etkileşimin doğasını değiş-
tirdi. Eğitim de dolayısıyla bundan 
etkilenmiştir ve bu değişiklikler, 
teknoloji yeni eğitim ortamlarının 
oluşturulmasını ve uygulanmasını 
kolaylaştırdığı için işleri çok daha 
farklı, belki de önceden genel ola-
rak hayal edilemeyecek noktalara 
getirdi.

İngilizce öğrenmek ve öğrenci-
lere yeteneklerinden bağımsız 
olarak çok sayıda fayda sağlamak 
için yeni başlayan ve ileri düzey-
deki öğrencilerin bu tür program-
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Sınıflarda yüz yüze derste oldu-
ğu gibi dersi dinleyen öğrenciler 
online derslerde de dinlediler. An-
cak yüz yüze eğitimde derste dik-
katini toplamakta zorlanan öğren-
cileri online eğitim ile derse bağlı 
tutmak oldukça zordu. Burada 
bireysel farklılıklara müdahale 
söz konusu olmadı. Her öğrenciyi 
aynı hazırbulunuşluk seviyesinde 
kabul etmek zorunda kalkarak 
ders anlattık. İşlenen derslerin 
tekrarı ve verilen ödevlerin yapıl-
ması ile ilgili olarak öğrencileri-
mizin otoriteden uzakta olduk-
larında işi ciddiye almadıklarını 
gözlemledim.

12. Sınıflarda online derslere baş-
ladığımız zamanlarda ilgisiz olan 
öğrenciler yaklaşan YKS nedeniy-
le online derslere daha çok önem 
verdiler. Ancak süreç uzadığında 
durum olumsuzlaşmaya başladı. 
Açıkçası konumu anlatır sorumu 
çözer giderim, diyen bir öğretmen 
için çok iyi bir yöntem. Konu ye-
tiştirme derdiniz olmuyor. Benim 
gibi tam öğrenmeyi önemsedi-
ğinizde online eğitimden olması 
gereken öğrenme hedeflerine ula-
şamıyorsunuz. Bu yaş grubuna uy-
gun bir yöntem değil.

lara katılarak İngilizce yeterli-
likleri artırılabilir. Aynı şekilde 
çevrimiçi ESL kursları ile, yöne-
ticilerin dünyanın çeşitli bölgele-
rine ulaşmasını sağlayarak Dünya 
çapında olağanüstü bir İngilizce 
eğitimi ve öğrenimi mümkündür. 
Ekonomi küreselleştikçe, ulusal 
sınırlar bulanıklaşmaya başla-
mıştır ve İngilizce şu anda ulus-
lararası kuruluşlar için bu sebeple 
çok önemli hale gelmiştir. Sonuç 
olarak, İngilizce sürekli olarak 
gelişen küresel topluma ayak uy-
durmak isteyen herkes için hayati 
öneme sahiptir.

GÜLCENUR YÜCEL 
(Matematik Öğretmeni):

Covid – 19 salgını süresince alınan 
gereği yapılan online derslerimiz 
ile ilgili olarak öğrencilerimizin 
uzaktan eğitime uyum sağlamada 
zorlandığını gözlemledim. Benim 
için de büyük kolaylık, planımı 
yetiştirme sorumun yok, çok sa-
yıda soru çözebiliyorum. Her şey 
güzel görünüyor. Ama süreç iler-
ledikçe tablonun çok başka oldu-
ğunu gördüm. Yapılan derslere 
bazı öğrencilerin gerekli önemi 
vermediğini düşünüyorum. 

SONUÇ
Bu ve bunun gibi birçok düşün-
ceden ayrıca bir öğretmen ve ida-
reci olarak yaşadığımız süreçte 
öğrendiklerimizden hareketle di-
yebilirim ki bu eğitim yönteminin 
avantajlarını konuşacak pozis-
yonda değiliz. Gerek toplumsal 
normlar gerek alışkanlıklarımız 
gerekse öğrenenin içinde bulun-
duğu durumlar-ergenlik, gelişim-
sel, kültürel özellikler…- uzaktan 
eğitimi zor ve olumsuz bir hale 
getiriyor. Bu yöntemin daha çok 
belli bir yaşa gelmiş, yirmi beş 
üstü, sorumluluk duygusu geliş-
miş, hedef koyabilen ve hedefleri 
için plan yapabilen bireyler için 
daha uygun olduğunu düşünüyo-
rum.

Örgün eğitim de kaybımız çok 
fazla. O klişe cümleyi kullanma-
yacağım. Evet sağlık önemli. Has-
talanır tedavi olur, iyileşirsiniz 
veya… Ancak eğitim eksiklerinde 
kayıplar bir ülkenin gelişmesi açı-
sından onlarca yıla mal olacak ve 
bir kişinin iyileşmesi ile sonuçla-
namayacak, tüm toplumu kapsa-
yan bir soruna dönüşecektir.

M
AKALE

2021 digitaliztürkiye 63



BA
D

EM
A 

G
AR

D
EN

64 digitaliztürkiye 2021



M
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nedeni olarak kabul görür. Serbest radikaller 
vücutta oksidatif strese neden olduğundan, oleropin 
oksidatif stresi engeller. Oksidasyona bağlı olarak 
gelişen yüksek LDL kolesterol seviyelerinin 
düşürülmesinde etkilidir. Kolesterol düşürücüdür.

Bununla beraber daha çok arterosklerotiktir. Yani 
damar içerisinde oluşan makrofaj kaynaklı plaklanmayı 
engeller. Damar sertliğine karşı koruyucudur.

Pankreasın yeterli düzeyde veya hiç insülin 
salgılamaması ve oleropin ilişkisi araştırılmıştır. 
Yetersiz insülin düzeyi -glikoz metobolizması 
üzerinde etkili olduğu ve kan şekeri düşürücü (tip2 
diyabet) etkilerinin varlığı kabul edilmektedir. 

Çeşitli tümör örnekleri üzerinde yapılan klinik 
çalışmalarda, özellikle meme, prostat ve kolon 
tümörü durdurucu ve metastaz olasılığını düşürücü 
etkileri vardır.

Bilinmesi Gerekenler

 İlaç Değildir !
Zeytin ve zeytin ürünlerine alerjisi olan bireyler 
kullanamaz. 

Bunlar için kullanılır:

1. Antioksidan ve Anti-Enfeksiyon 

2. Estetik-Güzellik

3. Kardiyovasküler / Kalp-damar sağlığı

4. İnsülin hassasiyeti / Tip 2 diyabet

5. Genel Bağışıklık sistemi destekleyici

6. Yara iyileştirici

Oleropin Nasıl Kullanılır ve 
Kullanım Alanları Nelerdir? 
LDL yüksek kolesterolün düşürülmesi için günlük 
en az 10 mg oleropin kullanılmalıdır. Bir yemek 
kaşığı Oleropin bu miktarı sağlamaya yeterlidir. 

Zeytin ağaçlarının damarlarında dolaşan en etkili, 
en baskın ve dünyanın en güçlü fenolik – biyoaktif 
bileşiklerinden biri olan Oleropin keşfedilmiş en 
güçlü antioksidanlardan biridir. (ORAC – Value 
Serbest radikal temizleme kapasitesi) 4.000.000 
qmol/100 gr). Zeytin ağaçlarının kök, gövde, 
meyve ve yapraklarında bulunur. Ağacın zararlılara 
ve hastalıklara karşı kendisini savunmak için 
geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Anti-
mantar, anti-bakteriyel, anti-viral, anti-inflamatuar 
(Enfeksiyon) özellikleri ile zeytin ağaçlarının 
binlerce yıl yaşamasından ve üremeye devam 
etmesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. 
• Oleropin, 500 mg dan fazla “Oleropin” içeriği ile 

diğer zeytin yağlarından güçlü bir şekilde ayrılır. 
• “Oleropin” içeriği bakımından en az 15 kat 

daha güçlüdür. 
• Aynı oranda C vitamini içeren gıdalara göre 

oksijen radikali temizleme kapasitesi 19 kat 
fazladır. 

Oleropin antioksidan savunma sistemine güçlü 
bir destek sunar. Antioksidanlar, çeşitli kronik 
rahatsızlıklara, erken yaşlanma belirtilerine karşı 
vücudu koruyan en temel savunma mekanizmalarıdır. 
Oksidatif stresi engelleyerek kanser; yüksek 
kolesterol, damar sertliği ve kardiyovasküler 
rahatsızlıklara karşı koruma sağlarlar.

Temel Faydaları / Etkileşimleri
Oleropin vücudun temel faaliyetleri sonucu 
ve dış etmenler ile oluşan serbest radikallerin 
temizlenmesinde etkilidir. Serbest radikallerin 

Onur TURAN
Eron Yönetim Kurulu Üyesi

Oleropin Nedir ve Ne İşe Yarar ? 
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ÇALIŞMA ETKİ KANIT GÜCÜ

Hipertansif (Hiper tansiyon) hastalarda yapılan çalışmada 
“Captopril” (Tansiyon İlacı) ile oleropin kıyaslandığında 
en az captopril kadar kan basıncını düşürdüğü görülmüştür. 
Bununla beraber, kan basıncı normal olan hastalarda 
herhangi bir etkisi olmamıştır.

Hipertansiyon

LDL oksidasyonu ve damar sertliği ile oleropin ilişkisi 
incelendiğinde, LDL oksidasyonunu düşürdüğü güçlü 
olarak görülmüştür.

LDL Oksidasyonu

LDL-C nin düşürülmesinde etkili olduğu görüşmüştür. LDL-C (Kötü Kolesterol)

İyi kolesterolün artırılması ile ilgili yapılan çalışmalarda 
sonuçlar tutarsız ve tatmin edici değildir. HDL-C

Oleropin kullanımı ile toplam kolestrolde bir miktar 
azalma görülmüştür. Toplam Kolesterol

Oleropin trigliseridler üzerinde etkilidir. Ancak sonuç 
kayde değer bulunmamıştır. Trigliserid

DNA hasarını ölçmek için yapılan çalışmalar da (8-okso-
Dgf biyolojik belirteç olarak) mitokondriyel ve idrar 
ölçümlerinde %50 azalma görüldü. DNA hasarını engelledi.

DNA Hasarı

Oleropin güçlü bir antioksidandır. Glutatyon Peroksidazi 
enzimi aktivitesini uyardığı görüldü. Vücutta serbest 
radikal temizliğini etkin bir şekilde yerine getirir.

Antioksidan Enzimleri

Oleropin’nin kan şekerine etkisinin araştırıldığı 
çalışmalarda güçlü bir ilişki tespit edildi. Ancak çalışmalar 
devam etmektedir. Oleropin sadece şeker hastası olan 
bireylerin kan şekerini düşürebilir.

Kan Şekeri 

Oleropin kullanılması sonucu açlık ve tokluk sonrası 
insülin azalması göze çarpar. Tatmin edicidir. İnsülin 

Lipid peroksidasyona karşı koruyucur. Oleropin 
kullanılması sonucu tatmin edici düzeyde azalma görüldü. Lipid Peroksidasyonu

Oleropin kullanımı sonrası toplam karbon- hidrat 
emiliminin azaldığı görülür. Karbonhidrat Emilimi
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Natural Sızma

Zeytin Yağı

M
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Oleropin Neden Farklı? 
Oleropin ve toplam polifenol içeriği, biyo yararlılık 
açısından zeytinyağını değerli yapan en temel 
ayrıcalıktır. Zeytin meyvelerinin olgunlaşmaya 
başlaması ile birlikte azalan polifenol ve oleropin, 
sıkım proseslerinde kullanılan su ve ısı nedeniyle 
hızla kayba uğrar ve çok azı zeytinyağına ulaşmayı 
başarır. Bu durum zeytinyağları açısından standart 
olmayan polifenol ve oleropin içeriği anlamına 
gelir. Oleropin diğerlerinden farklı olarak, %100 
zeytin yaprağından alınan “Oleropin” fenolü 
ile standart olarak zenginleştirilir. Ekstra sızma 
zeytinyağının harika rengi, kokusu ve lezzetini 
korunurken polifenol içeriği de artırılmış olur. 

Oleropin en çok 0,8 asit değeri, muhteşem rengi ve 
kokusunun yanında emsalsiz bir biyo yararlanım 
sunar. Sağlıklı ürün konseptinde sürdürülebilir ve 
standart üretim süreci en önemli ayrıcalıklarından 
biridir. 

Nasıl Kullanacağız? 
• Kahvaltıdan 30 dakika önce bir tatlı kaşığı alınır. 

Sindirim sisteminin düzenlenmesine yartım eder. 
Kabızlık vb. sindirim sorunlarına karşı koruyucudur. 

• Hemoroid olan bireylerde, anüs bölgesine sürülür. 
Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardım eder. 

• Haftada iki kez cilt yüzeyine pamuk veya 
yüzük parmakları yardımıyla hafifçe yedirilerek 
uygulanır. Cildi yatıştırır. Cilt yaraları ve lekeler 
üzerinde etkilidir. Cildin antioksidan bakımını ve 
vitamin takviyesini yapar. 

• Haftada iki kez saç bakımı için kullanır. Saçların 
daha parlak ve hacimli görünmesine yardımcı olur. 

• Bebeklerde pişikler için kullanıma uygundur. 
Hiçbir sentetik ve toksik madde içermez. 
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“Burası farklı bir evren ya da 
sanal dünyamı bilemiyorum?”
Hayat kendi gerçekliğini korurken 
insan zihni, farklı biçimleri geliş-
tirerek gerçeklik algısını değiş-
tirebilmektedir. Değişmez olarak 
görülen fiziki kuralları yeni form-
lara sokabilmekte ve bu kuralların 
üzerinde oynamalar yapmaktadır. 
İnsan oluş hallerini farklı perspek-
tiflerle ortaya koyan sinema da 
önemli bir ifade biçimi olarak kul-
lanılmaktadır. Teknolojik gelişme-
lerle birlikte sinema sanatçılarının 
kendini ifade şekli kolaylaşmıştır. 
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Bugün sinemada yoğun olarak kul-
lanılan dijital görsel efekt uygu-
lamaları aşırı gerçekçi, imkan-
sız, ulaşılamayacak kadar paha-
lı, zaman alıcı veya görüntünün 
yakalanması imkansız olan canlı 
çekim görüntülerini, özel efektleri 
ve oluşturulmuş hazır görüntülerin 
(dijital veya optik - hayvanlar veya 
yaratıklar) entegrasyonunu içerir.

VFX Nerede Kullanılır, 
Nasıl Kullanılır?
Yaratıcılığın sınırlarını esneten 
hatta ortadan kaldıran dijital gör-
sel efekt uygulamaları sinema 
tiyatro, film, televizyon, video 
oyunu alanlarına farklı boyut-
lar katarak yeni hikaye alanları 
oluşturmuştur. Günümüzde VFX, 
neredeyse üretilen tüm filmlerde 
yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Özel efektler geleneksel olarak 
kategorilerine ayrılır. Mekanik 
etkiler ve optik efektler. Dijital 
film yapımının ortaya çıkmasıyla 
birlikte, özel efektler ve görsel 
efektler arasında bir ayrım büyü-
dü. Mekanik etkiler (olarak da 

adlandırılır pratik veya fiziksel 
etkiler) genellikle canlı çekim 
sırasında gerçekleştirilir. Örneğin: 
fiziksel rüzgar, yağmur, sis, kar, 
bulutlar oluşturmak, bir arabayı 
kendi kendine sürüyormuş gibi 
göstermek ve bir binayı havaya 
uçurmak, vb. Mekanik efektler de 
genellikle set tasarımına ve mak-
yajına dahil edilir.

Peki filmlerde video oyunlarında 
imkansız olan ve pahalı olarak gör-
düğümüz mekanlar nasıl yapılıyor?

Mat boyama ile, film yapımcıları-
nın çekim yerinde bulunmayan bir 
ortamı yaratmalarına olanak tanır. 
Setin ve ya uzak bir konumun 
boyalı temsilidir. Tarihsel olarak, 
mat ressamlar ve film teknisyenle-
ri, mat boyalı bir görüntüyü canlı 
aksiyon çekimleriyle birleştirmek 
için çeşitli teknikler kullandılar. 
En iyi ihtimalle, sanatçıların ve 
teknisyenlerin beceri düzeylerine 
bağlı olarak, efekt “kusursuzdur”.  
Mat boyamanın kullanıldığı alan-
lardan birisi de Animasyon film-
leridir. Modellenen karakterlere 
uygun mekan tasarımı yapılır.

Kader KURNAZ	
Çizgi Film Animasyonu Asistanı
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Modelleme ve 
Karakter Tasarımı
Bilgisayar programları kullanarak 
üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe 
uygun karakterlerin modellenme-
sine 3D karakter modelleme denir. 
Gerçekte var olan karakterlerin üç 
boyutlu modellendiği gibi, ger-
çekte var olmayan karakterlerde 
üç boyutlu modellenebilir. Tabiki 
bunun öncesinde karakterin tasar-
lanması süreci var, o süreç tama-
men sanatçının hayal gücüne ve 
gözlem yeteneğine bağlıdır. 3D 
modelleme yapan sanatçıların çok 
iyi bir gözlemci olması gerekiyor 
çünkü gerçeğe yakın karakterle-
rin anatomik özelliklerini taşıma-
sı gerekir. Böylelikle animasyon 
filmleri izleyiciye daha hoş ve 
gerçekçi gözükecektir. 3D model-
leme  animasyon dışında çeşitli 
sektörlerde de kullanılıyor. Örne-
ğin: inşaat, film, video oyunları ve 
iç mimari ve tasarım gibi.

3D Animasyon
3D animasyon filmleri için ilk 
olarak konsept tasarımı yapılma-
lıdır. Peki nedir bu konsept tasa-
rımları? 3D animasyon film için 
gerekli olan karakter, mekan yada 
araç gibi modellerin tasarımları 

3D modelleme aşamasına geç-
meden tasarlanır. Sonrasında ise 
3d modelleme aşamasına geçi-
lir oldukça uzun zaman alır. 3d 
modelleme sanal arayüzler içeri-
sinde nesnelerin ya da karakter-
lerin çizilmesi aşamasıdır. Mekan 
modellemeleri diğer aşamalarda 
olduğu gibi olmazsa olmazlardan-
dır. Mekan modellemeleri de çok 
önemlidir, sebebi ise tüm konula-
rın bir mekanda geçeceğindendir. 
Mekan modelleri görsel açıdan 
doyurucu ve izleyenleri kendisine 
çekici özelliklere sahip olmalıdır. 
3d animasyon film yapımı aşama-
larında anlayacağınız üzere tek 
bir karakter üretebilmek için bile 
birden fazla çalışanın o karakter 
üzerinde emek sarf etmesi gerek-
mektedir. Animasyon filmleri 
izlerken sahnede gördüğünüz en 
ufak bir taş parçası bile bir çalı-
şan tarafından ile oraya konuldu-
ğu için yapım aşamaları uzun ve 
uğraştırıcı olmaktadır.

Yurtdışında görsel efekt ve sine-
ma sektöründe oldukça fazla 
yaygın olarak kullanılan 3d ani-
masyon ve görselleştirme tek-
nikleri ülkemizde zamanla geliş-
mekte, yurtdışı kalitesine giderek 
yaklaşmaktayız.3d animasyon ve 

modelleme teknikleri görselleştir-
meler ve bunun gibi yeni çağ görsel 
sunum ürünleri ülkemizde en çok 
mimari alanda ve anlatım animas-
yonları yapımı alanında kullanıl-
maktadır.

2D Animasyon
İki boyutlu ya da 2D animasyon, 
objeleri ve karakterleri iki boyutlu 
evrende oluşturulan animasyonlar-
dır. Yani bu objelerin sadece geniş-
lik ve yüksekliği vardır.

Aslında sürekli olarak televizyon 
reklamlarında gördüğümüz hareket-
li ve 2 boyutlu animasyonlar ile 
birlikte kullanılan video görüntüle-
rin oluşturulması işlemidir. Basitçe 
reklamlarda oyuncu elini açar ve 
elinden yazı çıkar, çıkan yazı dış ses 
tarafından söylenen kelimelerin yazı 
halidir yada görsel halidir. Bunları 
yapabilmek için yine 2D Animas-
yon teknikleri uygulanır ve sonuç 
olarak bir reklam filmi için gereken 
güzel anlatımı olan bir animasyonlu 
reklam filmi elde edersiniz.

Özetlemek gerekirse teknolojinin 
gelişmesiyle sanal dünyanın kapıla-
rı açılıyor. Vazgeçemediğimiz film-
lerden, video oyunlarından tutun 
en ufacık bir reklam filminde bile 
animasyonun izleri var. Digitaliz 
Medya & İletişim olarak sizler için 
hazırladığımız tanıtım reklamları-
nı bu doğrultuda hazırlamaya özen 
gösteriyoruz.
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Hasan el-Rammah (Nacm 
ad-Din el-Ehdâb) barut ve 
patlayıcı maddeleri ince-
leyen ve savaşın proto-
tip araçlarını tasvir eden, 
Memlûk Sultanı emrin-
de çalışan bir kimya-
ger ve mühendisti. Türk 
Memlûkleri devrinde, 
Sultan Baybars’ın zama-
nında (1260-1277) günü-
müz Suriye topraklarında 
yaşamış ve 1294-95 yılla-
rı arasında ölmüştür.

Memlûklerin çoğu başta 
Kuman-Kıpçaklar olmak üzere Türk halklarından olu-
şuyordu. Bu sebeple Hasan el-Rammah’ında Türk asıllı 
olduğu düşünülmektedir.

Yazdığı, “Kitabû’l-Fürûsiyye ve ’l-Menâşıbû’l-Harbiyye” 
(Askeri Atlı Muharebe ve Zarif Savaş Cihazları Kitabı) 
ve “Nihâyetü’l-Su’ûl ve’l-Ummiye fi Ta’allûm A’mâlü’l-
Fürûsiyye” isimli eserlerde patlayıcı maddelerden, ateşli 
silahlardan ve ilk olarak roket sistemi ile çalışan torpi-
dolardan bahsedildiği görülür. Bu Arapça eserin bir el 
yazma nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulun-
maktadır (Topkapı Sarayı A. 2651). Diğer bir nüshası 
Paris’te Bibliotheque National’de Ancien fond MS. 
1127 numarada kayıtlıdır.

Hasan el-Rammah’ın 1275 yıllarında yazdığı bu harp 
tekniğine ait eserde patlayıcı madde ile dolu roket sis-
temiyle çalışan, 3 ateşleme yeri olan torpidonun re-
simleri de yer almaktadır. Belgelenen ilk roketin bir 
modeli, Washington DC’deki Ulusal Hava ve Uzay 
Müzesi’nde sergilenmektedir. Model, özellikle Ulusal 
Hava ve Uzay Müzesi için inşa edilmiş ve 1976 yılında 
George Marsden Design Company tarafından Müze’ye 
bağışlanmıştır.

Hasan el-Rammah’ın barut hakkındaki bilgisi dikkat 
çekicidir. Kitabında Roket için özel olarak tasarlanmış 
22 tanesi barut reçetesi olan 100’den fazla tarif bulun-

“ROKET BİLİMİNİN FİKİR BABASI, TORPİDONUN MUCİDİ”
Hasan El-Rammah
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Esra Uysal
YBKY Editörü

Bu yazı, Yerli Bilimkurgu Yükseliyor Dergisi, 
Ekim-2017- Sayı 6’da yayınlanmıştır.
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Çin ordusu barut ve fişekleri savaşlarda kullanmaya 
başlamıştır. 13. yüzyılda Sung hanedanlığı Moğol sal-
dırılarına karşı şarapnel dolu roketler kullanmaya baş-
lamış. Bu savaş sonucunda şaşkına dönen Moğol ordu-
su geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tabii ki Moğollar 
çok geçmeden savaşta gördükleri bu silahları yapma 
yollarını aramışlar. Daha sonra Moğollar yapmayı öğ-
rendikleri bu yeni silahları Macarlara karşı kullanmış-
tır. Bu kez de Moğollar zafer elde eden taraf olmuştur. 
1258 yılında ise Moğollar Araplar ile karşılaşmış ve 
Bağdat’ı ele geçirmişlerdir. Sonucunda Barut ve fişek-
lerin doğuya ulaşması ile Memlûklar da bu yeni savaş 
silahlarını keşfetmiş oldu.

Öncesinde karada kullanılan barut ve fişek teknoloji-
si, Hasan el-Rammah’ın çalışmaları ile farklı bir boyut 
kazanmış ve ilk torpidoyu tasarlamıştır. Torpido, düme-
ni ve pervanesi bulunan suyun altından veya üstünden 
suya atılan, dümenini ve pervanesini kullanarak hede-
fine ilerleyen, patlayıcı bir sualtı silahıdır. Torpido de-
nilebilecek ilk çizimler, Hasan El-Rammah tarafından 
1275 yılında yapılmış çizimlerdir.

maktadır. Bu reçeteler yeterince detaylıdır, hangi mal-
zemeden ne kadar oranda katılacağı ayrıntılarıyla anla-
tılmıştır. Bu anlatımlardan ideal oranları yakaladığı da 
anlaşılmaktadır. Askeri amaçların dışında fişek yapımı 
içinde tarifler bulunmaktadır.

Yanmayan ve patlamadan koruyucu giysi icadı da bu-
lunmaktadır. Bu giysi için ipek kumaş kullanıldığı yaz-
maktadır. Hasan el-Rammah bir öğretmenin talebi üze-
rine, MS 1270 ve MS 1280 yılları arasında bu önemli 
ve şok edici kitabı yazmıştır. Hassan el-Rammah çeşitli 
yangın çıkarma oklarını ve mızraklarını da anlatmış ve 
göstermiştir. 1

Tarihçiler, çeşitli silah türleriyle ilgili barut formülü-
nün çok fazla olduğunu ve El-Rammah’ın hepsini tek 
başına bulmadığını belirtiyor. Kitabının ilk sayfasında 
el-Rammah, yazdığı bilgiden miras olarak bahsetmek-
tedir. Bilgilerin büyükbabasından miras kaldığı düşü-
nülmektedir. El-Rammah, kitabında ayrıntılı olarak 
potasyum nitratın saflaştırılması sürecini açıklıyor. 
Barutun roket, top ve ateşli silahlarda kullanımı için 
potasyum nitratı saflaştırarak kullanımını ilk hesapla-
yanın Hasan el-Rammah olduğu tahmin ediliyor. Tor-
pidoda kullanılan roket teknolojisinin batıya gidişinin 
ise Haçlı Seferleri sonucunda gerçekleştiği düşünül-
mektedir.

Tarihi kayıtlara göre Çinliler barutu MÖ 3. yüzyıldan 
beri kullanmaktadır. Başlangıçta barut kutlamalarda 
havai fişekler için kullanılmış fakat MS 1045 yılında 

1 Karabarut; kükürt, odun kömürü ve potasyum nitra-
tın bir karışımıdır.
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Günümüz torpidoları ise bugünkü Hırvatistan’ın Rije-
ka kentinde Hırvat asıllı İvan Lupis Vukiç tarafından 
geliştirilmiştir. Daha sonra bu tasarım İtalya’da bazı 
donanma projeleri üzerinde çalışan İngiliz mühendis 
Robert Whitehead tarafından 1864 yılında İvan Lu-
pis ile anlaşılarak Avusturya-Macaristan donanması 
komisyonuna ilk otomatik tahrikli torpido olan Mi-
nenschiff resmi olarak 21 Aralık 1866’da sunulmuş-
tur. Torpido teriminin bir deniz saldırı patlayıcısı ola-
rak adlandırılması Robert Fulton tarafından 1800’lü 
yıllarda gerçekleştirilmiştir.2 (5) Torpido kelimesi, 
bir balık olan torpido balığından (Torpediniformes) 
gelmektedir. Latincede torpere kelimesi uyuşturmak, 
sersemletmek anlamına gelir. Fulton’un ölümü ile 
torpidonun gelişim süreci bir süre daha ertelendik-
ten sonra İkinci Dünya Savaşı süresince yeniden 
ilerleme kaydedilmiştir. 16 Ocak 1877’de bir Os-
manlı vapuru olan İntibah 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşları’nda otomatik tahrikli torpidoyla batırı-
lan ilk gemi oldu.

Bizimse torpido kullanımında tarihe geçen başarı-
mız Çanakkale Savaşında Muavenet-i Milliye’nin 12 
Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece İngiliz donanması-
na ait olan Goliath zırhlı gemisini batırmasıdır. İngiliz 

2 http://49817097.weebly.com/torpedo.html

Rammah’ın çalışmaları, su yüzeyinde gidebilen bir 
roketi göstermektedir. Bu cihaza kendi başına hareket 
eden ve yanan yumurta diyordu. Gemi savar bir tasa-
rımdı ve normal torpidolardan farklı olarak suyun altın-
da değil yüzeyinde hareket ediyordu. Suyun üzerinde 
sekerek ilerliyordu. Hasan el-Rammah’ın el yazması 
kitabı bulunana kadar torpidonun yakın tarih icadı ol-
duğu sanılıyordu. BBC belgeselcileri bu cihazı, model 
tasarımcısı Richard Windley’e Hasan el-Rammah’ın el 
yazması kitabına dayanarak yeniden yapılandırmıştır. 
Metinlerde cihazın armut şeklinde olduğu yazılmış-
tır. Bakır ve demir plakalardan üretilmiştir. Richard 
Windley’in anlattığına göre, cihazın üstü boyunca 
uzanan ana tüp kara barut yükünün bulunduğu yerdir. 
Sivri ucu, gemi gibi ahşap bir tekneyi vurduğu zaman 
patlayarak ve hasar veriyordu. Üzerinde bulunan ro-
ketler bugün kullandığımız ve Çinlilerin yüzlerce yıl 
boyunca kullandıkları havai fişeklere benzemektedir. 
Yapıldığı dönemde alt gövdesinde muhtemelen dövme 
demir kullanıldığını, cihazın her iki tarafında bulunan 
çubukların denge için olduğunu ve bir tür dümen iş-
levi gördüğünü anlatmıştır. Cihazın yeniden tasarlanıp 
denenmesi ile işe yararlılığı konusunda tatmin edici 
sonuçlar elde edilmiştir. Hasan el-Rammah’ın torpido-
sunda kullandığı roket teknolojisi günümüz roketleri-
nin atası kabul edilir.
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Ancak 70’li yılların ikinci yarısında terör olaylarının 
tırmanması üzerine, teröristlerin derneğe sızarak ça-
lışmaları sinsi emellerine alet etmemeleri için roket 
yapımı çalışmaları durdurulur ve paraşüt, planör ve 
model uçak çalışmaları hız kazanır. 12 Eylül sonra-
sında açılan ilk dernekler arasında yer alan kurum, 
roket çalışmalarına yeniden başlar. Bu dönemde der-
nek üyeleri arasından 60 paraşütçü, 75 model uçakçı, 
beş planörcü sertifika almıştır. Halen Türkiye’nin tek 
sivil uzay kuruluşu olarak çalışmalarına devam eden 
HUZAD, Türk sivil uzay çalışmalarının önderliğini 
yapmaya devam ediyor.6

2015 yılına gelindiğinde ise İTÜ öğrencilerinin gay-
retleri ile Lagari Thrust Roket Takımı kurulmuştur. Bu 
yıl yani 2017 yılında da IREC’18 Roket mühendisliği 
yarışmasına katılacaklardır. Lagari Thrust Roket Takı-
mı isminin ilham kaynağı ise Lagari Hasan Çelebi’dir. 
Lagari Hasan Çelebi ise 17. yy da ilk dikey uçuşu ger-
çekleştirdiği kabul edilen kişidir. Kimi araştırmacılar 
bunun doğruluk payı olabileceğini söylemektedir an-
cak kesin kanıtlara ulaşılamamıştır. 17. yüzyılda yazı-
lan bazı yazılar ve yapılan çizimler dışında geçerli bir 
kaynak bulunmamaktadır.7

Yazımı Atatürk’ün sözleri ile bitirmek istiyorum: “Bir 
gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, ge-
zegenlere gidecek, belki Ay’dan bile bize haber yol-
layacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını 
beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize 
daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görevse 
Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’deki konuşması, 
1936.”

6 http://huzad.blogspot.com.tr/
7 https://tr.wikipedia.org/

basını bu haberi, “Davut sallama sapanla taş attı, dev 
Goliath’ı başından vurdu” başlıkları ile yayınladılar. 
Goliath, Kısas’ül Enbiyâ’da anlatılan hikâyeye göre, 
Davut Peygamberin kavmine musallat olan Callud 
isimli devin diğer adıydı. Ve çoban olan Davut pey-
gamber, sapanla attığı taşla bu devi yenmişti.3

İkinci Dünya Savaşı süresince torpido teknolojisindeki 
gelişmelerin öncüsü Japonya idi. Japonya bir torpile 
hidrojen peroksitli tahrik sistemini başarıyla uygula-
yan ilk ülkedir. O dönemde böyle bir teknolojiye sahip 
ikinci ülke ise Almanya idi. Almanya akustik güdümlü 
torpil teknolojisini geliştirmişti. ABD ise aynı Alman 
teknolojisi ile aktif/pasif güdümlü Mk43’ü üretmiştir. 
Bu torpil daha sonraki Mk44 ve Mk46 torpillerinin 
temelini oluşturmuştur.4 Bu dönem hafif torpil geliş-
tiren diğer iki ülke ise Sovyetler Birliği ve Fransa’dır. 
Çok uzun bir geç kalışın ardından sonunda ülkemizde 
de ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpidonun, 
9-12 Mayıs 2017’de düzenlenmiş olan 13. Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’17) ilk defa sergi-
leneceği açıklanmıştır.5

Roket teknolojisi uzun yıllar torpidolarda kullanıldık-
tan sonra 1792 yılında Hindistan’ın İngilizlere karşı 
küçük metal gövdeli roketler kullanması ile yönünü 
yeniden gökyüzüne çevirmiştir. Bu karşılaşmada İn-
gilizler ciddi kayıplar vermiştir ve roketlerin bu kadar 
etkili olması İngiliz ordusunun dikkatini çekmiştir. So-
nucunda İngilizler de 1805 yılında roketi silah olarak 
kullanmaya başlamıştır. Ardından Amerika(1847) ve 
Fransa Birinci Dünya Savaşı’nda roket teknolojisini 
savaşlarda kullanmıştır. 1957’lerde Sovyetler Birliği 
ve Amerika Dünya’nın yörüngesine uydu yerleştire-
cek teknolojide gelişmiş roketler üretir duruma gel-
miştir. Yine aynı yıl yani 1957 yılında da Türkiye’de 
birileri roket teknolojisi ile ilgilenmeye başlamıştır. 
1957 yılında 17 yaşlarında olan ve Rusya’nın Sput-
nik I’ adlı füzeyi uzaya göndermesinden oldukça 
etkilenen Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi 
öğrencileri Artuğ Sayıner, Adnan Zambak, Güngör 
Gezer, Osman Caran ve Atilla Yedikardeşler adlı 
gençler aynı yıl lisenin havacılık koluna bağlı olarak 
“Roket Kulübü”nü kurarlar. Bu Liseli gençlerin kur-
duğu kulüp bu kadarı ile kalmayıp uzun yıllar süren 
çalışmalar, başarılı denemeler ve ödül dahi alan ro-
ket çalışmaları ile ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. 

3 http://www.hurriyet.com.tr/bugun-muavenet-i-milliyenin-ingiliz-
zirhlisi-goliathi-batirmasinin-100-yildonumu-28990974

4 http://uskudar.biz/m%C3%BChendishane/makaleler/torpil-teknolo-
jisi-temel-bilgiler

5 http://www.hurriyet.com.tr/aselsanin-torpidosu-gorucuye-ciki-
yor-40430426
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Dijital Teknoloji ve Grafik 
Tasarımda Yenilikler

Teknoloji günümüzde hayatımı-
zın her alanına girdiği gibi, sanat ve 
grafik tasarım alanlarını da önemli 
ölçüde değiştirmiştir. Özellikle her 
gün bir şekilde dokunduğumuz ya da 
hayatımızın bir yerinde var olan di-
jital teknoloji, gündelik hayatın yanı 
sıra grafik tasarım mecrasının çeşitli 
alanlarında değişik hallerde ortaya 
çıkmış, bu alanda var olan geleneksel 
yönleri günümüz teknolojisi ile yeni-
den şekillendirmiş ve farklı biçimlerde 
daha verimli bir halde kullanımımıza 
kazandırmıştır. Günümüz tasarımla-
rında bazı geleneksel yönler her ne 
kadar varlığını sürdürüyor olsa da, 
artık çağımızın gerekliliği olan tek-
nolojik donanım ve yazılım destekli 
tasarım ön plana çıkmış ve teknoloji 
odaklı ilerlemeler kaydedilmiştir.
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Bu araştırmada değineceğimiz 
nokta, bazı grafik tasarım alanları-
nın teknolojik değişim ve gelişme-
lerden nasıl etkilendiği ve yapılan 
tasarımların teknolojik faktörlerle 
beraber nasıl ve ne derece ilerleme 
kaydettiği, geleneksel yönlerin ise 
kendini dijital yöne nasıl terk ettiği 
araştırılmıştır.

Giriş
Dijital teknolojinin gelişim gös-
termeye başlamasıyla kendini 
yenileyen ve geleneksel yön-
lerini teknolojik değişimlere 
bırakan alanlardan en önemlisi 
grafik tasarım olmuştur. Dijital 
teknolojinin vazgeçilmez öğe-
lerinden biri olan bilgisayarın 
yaygın hale gelmesi, sanat, ta-
sarım ve iletişim alanında yeni 

üretim biçimlerinin oluşmasına 
sebep olmuş ve yaşanacak deği-
şimlerin temellerini atmaya baş-
lamıştır. Teknoloji ve bilgisayarı 
ihtiyaçları doğrultusunda kul-
lanmaya başlayan tasarımcı ve 
sanatçılar, bu alandaki eğilimle-
rini arttırdıkça, teknolojik geliş-
melere daha çok önem vermeye 
başlamışlardır.

Bilgisayar teknolojisinin ge-
lişimini devam ettirmesiyle be-
raber tasarımcı ve sanatçılar, 
geleneksel yönlerle zorlanarak 
yaptıkları eserlerini, dijital ortam 
araçlarıyla beraber daha verimli, 
zamandan tasarruf sağlayarak 
daha kolay yapabilir hale gel-
mişlerdir. Daha önceleri güçlük-
le elde edilen sanatsal ifade bi-

Dilara ÇETİNER	Grafik Tasarım Uzmanı
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çimleri, dijital ortamın sunduğu 
imkânlarla, çok daha kolay ya-
pılabilir ve tasarlanabilir bir hale 
gelmiş, dolayısıyla bu kolaylık, 
insanların bu alana olan talep ve 
eğilimlerini daha da güçlendir-
miştir. Güçlenen ve eskisinden 
daha verimli bir hale gelen ileti-
şimle birlikte insanlar, bilgisayar 
teknolojisinin katkılarını daha 
fazla tecrübe edebilmiş ve elde 
edilen tecrübeler de kendini ye-
nileyen gelişmelere çevirmiştir.

Dijital ortam ve bilgisayar tek-
nolojisiyle birlikte internet or-
tamındaki gelişmelerle, fiziksel 
engeller de ortadan kalkmıştır. 
Dijital teknolojinin beraberinde 
getirdiği, internet ve ağ tekno-
lojisi, dijital ortamda tasarlanan 
eserlerin sunulmasına imkân 
tanıyarak, sanatta yeni bir an-
layışın ve yeni sanat kollarının 
doğmasına sebep olmuş, insan-
ları birleştirici ve bilgilendirici 
bir işlev kazanmıştır. “Dijital sa-
natın temeli olarak kabul edilen 
teknoloji, günümüzde çağdaş 

sanat üretiminin yalnızca bir 
aracı değil, aynı zamanda ortamı 
ve medyası durumuna gelmiştir. 
Teknolojik gelişmeler, kitle ile-
tişim araçları vasıtasıyla sürekli 
olarak kendini yenileyen sanat, 
teknikleri karıştırarak yeni olu-
şumlar oluşturmuştur” (Çokoku-
muş, 2012: 52).

Gelişme gösteren dijital ortam 
ve bilgisayar teknolojisi, sanatı 
ve tasarımı daha ileriye taşıma-
yı amaç edinmiş, çeşitli ve farklı 
kültür ve yeteneklere sahip olan 
sanatçıların ortaya çıkmasına ve-
sile olmuş, birbirinden farklı eser 
ve yorumlar yapılmasına imkân 
tanımıştır. Dijital gelişmelerin 
var olmasıyla beraber geleneksel 
yöntemleri benimsemiş sanatçı-
lar da muhakkak çağın gerekli-
liklerini hissetmiş, bilgisayar tek-
nolojisinden yararlanma yoluna 
gitmiş ve bu yeni teknolojileri, 
iletişim, illüstrasyon, animasyon, 
jenerik ve video oyunlarının ta-
sarım ve üretiminde kullanmış-
lardır.

İletişim
İletişim Teknolojik değişimin 
önemli etkilerinden biri, temelde 
iletişim alanında yaşanmıştır. İleti-
şim, insanlık tarihi kadar eski olup 
insanların öğrenme gereksinimi, 
fikir ve düşüncelerini paylaşma-
yı ya da karşı tarafa iletmeyi amaç 
edinmesi, kişi veya kişilere ulaş-
mayı mümkün hale getirmiş, ikili 
iletişimlerde sözel dil bize yardım-
cı olsa da, belli bir hedef kitleye 
ulaşmak için ise görsel veya basılı 
metinlere duyulan ihtiyaç ortaya 
çıkmıştır. Geniş insan toplulukları 
arasındaki her türlü iletişim ihtiyacı 
kitle iletişim kavramının gelişmesi-
ne neden olmuş, hedeflenen kitleye 
mesaj iletebilmek için ise, araç ge-
reç ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Günü-
müzde iletişim, matbaanın bulun-
masıyla beraber basılı materyal ile 
görsel olarak da fotoğraf ve video 
ürünlerinin gelişmiş halleri kullanı-
larak sağlanmaktadır. Gelişen dün-
yada iletinin, bulunan araç gereçler 
yardımı ile aktarımı, iletişim kanal-
larını oluşturmuştur.
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na yol açmıştır. Bu durumun en 
önemli sonuçlarından biri ise her 
dönem ve çağ içerisinde hızla ge-
lişim ve yenilik gösteren tekno-
loji ve onun sanata olan etkisidir. 
Sanatın dijital yön ile birleşimi 
ise dijital sanat konusunda yeni 
bakış açıları doğurmuş, oluşan 
yeni fikir ve biçimlerle çağdaş 
sanatçılar hem yeni bir üretim 
aracı hem de yeni bir ortam ve 
medya ile tanışmışlardır. 

Yaşanan günümüz ağ ve in-
ternet yenilikleri ve oluşumları 
ile beraber, “Çağdas sanatçılar 
interneti yeni bir sanat aracı 
olarak kullanıyor ve dijital alet-
lerle teknikleri kendi yaratım 
süreçlerinin bir parçası olarak 
benimsiyorlar. Bilgisayar, sa-
natçılara daha önce asla müm-
kün olmayan türden eserler 
ve yeni eser/iş türleri yaratma 
imkânı sunuyor” (Wands 2006, 
8). Teknolojinin bir ürünü olan 
bilgisayar destekli yazılım araç-
ları olan tasarım programları ile 
ortaya çıkan üç boyutlu eserler, 
geleneksel yöntemlere gereksi-
nim duymadan yapılan tasarım-
lar, internetin de etkisiyle sanal 

Eski dönemlerle kıyaslandığın 
da gelişmiş teknolojinin olmadı-
ğı zamanlarda da iletişim araç-
ları, duvar ve kaya resimleri, 
parşömen, el yazma kitap gibi 
materyalle sınırlıydı. Makinele-
şen ve dijitalleşen dünyada ise 
bu materyaller kitap, dergi, ga-
zete gibi basılı olarak; bilgisa-
yar, TV, radyo ve akıllı telefon 
gibi elektronik ve dijital olarak 
kendini göstermektedir. Medya 
araçlarının yaygınlaşmasıyla bi-
rey artık tek başına bile sosyal 
medyayı kullanarak geniş kit-
lelere ulaşabilmektedir. Tekno-
lojinin kendini sürekli geliştir-
mesiyle, ileride farklı alanlarda 
farklı teknolojilerin doğacağı ve 
bu duruma daha da fazla hız ka-
tacağı öngörülmektedir. 

Dijital Sanat ve Tasarım
Dijital Sanat ve Tasarım İletişi-
min yanı sıra dijital alanda tek-
nolojik değişimlerin hayatımıza 
kattığı önemli unsurlar arasında, 
dijital grafik tasarım ve diğer 
dijital sanat ve tasarım alanla-
rı gösterilmektedir. “Sanat ve 
teknoloji birbirlerini etkileyen 
kavramlar olmakta ve sanat, tek-
noloji ile birlikte değişmektedir. 
Dijital sanat kavramı ise 2000’li 
yıllarda etkinliğini arttıran bir 
olgu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Genel anlamda sanatın bilgi-
sayar teknikleriyle yeniden olu-
şumu, dijital sanatı doğurmuştur. 
Dijital sanat, disiplinlerarası 
yakınlaşmaya neden olmuş, sa-
nat, tasarım ve teknoloji birlikte 
ifade gücü bulmaya başlamıştır” 
(Atan vd., 2015: 2). 

Sanatta ve teknolojik alandaki 
yeni arayış biçimleri, sanatın ve 
tasarımın yeniden sorgulanması-

bir alanda hayat bulan tasarım 
formları, bu alanda doğru örnek-
ler olarak gösterilebilir. 

Donanım ve yazılım üzerine 
temellenen bilgisayar teknolojisi 
ise, sürekli yeni ifade biçimleri 
arayan sanat ile iç içe geçiyor, 
teknoloji ile sanatın yakınlaşma 
oranı da bu sayede artmış ve tek-
noloji, günümüzde zaman, hız 
ve algılama biçimlerinde radi-
kal değişimlere neden olmuştur. 
Yirminci yüzyılın son çeyreğin-
de, bilgisayar teknolojisi ve onu 
takip eden internet teknolojisi, 
bilginin yönetimini ele geçirmiş, 
paylaşım ve sanatsal faaliyetlerin 
en yoğun olduğu alan olarak ka-
bul edilmiştir. Günümüzde sanat-
çılar, internet üzerinde eserlerini 
paylaşarak mekân sınırlamasına 
bağlı kalmaksızın aynı anda tüm 
dünyaya ulaşabilmekte, dünyanın 
her yeriyle bilgi ve sanatsal akta-
rım sağlayabilmektedir. İnternet 
teknolojisi sayesinde insanların 
sanata katılımları ve sanatsal eği-
tim kolaylaşmakta, web müzeleri 
yaygınlaşmakta ve sanat eserleri-
nin görüntülerine erişim olanak-
ları alabildiğine genişlemektedir. 
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yönetimini ele geçirmiş, paylaşım ve sanatsal 
faaliyetlerin en yoğun olduğu alan olarak 
kabul edilmiştir. Günümüzde sanatçılar, 
internet üzerinde eserlerini paylaşarak mekân 
sınırlamasına bağlı kalmaksızın aynı anda tüm 
dünyaya ulaşabilmekte, dünyanın her yeriyle 
bilgi ve sanatsal aktarım sağlayabilmektedir. 
İnternet teknolojisi sayesinde insanların sanata 
katılımları ve sanatsal eğitim kolaylaşmakta, 
web müzeleri yaygınlaşmakta ve sanat 
eserlerinin görüntülerine erişim olanakları 
alabildiğine genişlemektedir. 

İllüstrasyon
Teknolojik etmenlerin en önemli adımlarından 
biri olan bilgisayar teknolojisi, günümüzde 
“grafik tasarımın her alanına girdiği gibi, 

illüstrasyon tasarımı alanında da mükemmel 
sonuçlar vermektedir. Teknik ve ustalık 
aşamasını bilgisayar hallettiği için, tasarımcı 
iyi bir program kullanıcısı ve yaratıcılık bilgisine 
sahip olduğu takdirde, hayal edilen her şeyi 
tasarlayabilmektedir” (Akt. Akhundlu, 2002: 
73). Bilgisayar destekli illüstrasyon tasarımına 
getirilen bazı yeniliklere bakıldığı noktasında, 
Adobe firmasının hayatımıza katmış olduğu 
yazılım ürünleri, özellikle illüstrasyon için 
geliştirilen Adobe İllüstratör ve tasarım için 
geliştirilen Adobe Photoshop gibi Adobe 
programları ve Ivan E. Sutherland’ın 1963 yılında 
Sketchpad ile temellerini attığı günümüzde 
ise grafik çizim tableti olarak bilinen ürünler, 
dijital değişimin en belirgin yenilikleri olarak 
gösterilebilir. 

Resim 1: Ivan E. Sutherland, Sketchpad kullanırken (1963).

(https://www.es.com/news/featured/computergraphicsbirth.aspx)
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gibi Adobe programları ve Ivan 
E. Sutherland’ın 1963 yılında 
Sketchpad ile temellerini attığı 
günümüzde ise grafik çizim tab-
leti olarak bilinen ürünler, dijital 
değişimin en belirgin yenilikleri 
olarak gösterilebilir. “Bilgisa-
yar ortamında gerçekleştirilen 
illüstrasyon uygulamalarının bir 
illüstratöre sunduğu en önem-
li avantaj, kısa sürede çalışma 
üstünde alternatifleri değerlen-
direbilme ve klasik illüstrasyon 
tekniklerine oranla daha çok de-
ğişiklik yapabilme olanaklarıdır. 

Dijital illüstrasyon, yaratıcılı-
ğı kullanmada yardımcı bir araç 
olarak da düşünülebilir. Tama-
men bilgisayar ortamında yapı-
lan çalışmaların yanında klasik 
yöntemlerle yaratılmış çalışma-
ların da bilgisayar ortamında 
değişikliklere uğratılabilmesi 
ve taslakların bilgisayar ortamı-

İllüstrasyon
İllüstrasyon Teknolojik etmenle-
rin en önemli adımlarından biri 
olan bilgisayar teknolojisi, gü-
nümüzde “grafik tasarımın her 
alanına girdiği gibi, illüstrasyon 
tasarımı alanında da mükemmel 
sonuçlar vermektedir. Teknik 
ve ustalık aşamasını bilgisayar 
hallettiği için, tasarımcı iyi bir 
program kullanıcısı ve yaratıcı-
lık bilgisine sahip olduğu takdir-
de, hayal edilen her şeyi tasarla-
yabilmektedir” (Akt. Akhundlu, 
2002: 73). 

Bilgisayar destekli illüstras-
yon tasarımına getirilen bazı ye-
niliklere bakıldığı noktasında, 
Adobe firmasının hayatımıza 
katmış olduğu yazılım ürünleri, 
özellikle illüstrasyon için gelişti-
rilen Adobe İllüstratör ve tasarım 
için geliştirilen Adobe Photoshop 

na aktarılıp yeniden düzenlene-
bilmesi, bu işlevi açıkça ortaya 
koymaktadır. Bilgisayarda çalış-
manın illüstratöre kazandırdığı 
en önemli avantajlar arasında, 
İllüstrasyonda geleneksel yön-
temlerle uzun bir süreyi kapsa-
yabilen yaratım süreci ve renk 
düzenlemesi, bilgisayarın kul-
lanımı ile kısalmıştır. Bununla 
beraber görüntü kaybı olmadan 
çoğaltma, uzun yıllar saklama 
imkânı ve birçok illüstrasyon 
tekniğini bir arada kullanma ola-
nağını sanatçıya sunmaktadır” 
(Gürses, 2014: 61). 

Geleneksel yöntemlerden kop-
mayarak çalışmalarında dijital 
yazılım ve grafik tablet deste-
ğini alan sanatçılardan biri olan 
Jason Seiler, dijital teknolojinin 
yeniliklerinden olumlu yönde 
faydalanan örnek sanatçılardan 
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biri olarak gösterilebilir. Çalış-
malarındaki yüksek gerçekçi-
lik ile yeni nesil illüstrasyonun 
önemli örneklerini ortaya koyan 
sanatçı, dijital ortamın desteği 
ile neler yapılabileceğini göster-
mektedir.

Seiler, genel olarak çalışma-
larını geleneksel yöntem olan 
fırça ya da kalem ile başlayıp, 
daha sonra grafik tabletle dü-
zenlemelere devam edip, son 
olarak Adobe Photoshop veya 
Adobe İllüstratör yazılımı ile ça-
lışmalarını düzenleyerek sonlan-
dırmaktadır. Bu durum aslında 
dijital illüstrasyonun geleneksel 
yöntemleri, yaşanan teknolojik 
gelişmelerle genişlettiğini gös-
termektedir. Her ne kadar bazı 
tasarımlar kalem ya da fırça 
yüzü görmeden yapılabilse de, 
sanatçı/tasarımcı istediği takdir-
de yapacağı eserlere geleneksel 
yöntemleri de katabilmektedir. 

Günümüzün vazgeçilmez ara-
cı haline gelen dijital teknoloji, 
illüstrasyonu hayal edilemeyen 

Geleneksel yöntemlerle hazır-
lanan illüstrasyonlar kara kalem, 
kurşun kalem, pastel boya, kuru 
boya, sulu boya, guaj boya, ak-
rilik boya, mürekkep ve boya 
püskürtme (airbrush) teknikleri 
olarak sıralanabilir. Dijital or-
tamda hazırlanan illüstrasyon 
tekniklerini ise vektör ve bitmap 
(piksel) tabanlı olarak adlandırı-
labilir. Vektör ve bitmap taban, 
illüstrasyon tekniklerinde kulla-
nılan yazılım ürünleridir. Bu iki 
yazılımın temel olarak farklılık 
göstermiş olduğu nokta, vektör 
tabanlı programların görüntüyü 
sayısal komutlar ile oluşturarak 
bozmadan kullanması; bitmap 
tabanlı programların ise görün-
tüyü piksel tabanlı noktacıklar-
dan oluşturarak kullanması ile 
açıklanabilir. Vektör tabanlı ta-
sarımlar oluşturmak için kulla-
nılan en yaygın program Adobe 
Illustrator; bitmap (piksel) ta-
banlı tasarımlar oluşturmak için 
kullanılan en yaygın program 
ise gene Adobe firmasının geliş-
tirmiş olduğu Adobe Photoshop 
olmuştur. 
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bir seviyeye taşımıştır. Bu se-
viyeye gelirken, kullanılan yeni 
yöntemler beraberinde tartışma 
konularını getirmiş olsa da, ar-
tık illüstratörler için bu tekno-
lojik ilerleme vazgeçilecek gibi 
değildir. Çünkü yaşanan geliş-
melerle çalışmalara verilmek 
istenen etki, daha hızlı olduğu 
kadar daha kolay ve daha detay-
lı yapılabilmektedir. 

Tasarımcıları asıl cezbeden 
önemli gelişmelerden biri de, 
görüntü üzerindeki teknolojik 
ilerlemelerdir. Dijital dünyanın 
getirmiş olduğu yeni görüntü 
ortamı ve bilgisayar destekli ta-
sarım, çizim yapmayı cezbedi-
ci hale getirerek, kişileri dijital 
illüstrasyona yönlendirmiştir. 
Böylece geleneksel üslup terke-
dilerek dijital illüstrasyon yay-
gınlaşmıştır.

İllüstrasyonların hazırlanma 
sürecini, geleneksel yöntemlerle 
ve dijital yöntemlerle hazırlanan 
illüstrasyonlar olarak ikiye ayır-
mak mümkündür. 
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Animasyon
Animasyon Animasyon kav-
ramının temeline baktığımız-
da ise tamamen teknolojik bir 
altyapıyla karşılaşılır. “Tek tek 
kareler halinde filme çekilen 
görüntülerin, bir süreklilik için-
de gösterilmesi ilkesi animasyo-
nun temelini oluşturur.

Animasyon, animatörün can-
landıracağı hareketi kâğıt üze-
rinde çözümlemesi, çözümlediği 
hareketleri şeffaf kâğıtlara çizip, 
boyaması veya diğer malzeme-
lerle doğrudan kamera altında, 
tek kare çekim yapabilen bir ka-
mera yardımıyla çizilen resimle-
ri tek tek filme alarak birleştir-
mesi temeline dayanmaktadır” 
(Akt. Akkaya, 2011: 3). 

Animasyon konusunda yaşa-
nan gelişmeler ise temel anlam-
da devinimi insanlara artık daha 
canlı bir şekilde hissettirme iste-
ği ile ortaya çıkmıştır. Bu istek, 
geleneksel olarak optik ürünle-
rin yapılması ile sonuçlanmış, 
sonrasında ise teknolojinin geli-
şimi ile doğru orantıda ilerleme 
kaydetmiştir. 
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hazırlanması şeklinde değil, ya-
zılım ürünleri ile tasarlanması 
şeklindedir. Yapılacak animas-
yonun üç boyutlu bir şekilde 
sanal ortamlarda hayat bulup 
geliştirilmesi, çeşitli efektlerle 
süslenmesi ve bir bütün olarak 
baştan sona bilgisayar ortamın-
da oluşturulması, değişimin en 
büyük göstergesi olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Üç boyutlu animasyon asıl an-
lamda, stop motion ve iki boyut-
lu animasyonun yerine geçecek 
bir teknik olarak görülmektedir. 
Üç boyutlu animasyon içinde 
barındırdığı karakter ve obje-
ler bilgisayar destekli tasarım 
ürünlerinde üretilir ve bu alan-
da geliştirilen çeşitli yazılımlar 
yardımı ile de görsel iskeletleri 
oluşturularak hareket etme ka-
biliyeti verilir. Belirlenen hare-
ketlerin tanımlamaları ve olu-
şacak değişikliklerin modellere 
verilmesi, “key-frame” işlemi 
ile gerçekleştirilmektedir. “Key-
frame”ler arasındaki değişik-
likler ise bilgisayar ortamında 
geliştirilen yazımlar ile gerçek-
leştirilmektedir. “3D animasyon 

Günümüzde ise animasyon 
üretimi ile ilgili birçok teknolo-
jik yöntem ve teknik bulunmak-
ta, bunun yanında bazı gelenek-
sel yöntemler de geçerliliğini 
korumaktadır. Geleneksel olarak 
üretilen ve hâlâ geçerli teknik-
lerden bazılarına örnek ise stop 
motion ve cell animasyon gös-
terilebilir. Bahsetmiş olduğu-
muz geleneksel tekniklerin ani-
masyondaki mantığı ise yapılan 
çizimlerin ya da karakterlerin 
saniye başına 24 kare şeklindeki 
zamanlamasıyla kamera kaydına 
alınması olarak açıklanabilir. 

Teknolojinin animasyon alanı-
na getirdiği en büyük değişim-
lerden biri, gene teknolojinin 
imkânları sayesinde geliştirilen 
hareket yakalama, yani “Moti-
on Capture” sistemidir. Bilgisa-
yar destekli tasarım günümüzde 
animasyonda dahil bir çok alan-
da boy göstermeye devam eden 
en önemli araçlardandır. Bilgi-
sayar desteğinin animasyona 
getirdiği yenilik ise geliştirilen 
yazılım teknolojileri sayesinde 
tasarımların geleneksel yönde 
olduğu gibi artık tek tek elde 
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film üretiminde geleneksel ani-
masyonda olduğu gibi, pozlar ne 
çizilir ne de boyanır. Çünkü mo-
deller, sahneler, çevre ve sesler, 
animatör için hazırdır. 

Animatörler, animasyon prog-
ramlarını kullanılarak karakter 
hareketleri ve yüz ifadelerini 
her sahne için koreogre ederler. 
Bunu yaparken anahtar pozla-
rı tanımlamak için bilgisayar 
kontrolleri kullanılır. Bilgisayar 
ara kareleri animatörün yeterli 
gördüğü oranda doldurur. Key-
framing, yani anahtar kare oluş-
turma (keyleme) 3D animasyon 
film üretiminde en faydalı yön-
temdir. Bu teknik, bir veya daha 
çok objenin belli bir andaki de-
ğişken değerlerini zaman çizgi-
si üzerindeki istenen noktalara 
kaydetmeyi içerir” (Akt. Akka-
ya, 2011: 57-58). 

Animasyonda Key-Frame iş-
lemine alternatif olarak bilinen 
bir yöntem ise “Motion Captu-
re”, yani hareket yakalama siste-
mi olarak adlandırılır. Bu sistem, 
gerçek hayatı animasyonda be-
lirlenen karakterler üzerinden si-
mule etmeye, yani taklit edebil-

teri canlandırabilmesine olanak 
sağlamıştır” (Akkaya, 2011: 17). 

Bu teknik, ünlü yönetmen Ja-
mes Cameron tarafından 2009 
yılında çekilen ve tüm dünya-
da ses getiren Avatar filminin 
animasyon ile gerçekleştirilen 
sahnelerinde de kullanılmıştır. 
Animasyon üretimine bilgisayar 
desteğinin gelmesi, kamera ve 
kamera açılarına dijital bir kul-
lanım desteği sunması, belki de 
animasyon üretim sürecine en 
önemli kolaylığı sağlayan etken-
lerden biri olarak gösterilebilir. 
Özellikle elle çizim sürecindeki 
görüntülerin kare kare çizilip 
kaydedilmesi tekniği ile kıyas-
landığında, bilgisayar destekli 
üç boyutlu animasyon üretim sü-
recinin daha kolay ve kullanışlı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Animasyonların dijital ortam-
da matematiksel fonksiyonlarla 
kaydedilmesi, görüntü üretiminin 
her alanında kendine yer bulmuş-
tur. Bu sadece animasyon sektörü 
için değil, sinema ve bilgisayar 
oyunlarında da benzer özellikle-
rin kullanılmasına yol açmıştır. 
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meye yarar. “Hareket yakalama 
yöntemi genel olarak, bir aktö-
rün üzerine asılı, eklem noktala-
rını ve rotasyonlarını algılayıcı 
noktaların kaydını içerir. Gö-
rüntülerin sonradan birleştiril-
diği non-linear  animasyonlarda 
daha iyi çalışır” (Akt. Akkaya, 
2011: 58). 

Robert Lee Zemeckis’in ya-
pımcılığını üstlendiği The Polar 
Express (Kutup Ekspresi) ani-
masyon filmi ve Yeni Zelandalı 
yönetmen Peter Jackson’ın The 
Lord of the Rings: Two Towers 
(Yüzüklerin Efendisi: İki Kule) 
filmi Motion Capture (Hareket 
Yakalama) teknolojisinin öncü-
lük ettiği yapımlar olmuştur. Ak-
törlerin gerçek yaşamdaki sahne 
performanslarını bilgisayar des-
tekli dijital kamera ürünleri ile 
üç boyuta uyarlanan çalışmalar 
bu alanda bir ilki gerçekleştir-
miştir. “Diğer motion capture 
sistemlerinin aksine, bu filmde, 
aktörlerin çevresinde 360 dere-
ce dönebilen dijital kameralarla 
aktörlerin üç boyutlu yüz ve vü-
cut hareketleri simültane olarak 
kaydedilmiştir. Bu, ünlü oyuncu 
Tom Hanks’in birden çok karak-
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nımı, kamera kullanımı ve ya-
pılacak ürün için birçok farklı 
teknikle çoğaltmamız mümkün 
hale gelmiştir. 

Günümüzde teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte fiziksel 
kamera kullanımının yanı sıra 
sanal kameralar, üç boyut et-
kisi ve derinliği veren geçişler, 
çeşitli sayısal ortam teknikleri 
sayesinde değişime ve gelişime 
uğramıştır. Neil Burger’in yö-
nettiği ve jenerik tasarımını Tim 
Carras’ın yaptığı 2011 yapımı 
Limitless filmi, sıra dışı kame-
ra tekniklerinin kullanılması 
açısından doğru bir örnektir. 
Limitless’ın jeneriğinde Infinite 
Zoom (Sonsuz Yakınlaştırma) 
tekniği kullanılmış ve bunun 
için yer yer çeşitli sayısal ortam 
tekniklerinden yararlanılmıştır. 
Günümüze kadar animasyon 
ve film endüstrisindeki dijital 
yönlü teknolojik gelişmeler, bir 
başka tasarım alanı olan jene-
rik tasarımlarını da etkilemiş ve 
teknolojik açıdan gelişmesine 
olanak vermiştir. Özellikle je-
nerik alanında kendini yetişti-
ren kişilerin ortaya çıkmasıyla, 
kendini olumlu anlamda yeni-
leyen tasarımlar, her defasında 
daha yeni ve yükselen bir geli-

2002 yılında Steven Spielberg 
tarafından çekilen Catch Me If 
You Can, animasyon jenerik-
le açılış yapmış, jenerik parlak 
renkler ve geometrik şekillerden 
oluşan figürlerle birbirini kova-
layan tek boyutlu insan figürün-
den oluşmuştur. 

Filmin jeneriği, bilgisayarla 
çizilen karakterler ve akıcı bir 
animasyonu elde etmek için kul-
lanılan farklı yazılım teknolo-
jilerinin bir birleşimi olmuştur. 
Bu çalışmada klasik animasyon 
teknikleri kullanılmamış, tümü 
bilgisayar ortamında tasarlan-
mıştır. Özellikle dijital teknolo-
jinin hayatımıza kattığı yenilik 
ve tasarımsal program desteği-
nin yanı sıra animasyon teknik-
lerinden de faydalanılarak ya-
pılan jenerik, örnek bir çalışma 
olarak gösterilebilir. 

Dijital ortam teknolojisinin 
gelişmesi, jenerik tasarımına 
verilen değerin artması, jenerik 
tasarımının ön plana çıkmasına 
ve tasarımcıların bu alanda ken-
dilerini geliştirmesini sağlamış-
tır. Bu bağlamda jenerik tasarımı 
alanında çalışan tasarımcıların 
ihtiyaç ve kullanım yöntemleri 
de değişimlere uğramıştır. Bu 
yöntemleri animasyon kulla-

Jenerik Tasarımı
Jenerik tasarımı, geleneksel an-
lamda, hareketli görüntünün ve 
filmlerin üretilmesinden bir süre 
sonra, eser sahibinin kendi ismi-
ni ve eserine verdiği adı tanıtma 
isteğiyle ortaya çıkmış olan, son-
raları ise film yapımının geniş 
bir sektör halini almasıyla, ya-
pım ekibinin de lanse edildiği bir 
form haline gelmiştir. Sade bir 
ifade ile belirtmek gerekirse, sa-
hiplik isteğinin grafik tasarımda-
ki vücut bulmuş hali diyebiliriz. 

Jenerik tasarımın ilk örnekleri 
ise 1897 yılında filmlerin başın-
da 8 saniye boyunca gösterilen 
2 inçlik başlık kartları gösteri-
lebilir. Zaman içerisinde film ve 
optik teknolojisinin ilerlemesiy-
le jenerikler, çeşitli teknikleri ve 
yöntemleri kendi içinde barın-
dırmaya ve gelişim göstermeye 
başlamıştır. Özellikle 1950’li 
yıllarda bu alanda etkinliği art-
tıran bir isim olan Saul Bass’ın 
çalışmaları, jenerik gelişimin-
de önemli bir yerdedir. Ayrıca 
Bass, film jeneriklerini; grafik, 
tipografi, hareketli görüntü ve 
müziğin bir bileşeni olan sinema 
sanatının hikâye anlatım süreci-
ne önemli katkılar sağlayan bir 
önsöz olarak nitelemiştir. 1980 
ve 90’larda filmlerdeki ağırlı-
ğını hissettirmeye başlayan je-
nerikler, teknolojinin ilerleyen 
imkânları ve 2000’li yıllarda ise 
bütçe harcamalarından aldığı 
payı arttırmasıyla beraber daha 
fazla ön plana çıkmıştır. 

Jenerik tasarımının 2000’li 
yıllarda günümüz imkânlarıyla 
yapılmış güzel bir örneği ise Sı-
kıysa Yakala (Catch Me If You 
Can) filmiyle beraber olmuştur. 

2021 digitaliztürkiye 83



şim kaydetmiştir. Geçmişte el 
yordamıyla siyah beyaz ve ufak 
kartlar halinde sergilenen tek 
kişilik çalışmalar, dijital anlam-
daki ilerlemelerle beraber, yerini 
çeşitli sayıdaki takım/stüdyo ça-
lışmalarına ve yenilikçi projele-
re bırakmıştır. Sinemada büyük 
yapımlara harcanan zaman ve 
paralar, artık günümüzde jenerik 
tasarımları için geçerli olmuş, 
bunun sonucunda da sinema 
filmleri kadar değer gören bir 
sektör halini almaya başlamıştır. 
Bilgisayar destekli tasarımlar ar-
tık gerek duyulduğunda gerçek-
çi görüntülerin oluşturulmasına 
imkân tanıdığı için, verilmek 
istenen duyguların eskiye göre 
daha kolay hissettirilmesine ola-
nak sağlaması, jeneriklerin öne-
mini daha da arttırmıştır. 

Bilgisayar/ 
Video Oyunu Tasarımı 
2000’li yıllardan bu yana hızla 
gelişen, grafiksel ve teknik an-
lamda yüksek seviyelere çıkan 
ve içine sinemasal anlatımları 
alan oyunlar, günümüzün önem-
li birer dijital ürünü haline gel-
miştir. Başlarda basit bir şekilde 
ve tek tip olarak üretilen oyun-
lar, günümüzün ihtiyaç ve talep-
leri doğrultusunda birçok alana 
yayılmış ve çeşitli platformlarda 
oynanabilir hale gelmiştir. 

Son yirmi yıl içerisinde oyun 
dünyasının en çok etkilendiği 
sanat türü sinemadır. Sinema, 
doğası gereği etkileşimli değil-
dir. Anlatmak istediği öyküyü 
ya da vermek istediği mesajı 
bir zaman dilimi ve kurgu içe-
risinde verir. Ancak oyunlarda 
durum böyle değildir. Senaryo 
kısmen belli olsa da, oyunda 
başrolü yönetmek ve onunla et-
kileşim içerisinde bulunmak, 

takip edip, oyuncunun seçimle-
rine göre birçok matematiksel 
hesap yapabilen programlardır. 
Diğer önemli detaylar ise karak-
ter, mekân ve obje tasarımcıları 
ve unutulmaması gereken ani-
masyon tasarımcılarıdır. Her bir 
detayı ayrı ayrı olarak gerçekleş-
tirilen oyunlarda tüm bu formla-
rın tek bir yerde toplanması ise 
oyun motorları sayesinde ger-
çekleşmektedir. Oyunların gü-
nümüzde görsel gerçekçiliğini 
arttıran diğer önemli unsurlar ise 
fiziksel olarak sunulan etkile-
şimler, yazılımlar ve programlar 
sayesinde gelişmiş ışık ve kame-
ra açıları olmuştur. 

Günümüz oyun yapımlarında 
en önemli yapım tekniklerinden 
biri ise animasyon bölümünden 
de hatırlayacağımız Motion Cap-
ture (Hareket Yakalama) tekni-
ğidir. Bu teknik artık günümüz 

M
AK

AL
E

bilgisayar/video oyunların en 
büyük özelliğidir. Günümüzde 
oyunların gelişim göstermesin-
de ise bilgisayar teknolojisinin 
katkısı büyük önem taşımakta-
dır. Gelişim gösteren donanım 
dünyasında işlemci, ekran kartı, 
bellek kartı gibi bilgisayar bile-
şenleri ile ortaya çıkan yazılım 
ürünleri birleştiği zaman, diji-
tal ürünlerin ortaya çıkması, bu 
alanda süre gelen gelişimlerin 
öncüleri niteliğindedir. Bu nok-
tada atlanmaması gereken detay 
ise bu ürünleri doğru şekilde 
kullanan yazılım ve tasarımcı-
lar olmasıdır. Yaşanan grafiksel 
gelişimi gözlemlemek içinse, 
ID Software tarafından yapılan 
1993, 2016 yılı Doom oyunları, 
1992 ve 2017 de yapılan Wol-
fenstein oyunlarının görsellerini 
incelemek aradaki farkı ortaya 
çıkarmaya yetecektir. Bu geli-
şime destek olan önemli bir un-
sur, günümüzde oyun yapımının 
olmazsa olmazı olan oyun ve 
grafik motorları denilen yazılım 
ürünleri olmuştur. 

Oyun motoru, her geçen gün 
daha da gelişme gösteren, içe-
risinde birçok özelliği ve işlevi 
barındıran, bu sayede oyunda 
kullanılan obje, mekân ve ka-
rakterlerin kalitesini arttıran ve 
içerisinde birçok parametreyi 
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yim kazanmayı tercih etmeye 
başlamıştır” (Uysal, 2005). 

Dijital oyun dünyası, aslında 
insanların içerisinde olmak is-
tedikleri dünyaları yaratmaya, 
insanları belki de hayatları bo-
yunca hiç bulunmayacakları bir 
savaş ya da gerilim dünyasına 
sokarak, oyunculara farklı de-
neyimler yaşatmak istemiştir. 
Yıllar boyunca insanlar oyun 
oynamaktan asla geri durmamış; 
aksine sektörün gelişmesi için 
istek ve talepte bulunmuştur. İn-
sanların gerçekçilik deneyiminin 
bir talebi olan grafiksel tasarım, 
artık gelişmesi durdurulamaz 
bir noktaya gelmiş, günümüzde 
oyuncular monitörlerde gördük-
leriyle yetinmemeye başlamıştır. 
Bu noktada ise sanal gerçekçilik 
ürünlerinin önemi ortaya çıkmış-
tır. Çünkü insanlar artık bu dene-
yimleri ve atmosferi ekranlardan 
ileri bir boyuta taşımak ve tama-
men atmosferin içerisinde bulun-
mak istemişlerdir. 

Günümüzde bu deneyim, kon-
sol ve bilgisayarlara eklenen VR 
gözlükler ile mümkün olsa da, 
henüz istenilen aşamaya geleme-
miştir. Şüphesiz gelecekte oyna-
yacağımız oyunlar bilgisayar ya 
da televizyon ekranlarında değil, 
gelişen teknoloji ve sanal gerçek-
çilik ürünleriyle bizzat içerisinde 
bulunacağımız bir atmosferde 
oynanmak üzere tasarlanacaktır. 

yapılmış. 3 boyutlu animasyon 
filmlerinde gerçekçi bir etki ya-
kalamak için her bir resim karesi 
saatlerce hesaplandıktan, render 
edildikten sonra oluşturulur. 

Oyunlardaki asıl zorluk işte 
burada. Çünkü bu işi gerçek za-
manlı olarak yapmak zorunda-
lar. Bu oyunda izlediğimiz her 
şey, ışıklar, gölgeler, dokular 
tüm detaylarıyla 4K çözünürlü-
ğünde, saniyede 30 kare olarak 
hesaplanıp bize gösteriliyor. 
Tüm bu teknik detayları verme 
sebebim sizin işin perde arka-
sına bakmanızı sağlamak. O 
perdenin arkasında 180 kişilik 
bir ekibin, 4 yıllık bir çalışması 
var. 3000 sayfalık bir senaryo ve 
milyonlarca satır kod var (http://
barisozcan.com/oynamadan-
oyunanalizi-yapilir-mi-detroit-
become-human/)”. 

Motion Capture tekniği ile 
yapılan ve oyun dünyasında ses 
getirmiş diğer örnek yapımlar, 
The Last Of Us, God Of War, 
Beyond: Two Souls ve Unchar-
ted serisi gösterilebilir. “Büyük 
kitlelerce oynanan oyunlarda, 
gerçek hayatta yaşanabilecek 
deneyimlerin ve duygusal de-
ğişikliklerin benzerleri yaratıla-
bilmektedir. Tasarlanan evrenler 
ve olaylar o kadar etkileyici ve 
cezbedicidir ki, günümüz sayı-
sal oyuncusu, çoğu zaman ger-
çek hayat yerine oyunda dene-

bilgisayar ve konsol oyunlarının 
büyük bir kısmını gerçekleştir-
mede kullanılmaktadır. 

Motion Capture tekniğinin ör-
nek gösterilecek bir yapımı ise 
yakın zamanda (25 Mayıs 2018) 
Sony Playstation 4 oyun konsolu 
için üretilen “Detroit: Become 
Human” isimli oyun olmuştur. 
Bu oyunun detaylı bir şekilde 
incelemesini yapan Adobe eski 
çalışanı ve grafik tasarımcı Barış 
Özcan, oyunun teknik aşamaları-
nı şöyle açıklamaktadır: “Oyun-
daki tüm karakterler, gerçek 
aktörler ve aktrisler, 3 boyutlu ta-
ranarak oluşturulmuş. Onların bir 
çeşit dijital kopyası yaratılmış. 
Sadece fiziksel özellikleri değil, 
hareketleri de özel bir stüdyoda 3 
boyutlu hareket algılayıcılarıyla 
yakalanmış. Bu teknik yıllardır 
sinema filmlerinde ve oyunlarda 
kullanılıyor. Buna modern kukla 
oynatıcılığı da diyebiliriz. İşte bu 
oyunda 250 farklı oyuncu, yani 
kuklacı 513 farklı karaktere can 
vermiş. Yani bu dünyada sizden 
başka 512 kişiyle etkileşime gi-
rebilirsiniz. 

Düşündüğünüzde çoğumuz 
gerçek dünyada bile bu kadar çok 
kişiyle muhatap olmuyoruz. Bu 
kuklacıların fiziksel performansı-
nı, 324 günde toplam 35000 plan 
olarak kaydetmişler ve bu verile-
ri kullanarak 74000 animasyon 
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Sonuç
Yaşanan teknolojik gelişmelerle 
birlikte, grafik tasarım üzerinde 
etkili olan dijital ortam ve bil-
gisayar teknolojileri, günümüz 
yaşantısında tasarımcı ve sa-
natçıları, yarattığı imkânlar ile 
etkisi altına almış, yarattığı etki 
ve kazandırdığı hızla birlikte 
kullanımını tüm dünya üzerin-
de yaygınlaştırmayı başarmıştır. 
Yaşanan gelişmelerle dijital or-
tam teknolojileri, ilk zamanlar 
sadece bir üretim aracı olarak 
gösterilirken, günümüzde artık 
net bir şekilde başlı başına bir 
sanat aracı haline dönüşmüştür. 

Dijital teknolojiyle üretilen 
eserler, ortaya çıkarılan işler, 
grafik tasarımın her alanını et-
kilemiş ve yapılan eserler göz 
önüne alınarak görülmüştür ki, 
tasarım ürünlerinde günümüz-
de vazgeçilmez bir temel hali-
ne gelmiştir. Teknoloji, sadece 
tasarımı etkilemekle kalmamış, 
geleneksel alışkanlıkları kırıp, 
yerine mevcut teknolojik yön-
temlerini aşılamıştır. Teknolojik 
etkilerle güçlenen tasarım unsur-
ları, geleneksel yönlerinden daha 
verimli bir hale gelmiş, yarattığı 
bu verimlilik ve kolaylıkla tasa-
rımcı ve sanatçılara eserlerinde 
yeni ifade biçimlerini yaratma-
da, verilmek istenen duygu ve 
hisleri daha kolay aşılayabilme 
özelliğini kazandırmıştır. 

Teknolojik gelişmelerin etkile-
ri, sadece tasarım alanında değil, 
birçok alanda insanların yaşam-
larını etkilemiş ve değişimlere 
uğratmıştır. Dijital teknolojideki 
gelişmeler, grafik tasarım öğe-
lerinden biri olan illüstrasyon 
alanında köklü değişimlere se-
bep olmuş, geleneksel yönlerin 

alanda yapılan çalışmalar, sine-
ma başta olmak üzere, birçok 
alanı etkilemiştir. 

Gelişen jenerik tasarımları, 
günümüzde sadece bir sinema 
filminin içerisinde değil, dijital 
ortam dünyasında yayın gerçek-
leştiren her alanda yer almayı ba-
şarmıştır. Bilgisayarların insanla-
ra sunmaya başladığı sanal dünya 
ortamları ise oyunlarla birlikte 
gerçekçiliğini arttırmış, bu yön-
de yapılan çalışmalar insanların 
isteklerine göre farklılık göstere-
rek çeşitliliği sağlamıştır. Yapılan 
bilgisayar oyunlarının her geçen 
gün görsel gerçekliğini arttırması 
ise bilgisayar teknolojisinin iler-
lemesiyle sağlanmıştır. 

Yapımında birçok farklı süreci 
barındıran bilgisayar oyunları, 
içerisinde birçok farklı alanda 
kişi ve meslekleri barındırsa da, 
insanların dikkatini çeken öğe 
her zaman görsel olarak sunulan 
grafikler olmuştur. Bu grafiklerin 
her gün üzerine koyarak gerçek-
çilik yönünü arttırması ise dijital 
ortam ve bilgisayar teknolojisi-
nin sayesinde gerçekleşmiştir. 

Dijital teknoloji yapısı itibariyle, 
bazı durumlarda yapılan işleri kar-
maşıklaştırsa da, ana yapıyı hiçbir 
zaman bozmamış ve mevcut du-
rumdan asla gerileme gösterme-
miştir. Her geçen gün yenilenen 
teknolojik ürünler, hiçbir zaman 
bu yenilikten geri kalmayacak, 
daima yeni yöntem ve teknoloji-
lere açık olacaktır. Teknolojik ye-
nilik  ve gelişmelerin beraberinde 
grafik tasarım da kendini sürekli 
yenileyecek ve yapılan bu yenilik 
ve değişiklikler her zaman yapılan 
işin ya da eserin kalitesini arttır-
maya devam edecektir. 

M
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değişmesinde de katkılar sağla-
mıştır. Özellikle modern çağda 
ortaya çıkan gelişmeler, illüst-
rasyon ile yapılan tüm eserlerde 
değişimi getirmiş, yapılan işle-
rin ifade biçimlerini değiştirmiş 
ve teknik yöntemlerinin değişi-
mini zaruri kılmıştır. 

Bilgisayar destekli illüstras-
yon yapımı, dijital ortam tekno-
lojisiyle donanım olarak bilgisa-
yar ve tabletlerle, yazılım olarak 
da geliştirilen iki ve üç boyutlu 
programlarla desteklenmiştir. 
Dijital teknolojiden en az, illüst-
rasyonun etkilendiği kadar et-
kilenen bir diğer grafik tasarım 
alanı ise animasyon olmuştur. 

Animasyon, günümüz grafik 
tasarımında kendini sürekli ye-
nileme ihtiyacı duyan bir alan 
haline gelmiştir. Yapım sürecini 
ilk çağlardan bu yana değiştiren, 
ortaya çıkan işlerle hem grafik 
tasarım hem sinema sektörünü 
ilgilendiren animasyon, günü-
müzde dijital ortam teknoloji-
lerinin varlığını en çok ihtiyaç 
haline getiren öğelerden biri 
olmuştur. Geleneksel yöntemler 
de devinim sürekliliği gerek-
tiren animasyon ise günümüz 
üretiminde, dijital araçlardan ve 
bu amaca yönelik olarak geliş-
tirilen yazılımsal, donanımsal 
ürün ve tekniklere fazlasıyla ih-
tiyaç duyar hale gelmiştir. 

Dijital teknolojinin etkileri sa-
dece illüstrasyon ve animasyon-
da değil, araştırma kapsamında 
incelenen bilgisayar oyunları ve 
jenerik tasarımda da önemli an-
lamda görülmüştür. Jenerik ta-
sarımlarının ilk dönem içerisin-
deki basit işleyişi, gelişen ürün 
ve etkilenen öğelerin katılımıyla 
jeneriklere de etki göstermiş; bu 
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