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ÖZ
Barış kavramının ve barış gazeteciliğinin ele alındığı bu çalışmada barış gazeteciliği, savaş gazeteciliği
ile olan karşıtlık ilişkisi üzerinden tartışılmıştır. Makalede ideal gazetecilik anlayışı olarak görülmesine
rağmen barış gazeteciliğin yapılamıyor olmasının önündeki engellere değinilmiş bu engellerin aynı
zamanda barış gazeteciliği için birer fırsat olduğu da ortaya koyulmuştur. Makalede, barışın tesisinde
medyanın rolü kabul edilmiş, hem barışın hem de barış gazeteciliğinin topyekûn bir uğraşın sonucu
gerçekleştirilebileceği ileri sürülmüştür. Çalışmanın savını ölçmek için Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi son sınıf öğrencilerine anket uygulanmış, araştırmanın bulgularının makalenin savını
destekler nitelikte olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Barış, Barış Gazeteciliği, Savaş Gazeteciliği

PEACE JOURNALISM AS A PRODUCT OF TOTAL EFFORT
ABSTRACT
Dealing with the concept of peace and peace journalism in this study, peace journalism is discussed
over its opposition relation with war journalism. In this article, it is addressed the obstacles of peace
journalism although it is seen as the ideal journalism and is demonstrated that these obstacles are
opportunities for peace journalism as well. In this article, while acknowledging the role of media in
peace building, it is asserted that both peace and peace journalism is come true after overall result of
effort. To measure the argument of the article, a survey was applied to Gazi University Communication
Faculty senior class students and it is seen to finding of the research supports the argument of the
article.
Keywords: Peace, Peace Journalism, War Journalism
Giriş
Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere Başbakanı David Lloyd George’un, Manchester Guardian
gazetesi yazı işleri müdürü C.P. Scott’a “Eğer insanlar gerçeği bilselerdi savaş yarın biterdi, ama elbette
bilmiyorlar ve bilemezler” (Pilger: 2014) itirafı üzerinden neredeyse bir asır geçmiş olmasına rağmen
cümlenin içeriği hâlâ güncelliğini korumaktadır. Bugün gazetecilik ve uluslararası ilişkiler bağlamında
değişen çok fazla şey olduğunu söylemek kolay değil: Devletler ulusal çıkarları doğrultusunda savaşı
hâlâ ihtimal dahilinde tutmaya; medya ise din, dil, ırk, siyasi ya da kültürel kaynaklı çatışmaları
sağduyudan uzak, körükleyen bir söylemle ele almaya ve özellikle çatışma dönemlerinde iktidarların
propaganda aracı olmaya devam etmektedir.
Dünya, David Lloyd George’un itirafının üzerinden onlarca savaşa daha tanıklık etmiştir. İkinci Dünya
Savaşı, Soğuk Savaş’ın beraberinde getirdiği çeşitli sıcak çatışmalar ve özellikle Kore, Vietnam,
Falkland, Kıbrıs, Körfez, Afganistan ve Bosna Savaşları ile bugün çeşitli Afrika ülkelerinde ve
Ortadoğu’da süren şiddetli çatışmalar gösteriyor ki gökyüzünün altında uzun süredir yeni bir şey yok.
!
Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/001
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

1!

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

!
İşte, barış gazeteciliği kavramı da temelde gökyüzünün altında yeni bir şey olması için mücadele eden
bir gazetecilik yaklaşımı olarak 1970’li yıllarda, Soğuk Savaşın en sıcak günlerinin yaşandığı yıllarda,
Norveçli akademisyen Johan Galtung tarafından ortaya atılmıştır. Barış gazeteciliği ile şiddet, çatışma,
uzlaşmazlık ve savaş gibi meseleleri basının insan hakları, uzlaşı ve barış gibi değerleri gözeterek
haberleştirmesi, böylece var olan çatışmaların sonlanması ve barışın tesis edilmesine katkıda bulunması
amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada da barış gazeteciliği kavramı, onun savaş gazeteciliği ile olan karşıtlık ilişkisi, barış
gazeteciliğinin temel ilkeleri ve ideal gazeteciliğin barış gazeteciliği olduğu halde neden ‘kağıt’ üstünde
barış gazeteciliği yapılamadığı tartışmaları yer almaktadır. Bununla birlikte, barış gazeteciliği yapmaya
engel olan etkenler incelenerek, bu etkenlerin aynı zamanda barış gazeteciliği için birer fırsat olduğu
ortaya konulmakta ve barış gazeteciliğinin topyekûn bir çabanın ürünü olduğu ileri sürülmektedir. Bu
sav Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerine yapılan anket çalışması neticesinde nicel
verilerle de desteklenmektedir.
Barış Kavramı
Türk Dil Kurumu barış kavramını “savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum”
ve “uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam” şeklinde tanımlamaktadır. Makalede
tartışılacak olan barış gazeteciliği kavramını ortaya atan Johan Galtung ise barışı iki şekilde tanımlar:
“Her türlü şiddetin olmayışı/azlığı” ve “anlaşmazlığın şiddet dışı ve yaratıcı bir dönüşümü” (Galtung,
1996: 9).
Dolayısıyla, Galtung gerçek anlamda bir barış için şiddetin yokluğunun yeterli
olamayacağını, barışın tesisi için yaratıcılığın da gerekli olduğunu söyler. Yaratıcılık ise, sorun çözmede
yeni fikirler geliştirerek (İrvan, 2004) sorunların çatışmaya dönüşmesini engellemek, çatışmaların
dinmesine ve barışın tesisine yönelik eylemlerde bulunmaktır. Böylece Galtung, barışı tesis eden ve
sürdürülebilir yapan siyasi ve toplumsal kurumlardan birinin de yasama, yürütme ve yargıdan sonra
kendisine dördüncü güç olma özelliği atfedilen medya olduğunu belirtir. TDK’nın “uyum, karşılıklı
anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam” şeklindeki barış tanımı da medyaya önemli görevler
yüklemektedir. Süregelen çeşitli fikir ayrılıklarının devam etmesini ve yeni çatışmaların çıkmasını
engelleyecek olan hoşgörü ortamını yaratmada medyanın da önemli sorumlulukları vardır. Ancak
medya, ekseriyetle çatışma ve uyuşmazlıkların tetikleyici veya körükleyicisi olabilmekte, bunu da
egemen söylemleri meşrulaştırıp yeniden üreterek ve çoğulculuktan çok çoğunlukçu yapı arz ederek
gerçekleştirmektedir. Bu da, farklı olanın ötekileştirilmesine ve nefret söylemine maruz kalmasına sebep
olmaktadır. Oysa medya, toplumsal barışın tesisinde, saygı ve hoşgörünün toplumsal bir değer olarak
yerleşmesinde ve bunun gündelik dile yansımasında çok önemli bir araçtır. Dolayısıyla medya, siyasi ve
toplumsal yaşamda barış dilini kuracak, yeşertecek ve kalıcı kılacak en önemli araçlardan biri olarak
ortaya çıkmaktadır (Erdem, 2013: 33).
Barış Gazeteciliği
Medyanın eğitim, eğlendirme, toplumsallaştırma, güdüleme, tartışma ortamı hazırlama, kültür
geliştirme ve bütünleştirme gibi pek çok işlevi vardır. Bu işlevler arasında en temel olanı ise haber ve
bilgi verme işlevidir. Medya, meydana gelen olayları haberleştirerek sorunların bireyler ve toplum
tarafından öğrenilmesini, bu sorunlar konusunda toplumsal görüş oluşturulmasını sağlar (Güz, 2005: 1416). Galtung ve Ruge’un (1965) hangi unsurları taşıyan olayların haber olduklarını belirledikleri haber
değeri ölçütlerinden biri de haberin olumsuz olaylarla ilgili olmasıdır. Olumsuz olayların olumlulara
göre daha kolay anlaşılır ve daha dikkat çekici olması medyadaki haberlerin çoğunun kaza, kavga,
cinayet ve çatışma temalı olmasına neden olmaktadır. Öyle ki, “ülkede güzel şeyler de oluyor” cümlesi
aralara olumlu haber serpiştirme arzusunun bir göstergesi olarak haber bültenlerinde sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır. Arsan (2003: 120) da, savaş başta olmak üzere her türden şiddetin medya için haber değeri
taşıdığını hatta medyanın doğrudan şiddetten beslendiğini belirtir. Milliyetçilik, ırkçılık ve çeşitli
farklılıklar nedeniyle yaşanan savaş ve çatışmalarla ilgili haberlerin medyada sıklıkla yer alması da bu
yüzdendir. Alankuş (2009: 98) ise, doğal afetler, ölümlü kazalar, çatışmalar, savaşlar gibi
olağandışılıkların haber değeri taşıdığını, ancak haber değeri yalnızca olağandışılığa atfedildiğinde
savaş haberlerinin çekiciliği karşısında uzun soluklu ve sabır gerektiren barış çabalarının haber
olmadığının altını çizmektedir.
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Barış gazeteciliği, ilk defa 20. yüzyılın son çeyreğinde meydana gelen uluslararası ve iç savaşlardaki
medyanın olumsuz rolüne tanıklık ettikçe dillendirilmeye ve bir gazetecilik pratiği olarak denenmeye
başlanmıştır (Alankuş, 2009: 111). Galtung, barış gazeteciliği anlayışını savaş gazeteciliği ve ikisi
arasındaki ikilik üzerinden inşa etmiştir. Ancak, burada vurgulanması gereken nokta Galtung’un savaş
gazeteciliği olarak adlandırdığı modelin, savaşın neden çıktığını, nelere mal olduğunu, savaşları
cephelerde takip edip neler yaşandığını anlatan ve sivillerin çatışmalardan nasıl etkilendiğinin
bildirildiği savaş gazeteciliği modeli olmadığıdır. Galtung’un barış gazeteciliğinin karşısına koyduğu
savaş gazeteciliğinin temelinde savaşın yıkıcılığını görmezden gelerek şiddet ve çatışmayı körüklemeyi
yayın politikası haline getiren savaşçı gazetecilik yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda sözü edilen
kavramın savaş gazeteciliği şeklinde kullanılmasından dolayı, bu çalışmada da savaşçı gazetecilik
yerine savaş gazeteciliği kavramı tercih edilmiştir.
Savaş gazeteciliği illa bir savaşa ihtiyaç duymaksızın toplumun içindeki en ufak çatışmaları kaşıyan,
ihtilaflı olaylarda ortalığı sakinleştirmek yerine kışkırtıcı bir tavır takınan gazeteciliktir. Alankuş’a göre,
genelgeçer gazetecilik bizzat savaş gazeteciliği niteliği taşımaktadır. Çünkü genelgeçer gazetecilik
“olay/sorun odaklı, haberin değerini olağan dışılığında bulan, haber kaynağı olarak seçkinleri kullanan,
öte yandan ‘nesnellik’ ve ‘dengelilik’ adına iki tarafın söylediklerini vermeyi yeterli marifet sayan,
böylelikle ‘iyiler-kötüler’, ‘suçlular-kurbanlar’ gibi ikili karşıtlıklar üzerine kurulu bir dünya tasarımını
ortaya koyan bir gazetecilik anlayışıdır” (2009: 113). Skjerdal (2012) da aynı şekilde barış
gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliğin antitezi olarak oluşturulduğunu belirtir. Barış gazeteciliğine göre
geleneksel gazeteciliğin temel sorunu ise çatışmaları azaltmak yerine arttırıyor olmasıdır. Bu da onun
çatışmalara derinlemesine yaklaşmak yerine üstünkörü ve yalnızca görünen niteliklerine odaklanıyor
olmasından kaynaklanmaktadır. Gadi Wolfsfeld (2004) ise geleneksel gazetecilik anlayışının haber
seçimlerinin çatışmaların dinamiklerini anlamaya pek de yardımcı olmayan dört unsur tarafından
belirlendiğini belirtir. Buna göre, yakınlık, uzun dönemli süreçlerin medyada ilgi çekmediğini; drama,
ılımlı seslerin ve diyalog ortamının medyada görünür kılınmadığını; basitlik, medyada karmaşık
açıklamalara yer verilmeyip basit açıklamalara başvurulduğunu; kendine odaklılık, medyanın diğer
insanları ve kültürleri anlamaya çalışmadan olaylara dışarıdan bakması anlamına gelmektedir (Skjerdal,
2012: 28).
Böylece barış gazeteciliği temel olarak geleneksel veya genelgeçer gazetecilik anlayışının tam
karşısında konumlanmıştır. Bu bağlamda barış gazeteciliği, “çatışmalı durumlarda çatışmayı
körüklemek yerine barış girişimlerini özendiren ve destekleyen, insan haklarını gözeten ve evrensel
gazetecilik etiği ilkelerine önem veren gazetecilik” (İrvan, 2012: 43); barış inisiyatiflerini ön plana
çıkaran, etnik ve dini farklılıkların tonunu azaltan, muhtemel çatışmalara karşı önleyici tavır geliştiren,
toplum yapısını dikkate alan, birleştirici, yapıcı ve uzlaşmazlıkları çözmeye yönelen girişimci bir
gazetecilik anlayışı şeklinde tanımlanmaktadır (Yıldız, 2011: 17). Hackett (2011:35) ise, yurttaşların
müdahil olduğu pek çok gazetecilik anlayışı gibi barış gazeteciliğinin de sadece bir gazetecilik biçimi
değil; daha barışçıl bir dünyaya erişmek ve her türlü şiddete karşı çıkmak için çok daha geniş süreç ve
hareketlerin bir parçası olduğunu belirtmektedir. Lynch ve McGoldrick, barış gazeteciliğini “gazeteciler
ve editörlerin haber üretim süreçlerinde ‘hangi haber öyküsü’ ve ‘bunu nasıl sunmalı’ gibi sorularla
karşılaştıklarında toplum için geniş bir olanak yaratacak ve çatışmayı tetiklemeyen uzlaşı odaklı karar
almalarıdır” şeklinde tanımlayarak barış gazeteciliğinin barışın tesisindeki önemine dikkat
çekmektedirler (2005:5’den akt. Cangöz ve Ergül, 2007: 61).
Savaş Gazeteciliği Karşısında Barış Gazeteciliği
Galtung barış gazeteciliği modelini, barış ve savaş gazeteciliği merkezli ikili karşıtlık üzerine inşa
etmeye çalışmış ve aralarında bulunan dört temel zıtlık üzerinden bir ayrım yaparak barış gazeteciliğinin
özelliklerini belirlemiştir. Galtung’a göre, savaş gazeteciliği savaş/şiddet, propaganda, seçkin ve zafer
yönelimliyken barış gazeteciliği barış/uzlaşma, gerçek, halk ve çözüm odaklıdır (Galtung, 2006).
Savaş/Şiddet Karşısında Barış/Uzlaşma: Savaş gazeteciliği tıpkı spor gazeteciliğinde olduğu gibi sıfır
toplamlı oyun modeliyle, yani taraflardan birinin kazancının diğerlerinin kaybı olduğu durumları
anlatarak temellenmektedir (Ottosen,2010: 262). Bir çatışmayı, ihtilaflı durumu veya savaşı “biz-onlar”
ve “kazan-kaybet” çizgisi üzerinden aktaran savaş gazeteciliği, barışı yalnızca zafer ya da ateşkesle
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kazanılan bir şey olarak görmektedir (Fawcett, 2002: 213). Barış gazeteciliği ise aksine kazan/kazan
anlayışını benimser ve her iki tarafın ancak barış ortamıyla kazanacağının bilinciyle haberlerini
oluşturur. Savaş gazeteciliği haberlerini spor gazeteciliğine benzeten Galtung, savaş gazeteciliğinin asıl
öykünmesi gereken modelin sağlık haberleri olduğunu söyler. Sözgelimi, iyi bir sağlık muhabiri
hastanın kanserle olan mücadelesini, kansere yol açan nedenleri, hastalığın tüm tedavi ve önleyici
önlemlerini anlatır. Bu yaklaşımdan hareketle barış gazeteciliği de savaşların, çatışmaların ve
uyuşmazlıkların yaratıcı bir şekilde dönüştürülmesine odaklanarak şiddet dışı ve barışçıl fırsatların
görünür kılınmasına imkân tanımalıdır (Lee, 2010: 362). Böylece, Galtung’a göre, sağlıklı olan savaş
gazeteciliği değil; barış gazeteciliğidir çünkü barış gazeteciliği sorunların çözümüne odaklı, adil,
dengeli, doğru, insancıl, eleştirel habercilik anlayışı ile haberlerini oluşturmaktadır (Ersoy, 2014: 347).
Savaş gazeteciliği biz/onlar ayrımını derinlemesine körüklerken barış gazeteciliği bütün taraflara eşit
mesafede ve onları insanileştirerek yaklaşır. Savaş gazeteciliği öldürülenlere, yaralananlara ve maddi
hasarlara odaklanırken; barış gazeteciliği toplumsal travmalar ile yapı ve kültürlere gelen zarara
odaklanır. Savaş gazeteciliği bir çatışmayı haber yapmak için şiddetin gerçekleşmesini beklerken; barış
gazeteciliği herhangi bir çatışmayı şiddet gerçekleştirilmeden önlemeye çalışır (Galtung, 2006).
Propaganda Karşısında Gerçek: Savaş gazeteciliği propagandayı yeniden üreten ve savaşı teşvik eden
bir yaklaşıma sahipken barış gazeteciliği, propaganda savaşı içinde medyanın rolünü kabul etmekle
birlikte propaganda konusunda ahlaki ve barışçıl bir yaklaşım benimsemektedir (Şen, 2013: 166). Savaş
gazeteciliği, bir tarafın sözcüsü gibi hareket edip gazetecilik anlayışını tamamen bir propaganda aygıtına
dönüştürürken, barış gazeteciliği tarafların gerçeği söylemesi gerektiği düşüncesinden hareket ederek
tarafların yanlışlarını gözler önüne seren bir gazetecilik anlayışı sergilemektedir (Dündar ve Deniz,
2014: 203). Savaş gazeteciliği biz ve onlar ayrımını keskin bir şekilde yaparak “biz”in bekası için
gerçeklik olgusunu kendince eğip bükerken ve “onlar”ın gerçeklerini “biz”in çıkarları doğrultusunda
yorumlarken, barış gazeteciliğinin tek amacı tüm gerçekleri ve gerçek dışılıkları değiştirmeden
kamuoyuna aktarmaktır.
Seçkin Odaklılık Karşısında Halk Odaklılık: Barış gazeteciliği insan ve halk odaklı bir gazetecilik
modelidir. Bu, barış gazeteciliğinin kadınların, yaşlıların ve çocukların acılarına odaklanarak hakikati
tüm açıklığıyla ortaya koyması (Şen, 2013: 166); sesleri her gün medyada duyulan seçkinlerin aksine
medyanın görmezden geldiği mağdurların sesini duyurması; uzlaşı ve barış isteyen grupları da medyada
görünür kılınması hatta ön plana çıkarılması anlamına gelmektedir. Savaş gazeteciliği ise, haberi elitler
üzerinden değerlendiren, yalnızca bir tarafın haksızlıkları üzerinde duran, uzlaşı isteyenler arasında ise
sadece seçkin kişilere odaklanan bir gazetecilik anlayışıdır.
Zafer Karşısında Çözüm: Barış gazeteciliği çatışmaların sonucuna, dolayısıyla bir zafere değil
çatışmaların çözümüne odaklanır. Eğer varsa çatışmanın tarafları arasındaki çözüm arayışlarını merkeze
alır, yoksa kendisi çözüm arayışlarına önayak olur. Bu yüzden, tarafların sorunlarını eşit şekilde ele alır
ancak yalnızca çözüme ve dolayısıyla barışa taraf olur. Böylece, barış gazeteciliği, savaş gazeteciliğinin
aksine çatışmalar körüklemez, çatışmaların çözümü üzerinde durur. Savaş gazeteciliği ise fanatik bir
futbol taraftarı gibi yalnızca zafere odaklanır ve zafer için her yolu mubah görür. Alankuş (2009:112) da
barış gazeteciliğini barışı savunan, barış için yapılanlara haber değeri atfeden; çatışmalı durumlarla ilgili
olarak yapılan her türlü habercilikte savaşı ve şiddeti kışkırtmak yerine barışı ve çözümü kolaylaştırmak
peşinde olan bir gazetecilik türü olduğunu belirtmektedir.
Böylece, barış gazeteciliği uzlaşmayı, barışı, doğruyu, gerçeği, insanı, halkı ve çözümü esas almaktadır.
Arsan (2003: 124-125), barış gazeteciliği ve savaş gazeteciliği kıyaslamasını gazeteciler üzerinden
yaparak bu iki yaklaşımı temsil eden gazetecilerin nasıl davrandıklarını belirlemiştir. Buna göre, barışçı
gazeteci ilk olarak çatışmanın tarafları ve hedefleri üzerine düşünerek çatışmanın temellerini ortaya
koyar. İkinci olarak, çatışmayı şeffaflaştırarak çatışmanın tarihsel ve kültürel geçmişini anlatır.
Çatışmayı çözülmesi gereken bir sorun olarak ele alıp her iki tarafa da eşit söz hakkı verir, onlarla
empati kurar ve onları insani boyutuyla değerlendirir. Savaşçı gazeteci ise, savaşın niceliksel boyutuyla
ilgilenir, yalnızca bir tarafın sesi olur ve onun propagandasını yapar, savaşın art alanı yerine yakın
gelişmelerle ilgilenerek kimin kazanıp kimin kaybedeceği üzerine kafa yorar.
!
Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/001
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

4!

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

!
Barış gazeteciliği üzerine çalışan Jake Lynch ve Annabel McGoldrick ise savaş gazeteciliği ve barış
gazeteciliği arasındaki farklardan hareket ederek barış gazeteciliği ilkelerini 17 madde altında
toplamışlardır. Bu ilkeler genel olarak barış gazeteciliğinin çözümlere odaklanmak, toplum odaklı ve
halka yakın habercilik yapmak, ortak platform aramak, tüm tarafların sesine kulak vermek ve onları
duyurmak, haberlerinde kesin, net ve doğru bir dil kullanmak gibi temel yaklaşımları göstermektedir
(Yıldız, 2011:37).
İdeal Gazetecilik Anlayışı Olarak Barış Gazeteciliği
Galtung’dan yıllar önce, Birinci Dünya Savaşı zamanında Alman ekonomist ve gazetecilik enstitüsü
kurucusu Karl Bücher, tüm basının hükümet propagandasını yaptığı bir basın ortamında gazeteciliğin
yalnızca gerçeğe hizmet etmesi gerektiğini ve kitlelerin savaş tutkusunu sönümlendirmesi gerektiğini
yazar. Bücher’e göre gazeteler bunu, daha makul bir şekilde hareket ederek, yani diğeri şeklinde
nitelendirdikleri tarafa karşı olan nefreti körükleyecek yayınlar yapmayarak başaracaklardır. Ancak,
Bücher’in tek başına verdiği bu mücadele uluslararası uzlaşmazlıkların çözümü için savaştan başka bir
yolun bulunmadığını düşünen Alman basını karşısında iyi niyetli bir girişim olarak kalmıştır. Bücher
dışında tarih boyunca çeşitli ülkelerde çeşitli idealist gazetecilerin de barış gazeteciliğinin ideal
gazetecilik türü olduğunu savunarak camiasını barış gazeteciliği yapma konusunda ikna etmeye
çalıştığını tahmin etmek zor değildir. Bu tür bireysel çabaların dışında, Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Teşkilatı da “Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın
Güçlendirilmesine, İnsan Haklarının Geliştirilmesine ve Irkçılık, Apartheid ve Savaş Kışkırtıcılığı ile
Mücadele Edilmesine Katkıda Bulunması ile İlgili Temel Prensipler Bildirgesi”ni 1978 yılında
yayımlayarak barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesinde basına çok önemli görevler
yüklemiştir (Yıldız, 2011:12-17). Ayrıca, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde
“Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri” bölümünün 3. maddesi gazetecilerin barış, demokrasi ve
insan haklarına taraf olması gerektiğini belirtir:
Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın
evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk,
etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm
ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır.
İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici
yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini
ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz.
Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın
yapamaz.
Benzer şekilde, Medya Etik Kurulu’nun belirlediği Gazetecilik Meslek İlkelerinden “Gazeteci, şiddet,
zorbalık ve savaş kışkırtıcılığına araç olamaz. Barışı, ulusların ve insanların kardeşliğini, eşitliğini
savunur; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.
Ulusal bağımsızlık ve demokrasiyi vazgeçilmez ilke olarak kabul eder. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nde ve Helsinki Nihai Senedi’nde belirtilen ilkelere bağlı kalır” şeklinde olan madde de
demokrasi, insan hakları ve barışa vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla, Barış Gazeteciliği birçok ülkenin
gazetecilik meslek örgütlerince belirlenen etik ilke ve kuralların öngördüğü doğru gazetecilik modeli
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İrvan (2009), barış gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliğe alternatif olabilmesi için etiketleme, suçlama,
kötü gösterme gibi basının mevcut davranışları göz önüne alınarak bazı etik kodların oluşturulması
gerektiğini belirterek “görev odaklı ilkeler”, “haber toplama ilkeleri” ve “haber yazma ilkeleri”
başlıkları altında bir takım barış gazeteciliği ilkeleri belirlemiştir. Görev odaklı ilkelere göre, gazeteciler
barışçı çözümleri araştırmalı, gerçek/doğru olmayanı ortaya çıkarmalı, sorunun bir parçası olmak yerine
çözümün bir parçası olmaya çalışmalıdır. Haber toplama ilkelerine göre ise, gazeteciler elit olmayan
kaynakları araştırmalı, barış için uğraşanlara daha fazla ve daha olumlu dikkat çekmeli, şüphecilik iyi
gazetecilik için önemli bir nitelik olduğundan tüm iddialara şüpheyle yaklaşıp onları doğrulamaya
çalışmalı, çatışmanın tüm taraflarının hatalarını araştırmalı, özel durumlara değil sürece odaklanmalıdır.
Haber yazma ilkelerine göre ise, bir gazetecinin barış girişimlerini vurgulamalı, biz ve onlar ayrımından
!
Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/001
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

5!

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

!
kaçınmalı, kurbanlaştırıcı, şeytanlaştırıcı, aşağılayıcı ve kışkırtıcı dilden kaçınmalı, çatışmanın görünen
ve görünmeyen etkilerine odaklanmalı, çatışmanın arka planını da vermeli, her zaman dürüstlük,
doğruluk, adalet ve insan hakları etik kodları doğrultusunda hareket etmelidir (İrvan, 2009: 37). Medya
ile ilgili birçok kurum ve kuruluşun etik ilkeleri gösteriyor ki barış gazeteciliği ideal gazetecilik
anlayışıdır ve toplumsal barışın tesisine katkı için ulaşılması gereken önemli bir hedeftir. Ancak, hiç
şüphesiz her hedefin önünde olduğu gibi barış gazeteciliğinin de önünde beliren kimi engeller
mevcuttur.
Barış Gazeteciliği Önündeki Engeller/Fırsatlar
Teoride yapılması gereken barış gazeteciliğiyken pratikte ne ölçüde barış gazeteciliği yapıldığı tartışma
konusudur. Bir başka deyişle, ihtilaflı durumlarda ve çatışma zamanlarında gazetecilik etik ilkelerine en
çok gereksinim duyulduğu durumlarken (Uzun, 2011: 143) söz konusu ilkelere ne ölçüde uyulduğu ve
barış gazeteciliğinin önündeki engeller tartışılması gereken bir konudur. Burkhard Bläsi (2004), kişisel
etkenler, yapısal etkenler, sahadaki etkenler, siyasi ortam, lobiler, okuyucu/dinleyici/izleyici etkenleri
şeklinde olmak üzere çatışma/savaş haberciliğine etki eden altı unsur belirlemiştir. Bu unsurlar aynı
zamanda, savaş gazeteciliği karşıtlığından temellenen barış gazeteciliği bağlamında da
değerlendirilebilirler ve birer fırsat olarak da yorumlanabilirler (Yıldız, 2011: 77).
Bläsi’ye (2004) göre, gazetecilerin kişisel donanımı, birikimi, ideolojisi, inançları, mesleğine bakış açısı
ve yaklaşımı, bilgisi, kültürü ve karakteri barış gazeteciliği yapmak veya yapmamak tercihinde
belirleyici olabilmektedir. William Randolph Hearths’ın 1898’de savaş çıkabilme ihtimali üzerine
Küba’ya yolladığı bir çizimcinin savaş olmayacağını düşünüp geri dönme isteği üzerine “Lütfen orada
kalın. Siz çizimlerinizi yapın, ben size savaş çıkartırım” cevabını verdiği söylenir (Shudson, 1978’den
akt. Alemdar ve Uzun, 2013: 205). 25 Aralık 1995 tarihinde ise bir Türk yük gemisinin Kardak
kayalıklarında karaya oturması Türkiye ve Yunanistan’ı savaşın eşiğine getirmiştir. Karaya oturan
gemiyi uluslararası hukuka göre Türk ve Yunan taraflarından hangisinin kurtaracağı ikileminden
hareketle yaşanan diplomatik görüşmeler sürerken konu ulusal dava niteliğine gelerek medyada yer
bulmuştur. Sonrasında ise, Antenna adlı Yunan televizyon kanalı ile Hürriyet’in karşılıklı bayrak
restleşmesinin her iki ülke medyasında kışkırtıcı biçimde yer alması ülkeler arasındaki diplomatik
mücadeleyi sertleştirerek iki ülkeyi savaşma noktasına kadar getirmiştir (Uzun, 2011: 155).
Geleneksel ya da genelgeçer gazeteciliğin savaş gazeteciliği üzerine kurulu olmasının temel sebebi
gazetelerin ihtilaflı durumlarda ilk refleks olarak çatışmacı bir üslup benimsiyor olmalarıdır. Kardak
krizi örneğinde de görüldüğü gibi medya hiç yoktan çok ciddi bir çatışmanın tetikleyicisi
olabilmektedir. Medya örgütlerinin ve gazetecilerin çatışmalı durumlarda makul, sağduyulu ve
soğukkanlı olmaları beklenirken ekseriyetle tiraj kaygısıyla savaşçı, milliyetçi ve yıkıcı bir söylem
benimsemektedirler. Gazetecilerin kişisel tutum ve tercihleri barış gazeteciliği bağlamında engel
olabileceği gibi fırsat olarak da değerlendirilebilir. Barış gazeteciliğini özümsemiş, bu konuda eğitim
almış ve dünya görüşünü bu yönde oluşturmuş gazeteciler daha bilinçli ve hassas gazetecilik yaparak
barışa önemli katkılar yapabilirler.
Yapısal etkenler ise bünyesinde editoryal süreçleri ve stratejileri, patronların beklentileri ve editörler
üzerindeki etkilerini, haber seçim kriterlerini, medya türlerini, meşru parametreleri ve genel olarak
medya ekonomisini barındırmaktadır. Tüm bu yapısal unsurlar da barış gazeteciliği için hem tehdit hem
de fırsat oluşturmaktadır. Sözgelimi, televizyon haberlerinde tercih edilen görüntünün savaşa mı yoksa
barışa mı hizmet edeceği, gazetede ihtilaflı durumun arka planının ve tüm unsurlarının anlatılabilmesi
için yeterli yerin ayrılıp ayrılmayacağı ve medya kuruluşlarının haberi en hızlı veren olma adına etik
kurallara uymama ve diğer gazetecilik unsurlarıyla ilgilenmeme gibi tercihler yapısal etkenlere dâhildir
(Bläsi, 2004: 3). Dolayısıyla, gazetelerin yayın politikalarını doğrudan etkileyen editoryal tercihler aynı
zamanda barış sürecini de etkileyebilmektedir. Medyanın savaşan taraflara ayırdığı yer, haberlerin
seçimi ve olaylara yaklaşımı, patronların olumlu veya olumsuz müdahaleleri barış gazeteciliği önündeki
engeller ya da fırsatlar olarak değerlendirilmektedir.
Sahadaki etkenler de barış gazeteciliği açısından engeller ve fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Saha
etkenleri çatışmalı bölgelerde görev yapan gazetecilerin maruz kaldığı tüm durumları içermekte ve
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çatışma/savaş durumunda yapılacak olan haberin niteliğini etkilemektedir. Savaşın meydana geldiği
bölgenin coğrafi koşulları ve ulaşım imkânları gazetecilerin sahaya inmelerini geciktirebilmektedir.
Ayrıca, teknik ekipmanlar ve lojistik de gazeteciler için sorun olabilmektedir. Güvenlik ise bir başka
tehdittir. Gazeteciler bazı savaşlarda olay anlatıcıları olarak görülmediğinden ölüm riskiyle karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu yüzden bazı özel gelişmeler gazetecilerin can güvenliği nedeniyle olay sahasına
gidememelerinden dolayı haberleştirilememektedir. Haber kaynaklarına güvenilirlik ve onlara
ulaşılabilirlik de bir diğer saha etmenleridir (Bläsi, 2004: 3). Savaşa taraftar olan ya da söylemini
savaşçı bir söylem olarak belirleyen kaynakların kullanılması, savaş isteyen gruplar yerine barış
girişimlerinde bulunan gruplara seslerini duyurma imkânı verilmesi önemli bir belirleyici
olabilmektedir. Dolayısıyla, gazetecilerin savaş alanlarında çalışma şartları, kaynakları, iletişim
olanakları ve işlerini iyi yapmaya yönelik her türlü destek ne kadar iyi olursa savaşın gidişatı,
gelişmeleri ve barışa yönelik haberlerin yapılabilme olanakları daha da artmaktadır. Savaştan zarar
gören insanların seslerini duyurabilmek, barış girişimlerine dikkat çekebilmek, toplumsal travmalara
odaklanabilmek ve gerçekliğe ulaşabilmek için gazetecilerin optimum imkânlara sahip olması
beklenmektedir. Elbette sahadaki etkenler hali hazırda yaşanan bir çatışmanın olduğu durumlarda söz
konusudur. Barış gazeteciliğinin özünde ise savaş çıkmadan savaşın önüne geçilebilmesi yatmaktadır.
Ancak, yine de devam eden bir savaşta da barış gazeteciliği yapabilmek için sahadaki etkenler
belirleyici olabilmektedir.
Her ülkenin hem kendi sınırları içerisindeki hem de başka ülkelerdeki çatışmalara yönelik belirli siyasi
ortamı vardır ve bu ortam barış gazeteciliği bağlamında hem engel hem de fırsat olabilmektedir. Bu
siyasi ortam, söz konusu çatışmaya olan kamuoyu ilgisinden, üretilen politikalardan, kutuplaşma
oranından, yapılan haber sayısından ve ülkedeki farklı politik yaklaşımların varlığından etkilenmektedir.
Siyasi ortam ayrıca, ekonomik, tarihi ve kültürel ilişkiler ile devletlerin güncel çıkarları ve politikaları
çerçevesinde şekillenmektedir. Tüm bu siyasi ortam unsurları gazetecileri ve editörleri fazlasıyla
etkilemektedir. Ülkesindeki medyanın ve politikacıların savaş konusunda hemfikir olduğu bir ortamda
bir gazetecinin barış gazeteciliği yapması çok kolay bir iş değildir. Aynı medyanın ve politikacıların
savaş yerine barışı destekleyen tavırları ve ılımlı söylemleri ise gazetecinin barış gazeteciliği yapmasını
kolaylaştırmaktadır (Bläsi, 2004: 4). Geleneksel gazetecilik herhangi bir savaş ihtimaline karşı
teyakkuza geçerken savaş yerine diplomatik bir yol izlemek isteyen iktidarlar basını dizginleyebilir hatta
barış gazeteciliği yapmaları konusunda baskı yapabilir. Dolayısıyla, ihtilaflı durumlarda barış
gazeteciliği yapabilmek yalnızca gazetecinin dünya görüşüne terk edilmiş değildir. İrvan (2012: 55),
barış gazeteciliğinin, gerektiğinde siyasal otoriteyi karşısına alabilen, zor ve adanmışlık gerektiren bir
gazetecilik anlayışı olduğunu belirtir. Bununla birlikte, medyanın şüphesiz tek başına barış ortamını
tesis edemeyeceğini ancak barışın inşa ve sürdürülme süreçlerine olumlu katkıda bulunabileceğini
vurgular. Bu bağlamda, siyasal otoriteyle fikir uyuşmazlıkları yaşamak, onun görüş ve politikalarıyla
paralel olmayan yayın yapmak kolay bir iş olmadığı için, ülkedeki siyasi ortamın gazetecilere barış
gazeteciliği yapabilme sorumluluğu konusunda destek olması gerekmektedir. Aksi takdirde, herkesin
savaş çığlıkları attığı bir ortamda barış gazeteciliği yapmak yalnızca iyimser bir deneme olarak
kalmayacak, aynı zamanda barış gazetecilerini çeşitli itham ve saldırılar konusunda hedef tahtasına
oturtulmasına da sebep olacaktır.
Çatışmalar ve savaşlar soyut meseleler olmadıklarından çoğu zaman devlet adamları, partiler, sivil
toplum örgütleri ve genel olarak somut adım atan insanlar konuya müdahil olurlar. Dolayısıyla,
çatışmanın bir parçası olan bu kişi ve kurumlar medyada olumlu bir şekilde görünmek ve eylemlerinde
toplumsal destek veya onay almak isterler. Medyada olumlu yer almak isteyen bu kişi, grup ya da
kurumlar kendi fikirlerini ve girişimlerini duyurabilmek adına lobi faaliyetleri yürüterek medya
üzerinde etkinlik sahibi olmaya çalışırlar. Uluslararası çatışmalarda devlet adamları, ordu, sivil toplum
örgütleri, ticaret örgütleri, dini kurumlar, dernekler ve sendikalar gibi pek çok örgüt medya üzerinde
yoğun bir lobi faaliyeti gerçekleştirirler. Lobi faaliyetleri barışa hizmet eden, huzurlu bir ortamın tesisi
için çaba harcayan olumlu girişimler olacağı gibi tamamen olumsuz da olabilmektedirler. Bläsi’ye göre,
söz konusu lobi faaliyetleri genellikle o kadar güçlü olurlar ki, kimin ne zaman hangi bilgiyi alacağına,
ilgili yer ve kişilere kimlerin ulaşabileceğine, hangi bilginin yayınlanıp yayınlanmayacağına, hangi
fotoğrafların kullanılıp kullanılmayacağına, tarafların hareketlerinin nasıl yorumlanacağına ve kasıtlı
olarak verilen yanıltıcı bilginin ya da yanlış haberin ne zaman kullanılacağına kadar birçok gazetecilik
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faaliyetine doğrudan etki edebilirler (Bläsi, 2004: 4). Dolayısıyla, lobicilik faaliyetleri medyayı olumlu
olduğu gibi olumsuz şekilde de etkileyebilmekte ve barış gazeteciliği sürecinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır.
Okuyucu, dinleyici ve izleyici etkenleri de barış gazeteciliği bağlamındaki bir diğer engel ve fırsat
belirleyicisidir. Medya faaliyetleri doğal olarak piyasada başarılı olmak zorundadırlar, aksi takdirde er
ya da geç faaliyetlerine son vermek zorunda kalırlar. Medyanın başarılı olması piyasadaki diğer ürünler
gibi arz-talep dengesinden bağımsız değildir ve medya okuyucu/dinleyici/izleyici olarak nitelendirilen
kitleyi yakalayabildiği ölçüde başarılı olmuş sayılır. Dolayısıyla, medya talepten yani hitap edilen
kitlenin ilgisinden, bilgisinden, alışkanlıklarından ve beklentilerinden bağımsız olmadığı için medyanın
ticari olarak kâr edebilmesi için kitlelerin taleplerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kitlelerin
belirli konularda gazetecilerin ne düşündüğüne yönelik doğrudan etkisi elbette yoktur ancak konu
seçimlerini, konuya yaklaşımlarını, hangi konuların haberleştirileceğini ve sunum biçimlerini
yönlendirebilmektedir (Bläsi, 2004: 5). Savaşa ya da barışa yönelik yapılacak haberlerde kitlenin ilgisi,
bilgisi, alışkanlıklar ve beklentileri önemli rol oynasa da, kitleleri bilgilendirme işlevi olan medya eğer
barış gazeteciliği yapmak istiyorsa yalnızca arz talep çerçevesinde hareket etmemelidir. Zaten, kitleler
ve medya arasında çift yönlü bir etkileme gücü bulunmaktadır. Kitlelerin medyayı şekillendirmesinden
çok daha büyük oranda medyanın kitleleri şekillendirdiği bilinmektedir. Medya, benimseyeceği barış
gazeteciliği ilkeleriyle ve yayın anlayışıyla toplumu barış konusunda daha duyarlı bir hale getirerek
barışa hazırlayabilir. Öyle ki, Lynch ve McGoldrick’in (2012) barış gazeteciliği modelini
değerlendirmek için Avustralya ve Filipinler’de yaptıkları bir araştırma sonucunda barış gazeteciliğini
tecrübe eden televizyon izleyicilerin daha az sinirli ve korkulu, daha ümitli ve empati kurmaya eğilimli;
aynı zamanda diğer tarafı daha az suçlayıcı ve çözüm üzerinde düşünmeye daha odaklı oldukları da
görülmüştür (Akt. Şen, 2013: 165).
Yöntem
Bu çalışmanın amacı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin barış gazeteciliği
hakkındaki algı ve tutumlarını tespit etmektir. Aynı zamanda, makalenin kuramsal kısmında iddia
edilen, barış gazeteciliğinin ancak topyekûn bir çabanın ürünü olabileceği tezi öğrenciler nezdinde test
edilmiştir.
Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, örneklemini ise adı geçen fakültenin son sınıf
öğrencileri oluşturmuştur. Buradaki amaç görece konu ile ilgili fertlere daha çabuk ulaşmak,
ortalamanın üzerinde ve ilgili alanda eğitim almış kişilerin barış gazeteciliğine bakış açılarını
belirlemektir. Araştırmacılar esas olarak iki araştırma sorusu belirlemiştir:
1.)
İletişim Fakültesi öğrencileri barış gazeteciliği hakkında ne kadar bilgi sahibidir? Öğrencilerin
barış gazeteciliği hakkındaki tutumu nedir?
2.)
Öğrenciler barış gazeteciliğini bireysel, tikel bir çabanın mı yoksa topyekûn bir çabanın ürünü
olarak mı görüyorlar?
Yukarıdaki araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla 20 sorudan meydana gelen bir anket
oluşturulmuştur. Anket sorularının 3’ü öğrencilerin demografik verilerini biri ise öğrencilerin geleneksel
veya sosyal medya üzerinden gündemi takip düzeylerini ölçmeye yöneliktir. Geriye kalan 16 soru ise
öğrencilerin barış gazeteciliğine dair algı ve tutumları ölçmeye yöneliktir. Araştırmada 5’li Likert tipi
ölçek kullanılmıştır. Anket uygulanmadan önce bir gurup öğrenci üzerinde ön test yapılmıştır.
Araştırma sonuçları, SPSS 22.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Likert ölçekte
hazırlanan sorular için aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Anket sorularının SPSS
istatistik programında ölçülen güvenilirlik değeri 78,9’dur.
Araştırmanın sınırlılıkları arasında maliyet ve zamanlama bulunmaktadır. Maliyet kısıtı, araştırmanın
sadece Gazi Üniversitesi İletişim öğrencileri üzerinde yapılmasını mümkün kılmıştır. Araştırma
örnekleminin son sınıf öğrencileri olarak belirlenmesinin sebebi söz konusu öğrencilerin medyaya dair
fikirlerinin görece daha olgunlaşmış olmasıdır. Dolayısıyla araştırmada olasılıklı olmayan uygun
örnekleme yöntemi kullanıldığından, elde edilen sonuçlar genellenemez. Ancak İletişim Fakültesi
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öğrencilerinin barış gazeteciliği ve barış gazeteciliğinin topyekûn bir çabanın ürünü olup olmadığı
konusundaki görüşlerini öğrenmek açısından anlamlıdır.
Bulgular
Araştırmaya katılanların % 44.1’i kadın, % 54.9’u erkektir. Bir öğrenci ise cinsiyetini belirtmemiştir.
Araştırmaya katılan 25 ve üzeri yaş aralığındaki öğrencilerin oranı % 8.8, 20 ve altı yaş aralığında
olanların % 5.9, 21-24 yaş aralığında olanların oranının ise % 84.3 olduğu görülmüştür. Araştırmaya
katılanların tamamı İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi olmakla beraber bölüm bakımından ele
alındığında % 24.5’i Halkla İlişkiler ve Tanıtım, % 35.3’ü Gazetecilik ve % 40.2’si Radyo, Televizyon
ve Sinema bölümlerinde eğitim görmektedir.
Araştırmaya katılanlar “Her gün geleneksel veya sosyal medya üzerinden gündemi takip ederim”
şeklindeki birinci yargıya % 43.1 kesinlikle katılıyorum, % 27.5 katılıyorum, % 18.6 kararsızım, % 4.9
katılmıyorum, % 5.9 kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. Oranların da ortaya koyduğu gibi,
gündemi takip etmeyenlerin oranı toplam katılımcıların onda birine denk geldiğinden araştırma
örneklemine dâhil edilen öğrencilerin gündeme ilgisiz olduklarını söylemek doğru olmaz.
Araştırmaya katılanlardan % 38.2’si medyanın barışın tesisinde, saygı ve hoşgörünün topluma
yerleşmesinde ve insan haklarının gözetilmesinde önemli bir rol oynadığını düşünürken % 34.3’ü bu
görüşe katılmamış, % 27.5’i ise kararsız kalmıştır. Bununla birlikte, “medyada şiddet ve çatışma içeren
haberler, uyum ve barış çabaları içeren haberlerden daha fazla yer alır” şeklindeki yargıya katılımcıların
% 72.7’si katıldığını, % 32.4’ü katılmadığını, % 26.5’i bu konuda kararsız olduğunu beyan etmiştir. Bu
sonuca göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun medyanın savaşçı bir yayın politikasına sahip olduğu
fikrini benimsediği söylenebilir. Bu yargıyı destekleyen “medya çatışma ortamlarını tiraj arttıracak
fırsatlar olarak görmektedir” yargısına ise katılımcıların % 74.5’i katılırken yalnızca % 7’si
katılmamaktadır. Bu oranlar iletişim fakültesi öğrencilerinin medyaya bakış açısını ortaya koymaktadır.
Medya elindeki büyük toplumsal gücün farkında olmalı ve bunu çatışma için değil barış ve huzur ortamı
oluşturmak için kullanmalıdır.
Frekans
% (Yüzde)
3
2,9
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum

1

1,0

Kararsızım

9

8,8

Katılıyorum

31

30,4

58
Kesinlikle katılıyorum
Tablo 1: Medyanın toplumsal gücüne ilişkin yüzdelik dağılım

56,9

Daha da önemli bir veri ise, “medya elindeki büyük toplumsal gücün farkında olmalı ve bunu çatışma
için değil barış ve huzur ortamı oluşturmak için kullanmalıdır” yargısına katılımcıların % 87.3’ünün
katılıyor olmasıdır. Bu veri medyaya atfedilen gücün görünür kılınması açısından önemlidir. Ayrıca bu
veri daha önceki yargılarla birlikte değerlendirildiğinde medyaya yapılan ciddi bir eleştiri şeklinde de
okunabilir. Bununla birlikte, “medya tek başına barış ortamını tesis edebilecek güçtedir” yargısına
yalnızca % 19.6’lık kesimin katılıp % 54.9’luk kesimin katılmıyor oluşu bir başka anlamlı veri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, katılımcılar medyayı barışa katkı yapabilecek önemli bir toplumsal
güç olarak görmektedirler. Bununla birlikte medyanın tek başına barışı tesis edebilecek kadar güçlü
olmadığını düşünmektedirler. “Medya, çatışma ortamlarında çözüm üretebilecek önemli bir araçtır”
yargısına % 48 oranındaki katılım da yukarıdaki çıkarımı destekler mahiyettedir. Aynı yargıya kararsız
kalanların oranı % 27.5 iken, katılmayanların oranı ise % 24.5’tir.
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Medya, söz konusu ulusal bağımsızlık, etnik ve dinî konular bile olsa çatışmanın değil barışın ve
çözümün yanında olmalıdır.
Frekans
% (Yüzde)
4
3,9
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum

9

8,8

Kararsızım

17

16,7

Katılıyorum

25

24,5

47
46,1
Kesinlikle katılıyorum
Tablo 2: Medyanın Barış Gazeteciliği Yapması Gerektiği Görüşüne İlişkin Yüzdelik Dağılım
Araştırmaya katılanların barış ortamının oluşturulmasında medyayı önemli bir yere koyuyor olmalarını
“medya, söz konusu ulusal bağımsızlık, etnik ve dinî konular bile olsa çatışmanın değil barışın ve
çözümün yanında olmalıdır” yargısına verdikleri cevaplarla da desteklemek mümkündür. Söz konusu
yargıya % 46.1 kesinlikle katılırken % 24.5’i de katıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu yargıya
katılmayanların oranı ise yalnızca % 12.7’de kalmıştır. Sonuçların da işaret ettiği gibi ulusal
bağımsızlık, etnisite ve dinî konular gibi hassas meselelerde bile medyanın barıştan yana taraf olması
gerektiği görüşü öğrenciler tarafından benimsenmiştir. Aynı şekilde, “medyanın görevi hakikati tüm
çıplaklığıyla ortaya koymaktır” yargısı araştırmaya katılanların % 60.8’i tarafından kabul görmüştür.
Araştırmaya katılanlara göre barış gazeteciliğinin yapılabilmesinde önemli rollerden biri de
gazetecilerin kendilerine düşmektedir. Bunu, “gazetecinin kişisel donanımı, ideolojisi, inançları, kültürü
ve karakteri haber üretim sürecine doğrudan etki eder” yargısına verilen % 56.9’luk katılıyorum %
14.7’lik katılmıyorum cevabından anlamak mümkündür. Bununla birlikte, tıpkı barışın sağlanmasının
medyanın tekelinde olmadığı, medyanın destek görmesiyle birlikte barışa önemli katkılar yapabileceği
görüşünde olduğu gibi barış gazeteciliği de yalnızca gazetecilerin bireysel çabasına terk edilmemektedir.
Öyle ki, araştırmaya katılanların % 47.1’i gazetecilerin çalışmakta oldukları medya kuruluşlarının
görüşlerinden farklı bir görüşü dile getiremeyeceklerine inanmaktadırlar. Dolayısıyla, medya
örgütlerinin barış gazeteciliği konusunda gazetecileri desteklemesi beklenmektedir.
Kesinlikle
Katılmıyoru
Kararsızım
Katılmıyorum
m
frekan
frekan
frekan
%
%
%
s
s
s
Savaştan zarar gören
insanların seslerini
duyurabilmek ve barış
girişimlerine dikkat
çekebilmek için sahada
görevli gazetecilere
işlerini iyi yapmaya
yönelik her türlü destek
verilmelidir.
Sivil toplum örgütleri,
ticaret örgütleri, dini
kurumlar, dernekler ve
sendikalar gibi pek çok
örgüt ile politikacıların
medya üzerindeki lobi
faaliyetleri barış
gazeteciliği yapabilme
konusunda belirleyicidir

Kesinlikle
Katılıyorum Katılıyorum
frekan
frekan
%
%
s
s

4

3.9

1

1.0

10

9.8

30

29.
4

56

54.9

1

1

9

8.8

36

35.3

40

39.
2

16

15.7
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Türkiye’deki siyasi
otoritenin savaş veya
barış konusundaki
tutumu medyanın
36.
tutumunu da
1
1
6
5.9
15
14.7
37
43
42.2
3
etkilemektedir.
Gazeteciler barışın
inşasına ve
sürdürülmesine ancak
siyasilerin, sivil
toplumun ve medya
37.
patronlarının desteğiyle
11
10.8
8
7.8
29
28.4
38
16
15.7
3
katkıda bulunabilir.
Tablo 3: Barış gazeteciliğinin topyekûn bir çabanın ürünü olduğuna ilişkin yüzdelik dağılımlar
Tablo 3’te barış gazeteciliğinin topyekûn bir çabanın ürünü olup olmadığını ölçmeye yönelik sorulan
sorulara verilen cevaplar incelenmiştir. Barış girişimlerine dikkat çekebilmek için sahada görevli
gazetecilere işlerini iyi yapmaya yönelik her türlü desteğin verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının
% 84.3 olduğu görülmektedir. Barış gazeteciliğinin yalnızca sahadaki gazetecinin çabasına bağlı
olmadığı diğer yargılara verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. Sözgelimi, “sivil toplum örgütleri, ticaret
örgütleri, dini kurumlar, dernekler ve sendikalar gibi pek çok örgüt ile politikacıların medya üzerindeki
lobi faaliyetleri barış gazeteciliği yapabilme konusunda belirleyicidir” yargısına katılanların oranı %
54.9 iken, benzer bir tutumu ölçmeye yarayan “gazeteciler barışın inşasına ve sürdürülmesine ancak
siyasilerin, sivil toplumun ve medya patronlarının desteğiyle katkıda bulunabilir” yargısına katılanların
oranı % 53 olmuştur. Dolayısıyla, araştırmaya katılan öğrencilerin barış gazeteciliğini bireysel, tikel bir
çabanın değil topyekûn bir çabanın ürünü olarak gördükleri söylenebilir. Öyle ki, Türkiye’deki siyasi
otoritenin savaş veya barış konusundaki tutumunun medyanın tutumunu da etkilediğini düşünenlerin
oranının % 78.5 iken aksi yolda düşünenlerin oranı yalnızca % 6.9’dur. Verilen cevaplara göre
katılımcıların büyük çoğunluğunun, medyanın siyasetin tesiri altında olduğunu düşündüğü söylenebilir.
Buna göre siyasi otoritenin savaş ya da barış konusunda takınacağı tavır medyaya da tesir edecek ve
medyayı hâkimiyeti altına alabilecektir.
Sonuç
Uluslararası ilişkilerde kabul edilen realist yaklaşıma göre insanın doğasında bulunan çıkar
mücadelelerinin devletlerde de kaçınılmaz olarak bulunur, çünkü en nihayetinde devletleri insanların
yönettiğini söyler ve savaşların da bu dünyanın kaçınılmaz olguları olduğunun altını çizer. Bu gerçekçi
politik yaklaşımın önüne bir nebze olsun geçebilmek için Johan Galtung barış gazeteciliğini ortaya
koymuş ve kavramsallaştırmıştır. Barış gazeteciliği salt bir gazetecilik yöntemi olarak değil ulaşılması
gereken ideal gazetecilik anlayışı olarak anlaşılmalıdır. Barış gazeteciliği bir tercih olduğu gibi bir tavır
ve bir duruştur. Ancak, bu duruş ve tavır medyanın tekelinde değildir ve olmamalıdır. Medyanın tek
başına barışa ve savaşa karar verebilecek kadar güçlü olduğunu düşünmek mümkün değildir. Barış
gazeteciliği yapmak ve barış gazeteciliği yapabilme ortamını sağlamak bir anlamda barışı da sağlamak
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, gazetelerin barışa yönelik haberlere yeterince yer ayırması,
mağdurların sesini duyurması, savaş söylemleri yerine barış girişimlerini görünür kılması barışın
sağlanması adına olumlu adımlardır. Elbette medya tek başına barışı sağlayacak güçte değildir. Barış
çabalarına destek verebilecek medya, toplum tarafından talep edilmelidir. Uluslararası örgütler,
iktidarlar, baskı ve çıkar grupları, lobiler, gazete patronları, gazeteciler ve vatandaşlar barış sürecinin
eşit derecede önemli parçalarıdır. Dolayısıyla, barış kültürünün toplumun tüm fertleri ve kurumları
tarafından içselleştirilmesi, ulaşılması gereken bir hedef olan barış gazeteciliğinin de barışın tesisi için
üzerine düşeni yapmasını kolaylaştıracaktır. Çatışmaları körüklemek yerine çatışmaların çözümü
üzerinde durmanın ve barışın tesisi için yaratıcı çözüm önerileri sunmanın toplumsal bir sorumluluk
olduğu araştırmaya katılan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından da
desteklenmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde gençlerin büyük bir çoğunluğunun
medyanın barış konusunda yalnız bırakıldığını, ancak toplumun diğer önemli kişi, kurum ve kuruluşları
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tarafından desteklendiği vakit barış gazeteciliği pratiğinin icra edilebileceğini düşündükleri
görülmektedir.
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ONLINE BİR MİZAH PLATFORMU OLARAK PÜFTEREM İNTERNET
SİTESİ VE YALAN HABER SERVİSİ AJANS NEWS ÜZERİNDEN
HABER, GERÇEKLİK VE MİZAH İLİŞKİSİ
Ceren YEGEN
Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
c.yegen@alparslan.edu.tr
ÖZ
Mizah karikatür, çeşitli görseller, resimler ve fıkralar ile insanları eğlendirmenin ötesinde bir olgudur.
Kimi zaman yergi veya göndermeye, kimi zaman ise güldürüye işaret eden mizah medya içeriklerinde
de sıklıkla yer alır. Karikatürler, görseller, resimler ile fıkralar çoğu kez basılı yayın organlarında
kendisine yer bulmuştur. Son yıllarda ise mizah da yeni iletişim teknolojilerine bağlı biçimde
şekillenmiş ve basılı boyutundan farklı olarak internet sitelerine taşınmış, çeşitlenmiştir. Bu duruma
bağlı olarak çoğu zaman bir haber niteliğinde olan medya içerikleri ve mizah söz konusu olduğunda
mizah ve gerçeklik ilişkisinin de sorgulanması gerekmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada da
“PÜFTEREM” mizah sitesi (www.pufterem.com.tr) bünyesindeki yalan haberler servisi olan “Ajans
News”’de 29 Nisan 2013 ile 29 Mayıs 2014 tarih aralığında yayınlanan yalan haberler Van Dijk’ın
eleştirel söylem analizi metodu ile ele alınmış; haber, gerçeklik ve mizah ilişkisi söz konusu haberler
üzerinden incelenmiştir. Kuramsal çerçevesini yeni medya tartışmalarının oluşturduğu bu çalışmanın
sonucu olarak yeni medyaya dair olanaklardan yararlanarak ortaya çıkmış olan online bir mizah
platformu niteliğindeki PÜFTEREM’in yalan haber servisi Ajans News’in haberlerinin çoğunluğunun
yergi ya da uyarı niteliğinde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca söz konusu yergi ve uyarıların genellikle
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile devletin bir takım kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşlarına
yönelik olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mizah, Medya, İnternet, Püfterem, Ajans News, Haber.

THE RELATIONSHIP WITH NEWS, REALITY AND HUMOUR
ON THE BASIS OF PÜFTEREM WEBSITE AS AN ONLINE HUMOUR
PLATFORM AND HIS DOCTORED NEWS AGENCY AJANS NEWS
ABSTRACT
The humour is a phenomenon which is beyond of various visuals, pictures and narratives which make
people laugh. The humour which sometimes refer satire or reference, sometimes refer comic generally
take part in media contents. Caricatures, visuals, pictures and narratives frequently took part in written
media organs. In these days the humour is shaped and formed depending on new communication
technolojies. It is also moved from written areas to websites. Therefore generally when we talk about
the media contents which have the characteristics of news and the phenemenon of humour, questioning
of the relationship between the humour and the reality is required. Thus in this study the news which
were published in the range of April 29, 2013 - May 29, 2014 in “Ajans News” which is a doctored
news agency and takes part in “PÜFTEREM” (www.pufterem.com.tr) humour website, were examined
with Van Dijk’s critical discourse analysis, hereby the relationship with news, reality and humour were
discussed on the basis of these news. We saw at the end of the study which have an institutional
framework about new media paradigms, PÜFTEREM’s (is an online humour platform is occured with
new medias’ opportunities) doctored news agency Ajans News’ nearly all news had the characteristics
of ridicule and warning. These ridicules and warnings were also devoted to State of the Republic of
Turkey, any government agencies and any nongovernmental organizations.
Keywords: Humour, Media, The Internet, Püfterem, Ajans News, News.
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Giriş
İlk Türk mizah dergisi Diyojen’in 1870 (Koloğlu, 2013) yılında çıkmasından beri şekillenen ve
çeşitlenen mizah basınının Türkiye’de bugün varlığını Leman, CafCaf, Fermuar, Uykusuz ve Gırgır gibi
mizah dergileri ile sürdürdüğünü söylerken, iletişimsel yeniliklere bağlı şekilde basılı mecralardan
online platformlara (internet sitelerine) taşınan mizah olgusunun kendisini sanal arenada www.pufterem,
www.komikportre.com ve www.mizahsen.com vs. gibi siteler ile ifade ettiğini de söylemeliyiz. Bugün
mizahın basılı mecralardan internet sitelerine taşınması ile mizah temalı birçok internet sitesi ortaya
çıkmış ve söz konusu siteler gerek içeriklerindeki çeşitlilik, gerek ise internetin her yere ve herkese hızla
ulaşılabilir oluşuna paralel sahip olduğu tercih edilirlik anlamında basılı mizah dergilerini geride
bırakmış durumdadır. Bu yüzden bu çalışmanın konusu da online bir mizah platformu olarak
PÜFTEREM mizah sitesinin (www.pufterem.com) haber, gerçeklik ve mizah olguları çerçevesinde
incelenmesidir. Bu inceleme ise PÜFTEREM’de yer alan ve sitenin yalan haber servisi olan Ajans
News’de yayınlanan haberlerin haber, gerçeklik ve mizah noktasında nasıl yorumlandıklarının ve nelere
dikkat çekmek istediklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Çalışma bu bağlamda basılı mecralardan
dijital ortamlara doğru bir geçiş gösteren mizahın online boyutu ve seyrinin anlaşılması açısından
önemlidir. Ayrıca çalışma Ajans News’de yayınlanan yalan haberlerin haber, gerçeklik ve mizah
noktasında nelere örtük bir gönderme olduğunun anlaşılabilmesi açısından da önem arz etmektedir.
Çalışma haber, mizah ve gerçeklik ilişkisinde seyreden birçok tartışmaya da katkı sağlayacak
niteliktedir. Çalışmanın kapsam ve sınırlılığını İslami bir mizah sitesi olduğu iddia edilen PÜFTEREM
(www.pufterem.com) mizah sitesi ve bünyesinde yer alan yalan haber servisi Ajans News’de 29 Nisan
2013 ile 29 Mayıs 2014 tarih aralığında yayınlanan yalan haberler oluşturmaktadır. Bu çalışmada
örneklem olarak PÜFTEREM’in seçilmesinde herhangi bir siyasi ya da ideolojik etken rol oynamamış,
PÜFTEREM’in bünyesinde yer alan yalan haber servisi Ajans News yazar tarafından tesadüfi örneklem
olarak tercih edildiğinden çalışma PÜFTEREM ve yalan haber servisi Ajans News ile sınırlı tutulmuştur.
Çalışmada incelenen 29 Nisan 2013 ile 29 Mayıs 2014 tarih aralığı ise Ajans News’de çalışmada
incelecek olan haberlerin yayınlandığı aralık olduğundan tercih edilirken, incelenen haberlere sitede
yapılan bireysel tarama ile erişilmiştir. Çalışmada PÜFTEREM Yayın Yönetmeni Kerem Abadi ile
internet üzerinden kişisel görüşme sağlanmış, e-mail aracılığı ile edinilen bilgiler kayıt altına alınmıştır.
Abadi’nin beyanına göre aslında 2014 yılında hiç Ajans News haberi olmamış, yeniden yayınlanan
haberler olmuştur. Bu yüzden çalışmada incelenen ve 2014 yılında yayınlanan haberlerin daha önceden
yayınlanan haberlerin tekrar sunumu olduğu vurgulanmalıdır. Ajans News ile haber, gerçeklik ve mizah
noktasında benzeştiği düşünülen Zaytung’un örneklem olarak tercih edilmemesinde ise PÜFTEREM’in
Zaytung’a göre yalan haber sitesi değil, tematik olarak tamamen bir mizah sitesi olması etken olmuştur.
Çünkü çalışmada haber, gerçeklik ve mizah olguları ele alınmış olsa da, çalışma mizah olgusu üzerine
bina edilmiştir. Bu anlamda çalışmanın kuramsal çerçevesini de haber ve gerçeklik tartışmaları ile yeni
medya tartışmaları oluşturmaktadır. Çalışmada tek bir mizah sitesinin seçilmesi ise çalışmayı niceliksel
anlamda sınırlamak adına yapılmıştır. Betimleyici bir inceleme olan bu çalışmada metot olarak söylem
analizi tercih edilmiş, Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi dâhilinde haberin mikro ve makro yapılarının
incelenmesi ile Ajans News’de 29 Nisan 2013 - 29 Mayıs 2014 tarih aralığında yayınlandığı gözlenen
toplam 13 haber tek tek analiz edilmiş; haber fotoğraf, görsel ve karikatürler de çalışma kapsamındaki
incelemeye dâhil edilmiştir.
Mizah
Mizah, bireyleri güldürmek ve eğlendirme pratiklerini nitelemektedir. Felsefe Sözlüğü’nde mizah:
“kişilerdeki ya da doğal saydığımız bazı olaylardaki bir takım çarpıklık, uyuşmazlık, çelişki ve
gülünçlükleri bulup açığa vurma, gözler önüne serme sanatı” biçiminde ifade edilirken (Cevizci, 2002:
282’den akt. Fırlar ve Çelik, 2010: 165), Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “gülmece” olarak
tanımlanmaktadır (Erişim: http://www.tdk.gov.tr, 07.11.2014).
Günümüzde Arapça nükte kelimesinden türemiş bir terim olarak Türkçe’de “mizah” genellikle mizahın
tüm biçimlerini kapsarken, Arap dilinde ise “fukāhe” teriminin bu nitelikte olduğu söylenebilir (Doğan,
2004: 192). Yani mizah ve fukāhe terimleri bünyesinde güldürünün birçok unsurunu taşımaktadır.
“Komik, eğlendiren, hareket veya ifade, kişinin hoşça vakit geçirmesine katkıda bulunan her şey,
gülmeyi oluşturan nesne, yapılan mizah tanımlamalarındandır” (Yardımcı, 2010: 1). Toplumsal olarak
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ihtiyaç duyulan bir olgu olan mizahın icra edilmesinde toplumsal değerler ile birlikte toplum yapısı da
göz önüne alınmaktadır (Akbaba ve Birbudak, 2009). Özdiş’e göre, (2010: 84) mizah sosyal veya
ekonomik olayları ayrıştırarak ele alır ve olaydaki en vurucu noktaya işaret eder. Bu anlamda mizah bir
içerik ya da olayda görülmeyeni gösterir. Mizah kimi zaman bireyin bastırdığı duyguların bir başka
bireye gülme yolu ile dışa vurulmasını da sağlar. Ünlü’ye göre, (2007: 29) “Komik unsur, bastırılanı
söküp atmasa da, onun ağırlığını azaltır, böylece bir katarsis etkisi yaratır.”
Hem bir güldürü olgusu hem de toplumsal bir pratik olan mizahın birçok türü bulunmaktadır. Bunlar
kısaca; popüler mizah, siyasi mizah ve kara mizah ile saldırgan mizah, kendinin yıkıcı mizah, katılımcı
mizah ve kendini geliştirici mizah olarak sıralanabilir. Kendini geliştirici mizah bireydeki mizah
anlayışını ve sıkıntılı durumlarda bile bireyin mevcut mizah anlayışını korumasını ifade ederken,
katılımcı mizah bireyin sosyal ortamında birilerini eğlendirmesini, kendinin de eğlenmesi ifade
etmektedir. Saldırgan mizah ise; dalga geçme, küçük düşürme, alay etme vb. durumlardaki gibi mizahı
diğer bireyleri yermek ve etkilemek için kullanmayı kapsamaktadır. Kendini yıkıcı mizah da bireyin
diğer bireyleri eğlendirmek adına fazlaca kendini eleştirmesini, hor görmesini ifade etmektedir
(Yerlikaya, 2009: 11).
Mizah ve Medya: Yeni Bir Mizah Mecrası Olarak İnternet
Mizah denince en güçlü argüman olarak ilkin karikatürler akla gelmektedir. Çünkü karikatürler yazılı
“metinlerde yer almayan bilgileri ve karikatüristin farklı bakış açılarını sunabilir” (Akbaba ve
Birbudak, 2009: 1251). Bu yüzden de mizah denince akla öncelikle karikatür gelir ve karikatürler,
çeşitli çizimler ile görseller medya ve mizah noktasında sık kullanılan olgular halini alır. Bu bağlamda
Türk mizah basını tarihine bakıldığında da mizah dergi ve gazetelerinin çoğunda dikkat çeken
karikatürler ile karşılaşılır. Çünkü dönemin koşullarına paralel mizah dergi ya da gazetelerinde
kullanılan karikatürler çoğu kez hem toplumsal sorunları resmetmiş, hem de siyasi figür ve olayları
hicvetmiştir. Yani mizah ve medya geçmişten bugüne hep sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. Tarihsel
olarak bakıldığında ilk olarak 1870 yılında ilk Türk mizah dergisi Diyojen ile II. Meşrutiyet’in 1908
yılında ilan edilmesinin ardından ise çok sayıda mizah dergisinin çıkmaya başlaması ile karşılaşılır
(Yardımcı, 2002: 20). Türkiye’de mizah, basın bağlamında büyük gelişmeler yaşadığı 1940 ve 1950’li
yıllarda genç kuşak yazar ve çizerler ile bir yenilik içine girmiştir. 1960 ile 1970 yılları arasında ise,
mizah Türkiye’de yaşanan askeri darbe ile yeni anayasa sıkıntılarından bir hayli etkilenmiş, bu dönemde
karikatür ve hiciv adeta bir sessizliğe bürünmüştür. 1970 ve 1980’li yıllara gelindiğinde Gırgır Dergisi
yayın hayatına girmiş, Aydede Dergisi’nin yerine kurulmuş olan Akbaba Dergisi ise 1977 yılında
kapanmıştır. Ayrıca söz konusu dönemde Karikatürcüler Derneği kurulmuş ve Karikatür Müzesi de
açılmıştır. 1980 ve 1990’lı yıllarda basının ofset teknolojisini kullanması ve televizyon fenomeninin
yaşamımıza dâhiliyeti ile gelen renkli yayıncılık ise mizaha yeni ve renkli bir boyut getirmiştir. Bununla
birlikte televizyon kanallarının artması da mizahın gelişiminde rol oynamıştır (Öngören, 1998: 74 ve
Balcıoğlu, 2001: 180’den akt. Yardımcı, 2010: 7-9).
Yardımcı’ya göre, (2010: 1) son yıllarda hız kazanan teknoloji hayat koşulları mizahın da kendi
içerisinde çeşitlenmesine ve şekillenmesine sebep olmuştur. Karikatür ve grafik, heykel ve resim gibi
sanatların kaynaşmasının bir neticesi olarak yazılı ya da sözlü mizah salt çizim ya da yorum olmanın
ötesine geçmiştir. Mizah medya içerikleri ve unsurlarında hem sıklıkla kullanılan bir araç halini almış,
hem de sıkça medya içeriklerinden beslenmiştir. Bu anlamda reklamların da rolü ve etkisi büyüktür.
Çünkü reklam ve mizah söz konusu olduğunda “algı, ikna, hafızada konumlanma, tutum ve davranışın
yönü” (Fırlar ve Çelik, 2010: 165) özellikleri önem kazanır hemen her gün söz konusu özellikleri
kullanan ve hedef kitleye mizah ile seslenen birçok reklam ile karşılaşırız. İnam’a göre de, (2008)
televizyon reklamlarında metafor kullanılarak da mizah yaratılabilmektedir. Bu anlamda birçok
reklamda metaforlar, anlatılar ve çeşitli görseller ile mizah unsurları kullanılır. Çünkü mizah insana
sıcak gelir, kişiyi ürüne yönlendirir ve insanları güldüren reklamlar hedef kitleyi doğrudan yakalar.
Bununla birlikte reklamlarda mit kullanımı da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çünkü reklamında tıpkı
mit gibi “çelişkileri çözme” işlevi vardır (Kellner, 1992: 158’den akt. Dağtaş, 2012: 94). Bu anlamda
kimi zaman mizah, kimi zamanda gerçeklik olguları kullanılarak reklam ile verilmek istenen mesaj
hedef kitleye dolaylı olarak ya da doğrudan ulaştırılır.
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Bugün gerek reklamlarda gerek ise medya içeriklerindeki mizah, basılı mecralardan online platformlara
yani internet sitelerine taşınmıştır. Özellikle genç kuşak basılı mizahtan farklı olan ve daha kolay
erişebildiği online mizah platformları olan bu internet sitelerine yönelmiştir. İlk Türk global cinsel
mizah sitesi www.BrainKebab.com ise Ufuk Uyanık yönetiminde İngiltere’de yaşayan bir grup Türk
çizer tarafından 2011 Mayıs’da yayın hayatına sokulmuştur. Arama motorları reklamlarına sitesinde yer
vermeyen BrainKebab, ana sayfasında yardım derneklerinin ilanlarına da yer vermektedir (Erişim:
www.sabah.com.tr, 07.11.2014).
Haber, Gerçeklik ve Mizah
Bir olay ya da durumun aktarımını niteleyen haber, toplumsal bir olgudur. Haber noktasında sıklıkla
yapılan tartışmalardan biri de haberin ne olduğu dışında, haberin gerçeklik kavramı ile ilişkisi
üzerinedir. Haber gerçek midir? ya da bir haberin gerçekliği nasıl anlaşılır? gibi sorular haber-gerçeklik
tartışmalarında hararet ile cevap aranan sorular olmuştur. Bu anlamda bir haberin gerçek olup olmadığı
haber ile ilgili yapılan araştırma ve incelemeler ile anlaşılabilir. Ayrıca haberin gerçekliğini teyit
noktasında başvurulan kaynaklar da bu noktada bir hayli önemlidir. Buna karşın gerçekliğin kendisi ise
başlı başına muğlak bir kavramdır. “Bilinçten bağımsız olan şeyler” olarak tanımlanan gerçeklik
(Gürkan, 2009: 1), Yarar’a göre (2010: 6) duygularla algılanan durumları da nitelemektedir. Potter
(2005) ise haber ve gerçeklik noktasındaki tartışmalara ne haberin ne de gerçekliğin ne olduğunu
tanımlayarak başlar. Potter (2005), haber ve gerçeklik ilişkisine medyanın gerçekliği yorumladığı
iddiası ile dâhil olur. Çünkü medya içeriklerinde kimi zaman gerçeği olduğu gibi yansıtırken, kimi
zaman gerçekliği yorumlayarak kurgular. Alemdar ve Erdoğan da, (2010) bu noktada kitle iletişimi
yapan medyanın gerçekliği oluşturma noktasında büyük bir rolü olduğuna dikkat çeker.
Birçok haber metninde mizah unsuru da sıkça kullanılır. Haber metinlerinde mizah genellikle bir olay
ya da duruma dikkat çekmek, durumu hicvetmek ya da bir yerlere/kimselere gönderme yapmak amacı
ile kullanılır. Bu anlamda bir haber dili ya da içeriğinde çoğu kez Barthes’ın yan ve düz anlam
(Çerezcioğlu, 2010: 253) olarak ikiye ayırdığı anlamlar bulunur. Tekrara dayanan dil (İnal, 2003: 6) de
bu noktada büyük önem kazanır. Çünkü haberde mizah sıklıkla dil ve dil oyunları ile sağlanır. Örneğin
mizahi bir biçimde ele alınmış bir haber herhangi bir toplumsal sorun ya da yaraya gönderme yapan bir
dil ile ele alınabilir. Bu anlamda “dürüst, tarafsız ve ahlaksız haber” sloganı ile mizahi haberler veren
Zaytung’da (Ersoy ve Balyemez, 2013: 351) yayınlanan haberler ve PÜFTEREM Ajans News’de bu
çalışmada incelenecek olan haberlerin de söz konusu duruma işaret ettiği söylenebilir. Yani basın
haberlerinde mizahı genellikle bir olay, durum ya da kimseyi yermek veya söz konusu olay, kişi ya da
durumlara gönderme yapmak amacı ile kullanılır. Daha önce de söylediğimiz gibi mizahın günümüzde
değiştirdiği boyut, hem haberi hem de mizahı baslı mecralardan online platformlara taşımıştır. Bu
bağlamda çalışmanın ilerleyen kısımlarında internet mizah sitesi PÜFTEREM (www.pufterem.com)’in
yalan haberler servisi olan Ajans News’de yayınladığı haberler haber, gerçeklik ve mizah noktasında
incelenecek ve mekân değiştiren mizahın haber içeriklerinde nasıl kullanıldığı tespit edilmeye
çalışılacaktır. Fakat öncelikle mizahın online biçimlerinden biri olan PÜFTEREM
(www.pufterem.com)’den bahsetmek gerekmektedir.
PÜFTEREM (www.pufterem.com): Mizahın Online Hali
Püfterem (www.pufterem.com), Küresel İletişim Merkezi Medya Yayıncılık Bilgisayar ve İnternet
Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde 1 yaşını geçmiş olan ve http://www.pufterem.com adresinde online
mizah yapan mizah, karikatür eğlence ve genç kültür sitesidir. Yayın yönetmeni Kerem Abadi, Yazı
İşleri Müdürü ise Üzeyri Başpınar’dır. İstanbul merkezli olan PÜFTEREM internet sitesinde Twitter
ile Facebook sayfalarına link vermektedir ve elektronik posta adresi de: info@pufterem.com’dur.
https://www.facebook.com/pufterem?fref=ts adresinde 14.04.2009 tarihinde açtığı Facebook’daki
hesabına 30 Ekim 2014* tarihi itibariyle 66.990 beğeni sayısı almış olan PÜFTEREM, elektronik posta
adresini Facebook’da pufterem@gmail.com olarak vermiştir. Ayrıca PÜFTEREM sitesinde
sondevir.com ve dunyabizim.com gibi adreslere de linkler vermektedir. Kendisini “Her gün yenilenen
genç kültür, karikatür ve mizah sitesi” sloganı ile ifade eden Püfterem’in http://www.pufterem.com
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

Bu çalışmada PÜFTEREM’in Facebook ve Twitter hesaplarına ilişkin incelemeler 30.10.2014 tarihinde
tamamlandığı için verilerin sayısallaştırmalarında söz konusu tarih baz alınmıştır.!
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isimli adresinde mizah ve karikatüre dair olan “Karika”, Okusan, Bakbi, Ajans News, Nefayda,
Püfteremler ve Hakkıda gibi kısımlar bulunmaktadır. (www.pufterem,com, Erişim: 10.11.2014)
CafCaf Dergisi’nin Küresel İletişim Merkezi bünyesinden ayrılmasının ardından PÜFTEREM’in
doğuşu, bünyesinde bulunduğu Küresel İletişim Merkezi’nden sitede yapılan bir açıklama ile
duyurulmuştur. Püfterem’in yayın yönetmeni Kerem Abadi, (kişisel görüşme, 30.11.2014)
PÜTEREM’in “işin püf noktası muhterem” anlamına gelen uyduruk bir kelime olduğunu ve
PÜFTEREM’de yazan kişilerin bazılarının gazeteci, bazılarının ise öğrenci, öğretmen, doktor, tezgâhlar
vs. gibi kimselerden oluştuğunu söylemektedir. Bu anlamda Abadi’nin beyanına göre PÜFTEREM’in
yazarı da, çizeri de halktır. Katılımcı ve komik çok sayıda haberi olduğunu söylediği Zaytung’dan farklı
olduklarına dikkat çeken Abadi, PÜFTEREM’i “küçük de olsa temiz bir alternatif” olarak sunduklarını
belirtmektedir. PÜFTEREM’in halktan oluşan bir kadroya sahip olduğunu söylemesine karşın, Abadi
PÜFTEREM’in aslında herkese açık olmadığını da söylemektedir. PÜFTEREM’de yazacak ya da
çizecek kimsenin yetenekli ya da yeteneğini geliştirebilir nitelikte olması gerektiğine dikkat
çekmektedir. Abadi bu noktada tüm çalışmalarında bir şartları olduğunu da ilave etmektedir. Eğer
PÜFTEREM’e içerik sağlayacak iseniz, içeriğinizde en az bir (1) doğru ve güzel bir şey söylemek ya
da doğru ve güzel olan bir şeye dikkat çekmek gerekmektedir. PÜFTEREM’în İslami bir mizah sitesi
olduğu yönündeki iddialara ise Abadi İslami ifadesini Müslüman olarak düzeltmektedir. Beyanına göre
PÜFTEREM’de Müslüman olanlarla çalışmaktalar. Çünkü komedi ya da hiciv yapmıyor, yalnızca
"Mizah" yapıyorlar. Abadi’ye göre “mizah deyince de zaten Anadolu, Doğu ve İslam kökünden kopmak
mümkün değil”(kişisel görüşme, 30.11.2014). Doğan’ın da belirttiği üzere, (2004: 194-195) İslam’ın
ilk yıllarında mizahın yasaklığı üzerine ayetler olsa da, gülmenin de ağlamanın da Allah’tan geldiği için
mizahın kati suret ile yasak olup olmadığı net olarak bilinmemektedir. Bu anlamda İslam’ı tamamen
mizah karşıtı görmek de son derece yanlış olacaktır. PÜFTEREM’in yayın yönetmeni Kerem Abadi
sitelerinde komedi ve hiciv yapmadıklarını söylese de, PÜFTEREM’in Ajans News bölümünde
yayınlanan içeriklerin çoğunda bir yerlere gönderme yapılmakta, yayınlanan yalan haberler ile gerekli
olduğu düşünülen bir takım mesajlar verilmektedir. Bu anlamda çalışmanın devamında yapılan analiz
söz konusu tespitin daha net anlaşılmasını sağlayacaktır.
PÜFTEREM’in (www.pufterem.com) Yalan Haber Servisi Ajans News ve Ajans News’de
Yayınlanan Haberlerin Söylem Analizi İle İncelenmesi
Ajans News mizah sitesi PÜFTEREM’in (www.pufterem.com) yalan haberler yapan bölümüdür. Ajans
News kendisini “doğru, tarafsız ve dürüst haber yaptığını söyleyen kurumlara tepki olarak doğmuş
yalan haber servisi” olarak tanımlamaktadır. PÜFTEREM’in yayın yönetmeni Kerem Abadi (kişisel
görüşme, 30.11.2014) Ajans News’in isim babasının kendisi olduğunu söylerken, Ajans News’de genel
anlamda “olsa iyi olur” bağlamında haberlere yer verdiklerini söylemektedir. Abadi, bazen de
amaçlarının yayınladıkları yalan haberler aracılığı ile bir şeylere dikkat çekmek oluğunu belirtmektedir.
Ajans News’in de 12.04.2013 tarihinde açtığı bir Facebook adresinin bulunması PÜFTEREM gibi
Ajans News’in de sosyal medyaya atfettiği önemin bir göstergesidir. Ajans New
https://www.facebook.com/newsajans?fref=ts adresindeki Facebook hesabında 30.10.2014 tarihi
itibariyle toplam 205 beğeni almışken, hesabında sadece 18 fotoğraf/görsel/resim paylaşmıştır. Ayrıca
30.10.2014’de bakıldığında Ajans News’in en son 17 Eylül 2014 tarihinde bir paylaşımda bulunduğu
gözlenmiştir. Bu bağlamda Ajans News’in Facebook’u PÜFTEREM kadar aktif kullanmadığı
gözlenmiştir. Çünkü PÜFTEREM Facebook hesabında niceliksel anlamda fazlaca sayıda fotoğraf,
görsel, karikatür ve içerik paylaşmaktadır. Öyle ki 30.10.2014 tarihi ile bakıldığında PÜFTEREM’in
https://www.facebook.com/pufterem adresindeki Facebook hesabında 75 video ve 46 albüm dâhilinde
çoğunluğu CafCaf’tan alıntı ve karikatür niteliğinde olan toplam 1238 görsel paylaşımında bulunduğu
gözlenmiştir. Ajans News’in www.pufterem.com’da yayınlanan haberlerinde mizah ya da hiciv
unsurları sıkça göze çarpmaktadır. Ajans News’deki yalan haberleri ile PÜFTEREM olması
gerekenlere ya da olmaması gereken durumlara örtük biçimde dikkat çekmektedir. Ajans News’in
sitede yayınlanan yalan haberleri haber, gerçeklik ve mizah ilişkisine de dolaylı olarak dikkat
çekmektedir. Haberler sıklıkla toplumsal göndermelerde bulunmakta ve bu biçimde yetkili kimseleri
düşünmeye sevk etmektedir. Kerem Abadi’nin beyanına göre haberlerde geçen TDK, Kemal
Kılıçdaroğlu, R. Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Ubeydullah Ali Muayyidi hariç tüm
kurum ve kişiler tamamen uydurmadır (kişisel görüşme, 30.11.2014).
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Bulgular ve Veri Toplama Tekniği
PÜFTEREM’in (www.pufterem.com) yalan haber servisi Ajans News’de 29 Nisan 2013 ile 29 Mayıs
2014 tarih aralığında toplam 13 yalan haberin yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda yapılan
inceleme sonucunda söz konusu haberlerin yalan oldukları için gerçeklikten uzak olmalarına karşın,
hepsinin mizah yolu ile olması gereken bazı durumlara dikkat çektiği düşünülmüş, bu durum sonuç ve
değerlendirme kısmında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmada incelenen toplam 13 habere
PÜTEREM’in (www.pufterem.com) yalan haber servisi Ajans News’de yazar tarafından yapılan
bireysel tarama ile erişilmiştir. Çalışma kapsamında bazı haberlerin tarihleri “45 gün önce”, “364 gün
önce” gibi ifadeler ile ve bazen açık biçimde verildiğinden haber tarihleri geriye dönük bir hesaplama
ile belirlenmiştir.
Kapsam ve Sınırlılık
PÜFTEREM’in yalan haber servisi olan Ajans News’de 29 Nisan 2013 ile 29 Mayıs 2014 tarih
aralığında yayınlanan toplam 13 haber, haber fotoğrafları, görselleri ya da karikatürleri de çalışmaya
dâhil edilmiştir. Çalışmanın kapsamı Ajans News’de yayınlanan yalan haberler ile görsellerinden
oluşurken, çalışma kapsamında yayınlanan haberlerin ne oranda yorumlandığı da incelenmiştir. Ayrıca
haberlerin Ajans News’in sosyal medyaya atfettiği önemin anlaşılması adına Facebook ve Twitter gibi
popüler sosyal paylaşım sitelerinde ne oranda paylaşıldığı da incelenmiştir. Bu incelemede Ajans
News’in haberlerinde verdiği Facebook ve Twitter linkleri de niceliksel olarak takip edilmiştir. Bu takip
site üzerinden yapılmıştır. Çünkü site ve Ajans News’in Facebook sayfasındaki beğeni oranları
birbirinden farklıdır. Bu yüzden beğeni incelemesi site beyanı ile sınırlandırılmıştır.
Yöntem
Çalışmanın yöntemi söylem analizidir. Söylem analizi metinlerin semantik ve sentaktik analizinin
yapılmasıdır. Bu anlamda çalışmada tercih edilen mehtod Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
kapsamında haberin mikro ve makro yapılarının incelenmesidir. Bu şekilde Ajans News’de yayınlanan
yalan haberlerin haber, gerçek ve mizah triosunda ele alınması hedeflenmiştir. Makro ve mikro haber
söylem çözümlemesi ile bir metinsel ve dilbilimsel analiz yapan Dijk’ın haber şemasında tematik ve
şematik inceleme bağlamında; başlık, manşet, ana olay ile bağlamı, olayla alakalı ard alan bilgisi, sözel
tepkiler ile yorumlar bulunmaktadır. Bununla birlikte Dijk söylem analizi bünyesindeki mikro inceleme
ile metnin anlambilimsel analizi, metindeki sözcüklerin birbirleri ile olan uyumu, cümle yapıları, üslup
ve retorik inceleme üzerine de yoğunlaşmaktadır (Ongun, 2014: 80-81).
Ajans News’de Yayınlanan Haberlerin Söylem Analizi
29.04.2013 tarihinde “Başbakanın “Milli içkimiz Ayran” çıkışı borsada süt ürünleri şirketlerine yaradı,
CHP suç duyurusunda bulundu!” başlığı ile yayınlanan haberin konusu, R.Tayyip Erdoğan’ın “Bizim
Milli içkimiz ayrandır” açıklaması üzerinden yürüyen tartışmalardır. Tematik açıdan haberde ön plana
çıkan anlam ise bu açıklama sonrasında Borsa İstanbul’da süt ürünleri şirketlerine ait hisselerin tavan
yaptığının vurgulanmasıdır. Şematik açıdan haberin durum kısmı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bu
açıklaması ile hükümetin borsa spekülasyonu yaptığını düşündüğü için suç duyurusunda bulunması ve
sonrasında bu duyuruyu CHP Genel Merkezi tarafından iletilmeyen suç duyuruları parti içinde ihraçlara
sebep olduğu için geri çekeceğinin ifade edilmesi gibi detaylardan oluşmaktadır. Başlıkta R. Tayyip
Erdoğan’ın “Başbakanın “Milli içkimiz Ayran” açıklamasının “çıkış” ifadesi ile nitelendirilmesi ve
Erdoğan’ın bu açıklamasını “Başbakanın “Milli içkimiz Ayran” çıkışı borsada süt ürünleri şirketlerine
yaradı, CHP suç duyurusunda bulundu!” gibi hicivli bir başlık ile vermesi sebebiyle haberin mizahi
biçimde Erdoğan’ın açıklamasını hicvettiği düşünülmüştür. Cümleleri edilgen çatı ile kurulan ve gerçek
olmayan bu haberin Facebook ve Twitter’da hiç beğeni almadığı ve paylaşılmadığı gözlenmiştir.
Haberin haber fotoğrafı olarak verilen mizahi görseli ise aşağıdaki gibidir (Bkz. Görsel 1).
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Görsel 1. “Başbakanın “Milli içkimiz Ayran” çıkışı borsada süt ürünleri şirketlerine yaradı, CHP suç
duyurusunda bulundu!” başlıklı haberin fotoğrafı.
02.05.2013 tarihinde Justin Bieber: “Bir daha asla Türkiye’ye gelmem. 1D’ye gelmemelerini
söyleyeceğim!” başlığı ile yayınlanan haberin konusu Justin Bieber’ın bir açıklamasını konu
edinmiştir. Bieber’ın yanında açıklamasını da içeren fotoğrafı haber görseli olarak kullanılmıştır.
Haberin başlığı içerik ile uyumludur. Tematik açıdan haberde ön plana çıkan anlam Bieber’ın
İstanbul konserine geldiğinde havalimanı ve otelde izdiham yaşanmamasına karşın alınan önlemlere
karşın, kendisini karşılamaya hava alanında sadece 11 genç kızın, otel önüne ise sadece 30 kişiden
geldiğini öğrenmesi ve bu noktada yaşadığı kızgınlıktır. Şematik açıdan haberin durum kısmı
Bieber’ın Bir daha Türkiye’ye gelmeyeceğini belirtmesi ve Türkiye’ye gelecek bir başka bir grup
olan One Direction’a da Türkiye’de konser vermemeleri hususunda telkinde bulunacağını belirtmesi
gibi detaylardan oluşmuştur. Sentaktik açıdan cümlelerin genellikle katılım ve yorumu ifade eden
etken çatı ile kurulduğu haber, mizahi bir biçimde Justin Bieber’a özellikle geç kızlar tarafından
gösterilen aşırı ilgiyi hicveder niteliktedir. Gerçeklikten uzan olan ve mizahi bir anlatısı olan bu haber
ayrıca Facebook’ta 23 beğeni alırken, Twitter’da 26 kez paylaşılmış ve www.pufterem.com’da 40 kez
yorumlanmıştır.
Ajans News’de 23.05.2013’de “Türkiye ve Dünyanın ilk “Anımsatan Balmumu Müzesi” başlığı ile
verilen ve iki alt başlığı bulunan haberin konusu bir müze açılışıdır. Haberde ön plana çıkan anlam
Eskişehir’de açılan Yılmaz Büyükerşen “Anımsatan Balmumu Heykelleri Müzesi”nin oluşturulması
için balmumu ustalarından, heykeltıraşlara kadar birçok kimsenin hummalı bir şekilde çalışmasına
karşın balmumunun gevşekliği, heykel sanatları staj öğrencilerinin acemiliği ve salondaki klimanın 6
saat boyunca arızalanması gibi sebeplerle heykellerin biçimlerinin bozulduğunun vurgulanmasıdır.
Kemal Sunal, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin balmumu heykelleri
görseli ve NLP uzmanı ve kurumsal stratejist İhsan Özalp’ın fotoğrafının haber fotoğrafları olarak
kullanıldığı haberin durum kısmı; fotoğraflar üzerinden yapılan bazı heykellerin başına gelen
talihsizlikler, proje maliyeti ve İhsan Özalp’in konu ile ilgili bazı beyanları gibi detaylardan
oluşmaktadır. Cümleleri katılım ve yorum işaret eden haberin durum kısmında geçen “sanatçıların
çoğunun yolladığı özel fotoğraflar rötuşlu çıkınca balmumu heykelleri de bundan nasibini aldı.
Balmumu heykelleri için veritabanı hizmeti sunan ajansın ise hazırladığı özel arşivdeki fotoğrafların
en yenisinin 16 yaşında olması da ayrı bir zorluk faktörünü oluşturdu.” ifadeleri ve müze açılışında
bulunan İhsan Özalp’ın balmumu heykelleri müzesinin ismini yaşanan talihsizlikler ve heykellerin
bozulması sonucu “Anımsatan Balmumu Müzesi” olarak konmasını önermesi ve önerinin kabul
edilmesi ayrıntıları vererek Ajans News’in bu haber ile müzenin başarısızlığını mizahi bir biçimde
hicvettiği gözlenmiştir. Ayrıca haberde müzenin yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın ilk “Anımsatan
Balmumu Müzesi” şeklinde nitelendirilmesi de Ajans News’in bu haberdeki yorumlayan rolüne işaret
etmektedir. Ayrıca haberin Facebook’ta sadece 2 beğeni aldığı, Twitter’da hiç paylaşılmadığı
www.pufterem.com’da ise 1 kez yorumlandığı gözlenmiştir.
Ajans News’de 29.05.2013 tarihinde “Genelkurmay’ın tabelasında TC yazmıyor! Yüzbinler
yürüyecek!” başlığı ile yayınlanan haber ise geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yaşanan T.C. yazısı
tartışmalarını konu edinmiştir. Haberde ön plana çıkan anlam, bir grup gencin devletin resmi
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kurumlarında tıpkı Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gibi tabelalarında T.C. yazılması gerektiğini dile
getirmesi yönündeki gayretlerinin vurgulanması ile grubun Genelkurmay Başkanlığı tabelasında T.C.
ibaresinin bulunmamasına yaptığı itirazlardır. Haberin durum kısmı grubun gençleri İnci Sözlük gibi
sosyal medya platformları üzerinden örgütleyerek sivil toplum kuruluşları arasında öne çıkması ve
grubun Genelkurmay Başkanlığı’nın tabelasında T.C. yazmamasını eleştiren beyanlarından
oluşmaktadır. Haber cümleleri etken çatı ile kurulmuştur. Haberde geçen grubun “Her ne kadar ilk
Genelkurmay Başkanı’mız İsmet İnönü Paşa olsa da ve her ne kadar kendinden sonraki 5
Genelkurmay Başkanı’nı kendisi belirlemiş olsa da; biz bu kurumun tabelasında T.C. yazmıyor
olmasını kabul etmiyoruz!” ifadesine yapılan vurgu haberin mizahi dil ile Genelkurmay
Başkanlığı’nın geçmiş bazı uygulamalarını hicvetmesi niteliğindedir. Haberde grubun tüm
vatanseverleri 3 Haziran Pazartesi günü Çankaya’ya Piyade Sokak’a protesto yürüyüşüne davet
etmesi ve birlikte hareket edilirse tabelaya T.C. ibaresinin eklettireceklerinden emin olmaları
detayının verilmesi haberi yoruma yaklaştırmaktadır. Grubun medya tarafından gerekli desteği
bulduğunu ifade edilen haber Facebook’ta 4 beğeni alırken, Twitter’da hiç paylaşılmamıştır. Haber
görseli ise aşağıdaki gibidir (Bkz. Görsel 2).

Görsel 2. “Genelkurmay’ın tabelasında TC yazmıyor! Yüz binler yürüyecek!” başlıklı haberin
fotoğrafı.
04.06.2013 tarihinde “Çin’den özel ithal edildi: Biber gazına karşı Limon Spreyi!” başlığı ile
yayınlanan haber ise Türkiye’de adından söz ettirmesi muhtemel bir icadı konu edinmiştir. Haberde
ön plana çıkan anlam Eminönü Mercan Yokuşu’ndan bir esnafın Çin’den sprey şeklinde bir limon
sıkacağı ithal etmesi ile biber gazına karşı limon spreyinin icat edilmesinin vurgulanmasıdır. Haberin
durum kısmı spreyin maliyet detaylarından oluşmuş, haber, metni kısa olduğu için sentaktik ve
lexical bir incelemeye müsaade etmemiştir. Facebook’ta 5 beğeni alan ama Twitter’da hiç
paylaşılmayan haber, haber fotoğrafı olarak beş (5) limon görseli kullanmıştır. Haber retoriğini
güçlendirmek için kullanılan fotoğraflardan en dikkat çekeni aşağıda verilmiştir (Bkz. Görsel 3). Bu
haberin genel hatları ile mizahi bir biçimde bazı olaylara müdahale anlamında biber gazının sık
kullanıldığı Türkiye’de polisin orantısız güç kullanımına örtük biçimde gönderme yaptığı
düşünülmüştür.

Görsel 3. “Çin’den özel ithal edildi: Biber gazına karşı Limon Spreyi!” başlıklı haberin fotoğrafı.
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24.06.2013 tarihinde “Açıklıyoruz: Anadolu Ajansı’nın %42.25 hissesi Püfterem’e ait” başlığı ile
yayınlanan haber Anadolu Ajansı’nın (AA) hisse tartışmalarını konu edinmiştir. Tematik açıdan
haberde ön plana çıkan anlam ise AA’nın %42′sini kime ait olduğunun bilinmemesine yapılan
vurgudur. Şematik açıdan haberin durum kısmı AA’nın konu ile ilgili yaptığı açıklamalardan
oluşmaktadır. Haberde AA’nın açıklamasından “Şirketin çoğunluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine
Müsteşarlığı’na aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25′nin kimde olduğu belli
değildir. Hissedarların bulunması için son 40 yıldır yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştır.” gibi
detayların verilmesi retoriği güçlendirme amacı taşımaktadır. Haberin “Osmanlı torunu ajansın
hisselerini Püfterem’e devretti.” alt başlığında verilen Püfterem’in genel yayın müdürü Kerem
Abadi’nin dedesi Muhyittin Sinan Mithat Obadi Efendi’nin AA’nın kurucularından olduğunu dile
getirmesi ve zamanında AA’nın yarısına sahipken validesi Ruveyda Hanım’ın hisseleri kot
pantolunun arka cebindeyken yıkadığını dolayısı ile evrakın artık okunamayacak halde olduğunu
söylemesi gibi detaylar Ajans News’in AA’nın “bilinmeyen” hisse tartışmalarına mizahi ve imalı
biçimde dikkat çekme çabası olarak yorumlanabilir. Bu çaba ve Püfterem yazı işleri müdürünün
varislerin haklarını kendisine devrettiğini ve onun da hisseleri Püfterem’e aktardığını söylemesi ile
“Arayış içinde olan Anadolu Ajansı yetkililerine müjde: hisse sahibi ortaya çıktı. Masaya ne zaman
oturuyoruz?” gibi muhabirin açık beyanı olan detaylara da dikkat çekmektedir. Yıpranmış bir belge
görselinin haber fotoğrafı olarak kullanıldığı gerçek olmayan bu haber Facebook’ta 4 beğeni almış,
Twitter’da ise hiç paylaşılmamıştır.
07.09.2013 tarihinde Ajans News’de “Gay, Lezbiyen & Travestilerin katkılarıyla: Anıtkabir
boyanıyor!” başlığı ile yayınlanan haber, Anıtkabir Genel Kültür Vakfı’nın (AGKV) Anıtkabir’in
boyanmasına yönelik açıklamasını konu edinmiştir. Tematik açıdan haberde ön plana çıkan anlam;
bünyesinde Gay, Lezbiyen, Transseksüel düşünür ve fikir adamları da olan ve başta İstanbul’un
parkları, merdivenleri ve kaldırımları gibi birçok yeri LGBTT bireyleri temsil eden renklere boyayan
Uluslararası Gezi Parkı Platformu’nun (UGPP) AGKV’ye Anıtkabir’i boyamayı teklif etmelerinin
vurgulanmasıdır. Haberin durum kısmı AGKV başkanı Fehime Külker Darşan’ın UGPP’nin teklifine
sıcak bakması yönündeki beyanlarından oluşmaktadır. Haber cümlelerinin edilgen çatı ile kurulması,
haberin örtük biçimde UGPP’nin söz konusu boyama faaliyetini yerdiğini düşündürtmektedir. Haber
fotoğrafı olarak kullanılan ve sütunları UGPP’yi temsilen rengarenge boyanmış Anıtkabir görselinin
kullanıldığı haber; Facebook’ta 8 beğeni alırken, Twitter’da sadece 1 kez paylaşılmış ve
www.pufterem.com’da 1 kez yorumlanmıştır. Bu haberin mizahi bir biçimde Gezi Parkı Olayları
sonrasında birçok yerin rengarenge boyanması ve bu faaliyetlerin beraberinde getirdiği tartışmalara
Anıtkabir gibi ulusal bir yapı üzerinden dikkat çekmektedir.
10.10.2013 tarihinde “Tartışmaya nokta koyuldu: Cemaatin dershaneleri özel okul oluyor!” başlığı ile
yayınlanan haber, Türkiye Dershaneler Konfedarasyonu (TÜDKON) Başkanı Fırat Dağlıoğlu’nun bir
açıklamasını konu edinmiştir. Haberde ön plana çıkan anlam geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemini
meşgul eden dershane tartışmaları noktasında Dağlıoğlu’nun dershanelerin kapatılmayacağını, aynı
fiyata kolej olacaklarını beyan etmesinin vurgulanmasıdır. Dağlıoğlu’nun bir fotoğrafının haber
görseli olarak kullanıldığı haberin durum kısmı Dağlıoğlu’nun konu ile ilgili verdiği detaylardan
oluşmaktadır. Haberdeki “Biz cemaat olarak ülkede bulunan 6 bin dershanenin yarısını yönetiyoruz.
Kurumsal yönetimi 56 ayrı dershane markası olarak günümüze değin gayet başarılı bir şekilde
yürüttük.” ifadesindeki “56” ve “6 bin” nitelemelerinin retoriği güçlendirmek amaçlı verildiği
gözlenirken, lexical yapıda Dağlıoğlu’nun hedeflerinin sadece “Hizmet” olduğunu vurgulamasındaki
hizmet kelimesinin imalı bir biçimde tırnak içinde verildiği gözlenmiştir. Aynı şekilde Dağlıoğlu’nun
“Tıpkı yurt dışındaki Türk Okulları gibi ülke çapında tüm dershanelerimizi “özel okul”a
dönüştüreceğiz.” ifadesindeki “özel okul” nitelemesinin de tırnak içinde verilmesi de benzer biçimde
yorumlanabilir. www.pufterem.com’da 1 kez yorumlanan, Facebook’ta 40 beğeni alan, Twitter’da ise
36 kez paylaşılan haberdeki “Dağlıoğlu’nun yaptığı açıklama neticesinde önümüzdeki eğitim yılında
daha çok öğrenci kolejlerden faydalanacağa benziyor.” ifadesi muhabirin yorumu niteliğindedir.
Kısaca Ajans News dershane tartışmalarına göndermede bulunduğu bu haberde yorulmayan
rolündedir.

Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/002
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

21!

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4
!
!

Ajans News’de 29.10.2013 tarihinde “Jennifer Müslüman oldu ve ismini Abdülcenifır olarak
değiştirdi” başlığı ile yayınlanan haberin konusu bir İngiliz vatandaşının Müslüman olmasıdır. Haber
başlık ile uyumludur. Haberin ön plana çıkardığı anlam ise Manavgat Side’de tatil yapan 18 yaşındaki
İngiliz turist Jennifer Sheppard’ın Müftülükte düzenlenen törenle Müslümanlığa geçmesi ile kendisine
ihtida belgesi verilmesinin vurgulanmasıdır. Haber cümleleri genellikle etken çatı ile kurulmuştur ve
birçoğu muhabirin örtük yorumu niteliğindedir. Jennifer’ın “Müslüman olmak için ülkenizde
yabancılara belge verilmesi çok ilginç.” sözleri ve kendisine “Allah’ın kulu Jennifer” anlamında
olduğunu düşündüğü “Abdülcenifır”ı isim olarak seçtiğini söylemesi gibi ifadeler haberin
durumkısmını oluşturmaktadır. Haberde İngilizce’de Özne-Yüklem-Sıfat sıralamasının Türkçe’ye
göre ters olduğundan Jennifer’ın kelimeleri ismine yanlış yerleştirmesinin ifade edilmesi haberin
mizahi bir dil ile din değiştirme olgusu üzerinden Türkçe’nin esnekliğine dikkat çektiğini
düşündürtmüştür. Jennifer’ın bir fotoğrafına da yer veren haber Facebook’ta 118 beğeni almış,
Twitter’da 21 kez paylaşılmış ve www.pufterem.com’da 3 kez yorumlanmıştır.
Ajans News’de 26.02.2014 tarihinde “Facebook’tan yeni uygulama: Ölüm Yıldönümü Hatırlatıcısı”
başlığı ile yayınlanan haber sosyal paylaşım sitesi Facebook’un yeni bir uygulamasını konu
edinmiştir. Başlık haber ile uyumludur. Tematik açıdan haberin ön plana çıkardığı anlam Facebook ve
Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcı sayıların giderek düşmesi ile beraber popüleritelerini
koruyabilmek adına yeni uygulamalar piyasaya sürmeleridir. Bu temaya paralel Facebook’un yeni
uygulaması ile artık ölmüşlerimizi hatırlatacak olması teması haberdeki egemen temadır. Şematik
açıdan haberin durum kısmı, Ajans News’in 10.yılını kutlayan Facebook’un bu uygulaması ile ilgili
sosyal medya uzmanlardan aldığı Facebook’un gibi “Doğum Günü” uygulamasının (hatırlatıcı) tersi
bir uygulama olan “Ölüm Yıldönümü” uygulamasında dair ikincil kaynakların beyanlarından
oluşmaktadır. Haber detayları olarak verilen “Facebook’ta artık kırmızı bir gülle süslenmiş siyah bir
dikdörtgen içinde müteveffanın ismi yer alan bir bildirim ikonu olacak. Kişisel profilinizde önceden
belirttiğiniz kişi isimleri ve onların ölüm tarihleri size 3 gün önceden bildirilmeye başlanacak ve
dilerseniz bu bildirimleri arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.” gibi ifadeler ile haber sosyal medya
çılgınlığına bir gönderme yapmaktadır. Haber fotoğrafı olarak üzerinde Facebook yazan bir mezar taşı
görseli kullanılması retoriği güçlendirmeyi amaçlamıştır. Haber Facebook’ta 38 beğeni alan,
Twitter’da ise 26 kez paylaşılmıştır.
11.04.2014’de“Şok: YSK yerel seçimi iptal etti!” başlığı ile şaka olduğu belirtilerek yayınlanan
haberin konusu, Mustafa Sarıgül ve CHP’nin 30 Mart yerel seçimlerine ettiği itirazdır. Başlık haber
ile doğrudan uyumlu değildir. Tematik açıdan haberde ön plana çıkan anlam ise Sarıgül ve CHP’nin
söz konusu itirazda neden geciktiğinin sorgulanmasıdır. Bu anlamda söz konusu temanın haberde ön
plana çıkarılması haberi nesnellikten uzaklaştırmıştır. Çünkü Dijk’a göre haberde bazı temaların
diğerlerinden daha ön plana çıkarılması objektifliği ortadan kaldırmaktadır. Şematik açıdan haberin
durum kısmında yer alan “Neden Türkiye’nin en eski ve köklü partisi bu kadar geç ve yavaş çalıştı?”,
“Neden yine yeniden CHP’li mahalli teşkilatlardan yine CHP’ye oy çıkmadı?” ve “Neden koskoca
CHP, seçimlerde şu sandıklarda sayım yanlışlıkları var, diyerek sadece 3 sandık gösteriyor?” gibi
ifadelerin yerel seçimlere hicivli bir üslup ile yaklaşmak sureti ile CHP lehinde bir yanlılığa işaret
ettiği düşünülmüştür. Haber görseli olarak Sarıgül’ün düşünceli ve elleri yüzünde iki fotoğrafının
verilmesi de retoriği güçlendirmeyi amaçlarken, CHP’nin itiraza geç kalması noktasındaki
pişmanlığına da dikkat çeker niteliktedir. Etken çatı ile kurulan ve gerçeklikten uzan olan haberin
başlığının başlı başına mizahi bir göndermeye işaret ettiği düşünülürken, haberin Facebook’ta 60
beğeni aldığı, Twitter’da 26 kez paylaşıldığı gözlenmiştir.
25.05.2014 tarihinde “Şemsiye mağdurları Şemmame’yle örgütlendi” başlığı ile yayınlanan haber
konu edinmiştir. Tematik açıdan haberde ön plana çıkan anlam ise ŞEMMAME yani Şemsiye
Mağdurları Merkezi’nin hizmete girmesi ve üyelerce şemsiyelerdeki kalitesizlere yapılan
göndermelerdir. Haberin durum kısmı da bu anlamda ucuz ve kalitesiz şemsiyelerden mağdur olan
merkez üyelerinin yaptığı açıklamalardan oluşmaktadır. Haberde Emekli Türkçe Öğretmeni bir
üyenin “şemsiye” yerine “şemşiye” denmesine ettiği sitem ve Türkiye’de kaliteli bir şemsiye markası
bulunmadığına yönelik yapılan ima, haberin mizahi bir biçimde şemsiyelerin kalitesiz üretimine ve
Türkçe’nin yozlaşmasına mizahi bir biçimde yaklaşması niteliğindedir. Haberde yer alan merkez
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açılışı sırasındaki yağmur ve rüzgârda şemsiyelerin parçalanması ve üye kaydı için kapıda ambülans
bekletilmesi ifadeleri de bu imaları desteklemektedir. Ayrıca Şemmame şarkısından türetildiği
düşünülen ŞEMMAME ifadesi de mizahi bir biçimdir. Haber görseli olarak Püfterem çizerlerinden
Rifat Yörük’ün karikatürünü kullanıldığı haber (Bkz. Görsel 4) Facebook’ta 32 beğeni alırken,
Twitter’da da 28 kez paylaşılmıştır.

Görsel 4. “Şemsiye mağdurları Şemmame’yle örgütlendi” başlıklı haberin karikatürü.
Ajans News’de 29.05.2014’de “Fethin 561. yılında “İstanbul’un fethi tatil olsun” dedi, ortalığı
gerdi” başlığı ile yayınlanan haberin konusu, Bir İstanbul milletvekilinin “İstanbul’un fetih günü olan
29 Mayıs tatil olsun” önergesi vermesidir. Tematik açıdan haberde ön plana çıkan anlam ise söz
konusu önergenin beraberinde getirdiği tartışmalardır. Bu anlamda başlık haber ile uyumludur.
Haberin durum kısmı önergede söz edilen tatili fethin ilk kendisinden başladığını iddia eden Yedi
tepeli Suriçi, Üsküdar ve Haliç ile Beyoğlu civarında oturanların adeta bölüşememesidir. Haberin
durum kısmı sosyal medyada oluşturdukları “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” platformunda
örgütlenen bazı 23 yaşındaki gençlerin de tatili sahiplendikleri gibi bilgilerden oluşurken, tartışmalar
üzerine milletvekilinin önergeyi “Size de yaranılmıyo ki kardeşim vs.” sözleri ile geri çektiğinin
belirtilmesi ve vatandaşların vekile yönelik “Adam olup bizi bir tatil gününe daha kavuşturamadın.
Seni kınıyoruz” gibi isyan ifadelerinin verilmesi haberin Türkiye’de tatil günü sayısının fazla olduğu
tartışmalarına mizahi bir biçimde yaklaştığını düşündürtmektedir. Haber fotoğrafı olarak büyükçe bir
fetih görseli kullanılması da haberin retoriğini güçlendirmek içindir. Hakikatli Gofret köşesi sahibi
Rifat Yörük tarafından kaleme alındığı gözlenen haber Facebook’ta 30 beğeni aldığı ve Twitter’da 39
kez paylaşılmıştır.
!
Sonuç ve Değerlendirme
Medyanın içinde bulunduğu konstrüktif dönüşümden mizah olgusu da payını almış ve mizah dergiler
ya da gazeteler gibi basılı alanlardan internet alanına bir geçiş yapmıştır. Mizah dergi ya da gazeteleri
okumak yerine online mizah platformlarına yönelen bireyler internetin her yere eş zamanlı
ulaşabilmesi artısı sayesinde bulundukları her yerden diledikleri zaman internet mizah siteleri aracılığı
ile eğlenebilmiştir. Bu çalışmada incelenen PÜFTEREM (www.pufterem.com) mizah sitesi ile
bünyesindeki yalan haber servisi Ajans News de bu anlamda güldürünün online biçimleri olarak
adından söz ettirmiştir. Çünkü çalışma sonunda görülmüştür ki Ajans News’de incelenen haberler;
haber, gerçeklik ve mizah temelinde olmayan ama olması gereken bazı durumlara dikkat çekmek,
toplumun hassasiyetlerinin farkında olmak, bazı kurum ve kuruluşları uyarmak ve bireyleri
eğlendirirken düşündürmek gibi amaçlara hizmet etmektedir.
Ajans News’deki haberlerin haber olmadığı yalnızca mizahi metinler olduğu da düşünülebilir. Buna
karşın söz konusu yalan haberlerin kurmaca da olsa belirli bir olay, figür, tarih, mekân ile ilginçlik,
güncellik, önemlilik gibi haber değerlerini de taşıdığını belirtmek gerekmektedir. Dijk’ın haber
çözümlemesi ışığında Ajans News’de yayınlanan ve çalışmada incelenen haberlerin yapılan söylem
analizinde de görülmüştür ki; gerçek olmayan yalan haberler mizah unsurları ile Ajans News’in haberi
aktaran değil, yorumlayan rolüne işaret etmektedir. Yapılan sentaktik incelemede görülen Ajans
News’in haberler cümlelerinin Dijk’ın habere katılımı ifade ettiğini söylediği etken çatı ile kurulması
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da bu durumu desteklemektedir. Aynı zamanda incelemede haberlerin lexical yapısında genellikle
mizahi nitelemelerin bazı durum ve olayları hicvetmek adına kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada
ayrıca Ajans News’in www.pufterem.com’da yayınlanan yalan haberlerinin sosyal paylaşım siteleri
olan Facebook ve Twitter’da az olmayan bir oranda paylaşıldığı tespit edilmiştir. Ajans News’de 29
Nisan 2013 – 29 Mayıs 2014 tarih aralığında yayınlanan toplam 13 haber Facebook’da toplam 364
beğeni alırken, Twitter’da 203 kez paylaşılmıştır. Görüldüğü üzere haberler en fazla Facebook
üzerinden beğenildiğinden, Ajans News’in yalan haberlerinin değerlendiren kullanıcıların daha fazla
Facebook kullanıcıları olduğu söylenebilir. Tabi ki bu durumda Ajans News’in Facebook ve Twitter
hesaplarını ne oradan kullandığının da incelenmesi gerekmektedir. Ama en net ifade ile durum
kullanıcıların sosyal medyaya atfettikleri önemin bir göstergesi olmakla beraber, Ajans News’in de
haberlerinde sosyal medya platformlarına paylaşım linki vermesi sebebiyle onun da sosyal medyaya
atfettiği önemin bir göstergesidir diyebiliriz. PÜFTEREM Yayın Yönetmeni Kerem Abadi de bu
noktada asıl ziyaretçilerinin Facebook’tan olduğunu belirtmektedir. Facebook’un reklam yönetimini
değiştirmesi ile PÜFTEREM’in 30.000’in üzerinde olan kullanıcı sayısının en fazla 10'una
paylaşımlarının gittiğini söyleyen Abadi, önceden 14.000 takipçileri varken günlük 30.000 üzerinde
insana eriştiklerine söylemiştir (kişisel görüşme, 30.11.2014).
Ajans News’in haberlerinin sosyal medyada paylaşılma oranı büyük olsa da, çalışmada incelenen
haberlerin internet sitesinde yalnızca 5’inin toplam 46 kez yorumlanmış olması sosyal medya
kullanımının tematik internet siteleri kullanımının önüne geçtiğinin bir işaretidir. Ayrıca çalışmada
incelenen “Justin Bieber: “Bir daha asla Türkiye’ye gelmem. 1D’ye gelmemelerini söyleyeceğim!”
başlıklı haber 40 kez yorumlanmıştır. Bu durum özellikle gençlerin tematik internet platformlarını
sosyal paylaşım sitelerinden daha seyrek kullandığını düşündürtürken, sitede en fazla Justin Bieber ile
ilgili yayınlanan yalan haberin yorumlanması birer popüler kültür emtiası olan ünlü kimselere
gösterilen ilgilin toplumsal sorun ve olaylara gösterilen ilgiden bir hayli az olduğunu ortaya
koymaktadır. Bununla birlikte Kerem Abadi internet sitesinde az veya sıfır beğenisi olan haberlerin
eski domainden devir edildiği için (PÜFTEREM CafCaf’tan ayrılarak ortaya çıktığından) etkileşimsiz
gibi göründüğünü ifade etmektedir. Ayrıca Kerem Abadi’nin kendilerine yöneltilen “İslami mizah
sitesi nitelemesini”, “Müslüman mizah sitesi” biçiminde düzeltmesi son derece yerinde olmuştur.
Çünkü PÜFTEREM internet sitesi genel anlamda karikatürleri, köşeleri, yazar ve çizerleri bağlamında
incelenmese de, yalan haber servisi Ajans News bağlamında incelendiğinde İslami içeriklere birkaç
haber hariç neredeyse hiç yer vermemektedir. Ajans News’in yayınladığı tüm yalan haberler herhangi
bir ideolojiyi refet etmemekte, toplumsal sorun ya da olaylara mizah yolu ile dikkat çekmektedir.
Zaten bazı konular hakkındaki bu haberlerin yalan olması bile Kerem Abadi’nin de söylediği gibi
“şöyle olsa daha iyi, güzel olur” ya da “değil, ama keşke böyle olsa” gibi örtük temennileri içeren bir
dikkat çekme çabasına işaret etmektedir (kişisel görüşme, 30.11.2014).
Sonuç olarak PÜFTEREM’in yalan haber servisi Ajans News’in haberlerinin haber, gerçeklik ve
mizah noktasında tartışmalı da olsa hiciv niteliği taşıdığı gözlenmiştir. Birkaç haberinde Müslümanlık
temasına dikkat çeken Ajans News’de yayınlanan yalan haberlerin sıklıkla bazı devlet kurumları,
hükümet ya da bazı sivil toplum kuruluşları ile uygulamalarını kimi zaman yeren, kimi zaman ise
uyaran niteliklerde oldukları varsayılmıştır. Örneğin “Çin’den özel ithal edildi: Biber gazına karşı
Limon Spreyi!” başlıklı haber örtük ve mizahi bir biçimde son yıllarda Türkiye’de sıkça tartışılan
polisin orantısız güç kullanmasını yerer niteliktedir. Dolayısıyla PÜFTEREM’in mizah yoluyla
gerçeklikten sapmak sureti ile toplumsal, siyasal olay ve durumları hicveden bir platform olduğu
söylenebilmektedir.
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GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI BASKIYA HAZIRLIK
MODÜLLERİNE YÖNELİK BİR YETERLİLİK ARAŞTIRMASI
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ÖZ
Bu araştırmanın temel amacı; mesleki ve teknik liselerin grafik ve fotoğraf alanında uygulanmakta
olan baskıya hazırlık dersinin montaj modülünün yeterliliğini tespit ederek örnek bir modülün nasıl
olması gerektiğinin saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, alt amaçlara uygun olarak 5’li likert tipi
değerlendirme anketi hazırlanarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
kasıtlı örnekleme yoluyla seçilen mesleki ve teknik liselerin grafik ve fotoğraf alanında baskıya
hazırlık dersini yöneten 30 adet öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak
için uzman grubunun denetiminden yararlanılmiş ve güvenilirlik analizinde iç tutarlılık Cronbach Alfa
yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak ulaşılmak istenen
bulguya göre; frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama teknikleri kullanılarak
tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yorumlar yapılmıştır. Elde edilmiş olan bulgulara göre;
montaj modülünün, bireysel öğrenmeyi desteklemesi, içerik ve güncellik yönünden sorunlar yaşadığı
ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Ders Programları, Eğitim, Grafik eğitimi, Baskıya

hazırlık

A SUFFICIENCY RESEARCH ABOUT THE MODULES OF PREPRESS
IN THE FIELD OF GRAPHIC AND PHOTOGRAPH
ABSTRACT
The very basic aim of this investigation is to determine the effectiveness of prepress (make-ready)
module of the printing preparation course which is an applied course of Graphics and Photograph
Department in Vocational and Technical High Schools and constituting an example module suitable
for the educational material which is concluded as an enriched design for being part of prepress
(make-ready) module in accordance with these detected results. In accordance with this chief
objective, a 5-point Likert type scale was formed and utilized for gathering data in conformity with
subobjectives. The study group of this investigation is formed by 30 teachers who give lessons in
printing preparation and working in Graphic and Photograph Departments of Vocational and
Technical High Schools were selected by means of purposeful sampling. In order to verify the content
validity of the scale, the supervision of experts is benefited from. In the analysis of reliability, interior
consistency Cronbach Alpha coefficient was used. In order to analyze the data SPSS software was
used and the data of the arithmetic mean, frequency, percentage and standard deviation values
calculated were tabulated and interpreted according to the findings obtained. As a result of findings
obtained; it is concluded that the module of prepress (make-ready) has problem of to supporting
individual learning, content and up-to-dateness which are the reasons for it being revised again.
Keywords: Curriculum, Education, Graphics Education, Printing Prepation
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GİRİŞ
Dünya üzerinde nitelikli iş gücü ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve bu sayede ülke
ekonomilerini güçlü kılmak isteyen ülkeler eğitim sistemlerini; toplumun ihtiyaçları, teknolojinin
getirdiği yenilikler ve dünyayla rekabet edebilme çabaları doğrultusunda geliştirmektedirler.
“İyi yetişmiş insan gücü teknolojik ilerlemenin ortaya çıkaracağı toplumsal ve bireysel uyumsuzluk
sorunlarını daha aza indirebilecek ülke ekonomisi dolaylı olarak bu durumdan
yararlanabilecektir”(Aykaç, 2002, s.1). İyi yetişmiş insan gücünün oluşumunda ise mesleki ve teknik
eğitim önemli bir yer kaplamaktadır. “Mesleki ve teknik eğitim en genel anlamda, bireysel ve
toplumsal yaşam için zorunlu bir mesleğin gerektirdiği, bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları
kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde
geliştirme sürecidir”( Şahinkeşen, 1992, s. 691).
Mesleki eğitim kurumlarında sürdürülen geleneksel eğitimin; dar tabanlı olup alan ve dallara
ayrılmaması, iş piyasasının ihtiyaçlarını yansıtmaması, öğretmen merkezli olup bireysel öğrenmeye
fırsat tanımaması ve teknolojik gelişmelerin uzağında kalması sonucu eğitim sisteminde yeniden bir
yapılanma sürecine gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. “Geleneksel mesleki ve teknik eğitim sistemi
bireysel öğretim açısından esnek, etkin ve verimli değildir ve çok da pahalıdır. İnsanların maruz
kaldıkları bilgi yoğunluğuna bakıldığında, izole bir öğrenme süreci öğrencinin bütünsel gelişimine
katkıda bulunmaktan çok uzaktır” (Altın, 2010, s.162).
Geleneksel eğitimin ezberci ve kişilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim imkanı sunmaması
gibi eksikleri sonucunda oluşan bu yeniden yapılanma sürecinde mesleki ve teknik eğitim sistemini
geliştirmeyi amaçlayan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Öğretim
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), 2002 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmza
sürecinin devamında eğitim programının modüllerden oluşmasını içeren modüler eğitim sistemine
geçiş 2004-2005 eğitim ve öğretim yılından itibaren pilot okullarda 2006-2007 öğretim yılı itibariyle
de tüm mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda uygulamaya konulmuştur.
Modüler program yaklaşımı; değişikliklere kısa sürede cevap verebilen, esnek bir yapıya sahip olması
nedeniyle tercih edilmektedir. Modüler programların içerikleri modüllerden oluşmaktadır. Modül;
sonunda bir işin bir parçasını temsil eden bir yeterlik kazandıran, öğrenme bütününün bir parçasını
kapsayan, öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimidir (Altın, 2010, s.163).
Modüler Sistemle eğitim veren mesleki ve teknik liselerin bir alanı da 2013-2014 eğitim öğretim yılı
itibariyle 30 farklı ders için 111 adet hazırlanmış modüle sahip grafik ve fotoğraf alanıdır. Bu
alanında hazırlanacak olan modüller, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edildikten
sonra alan öğretmenleri tarafından, modül hazırlama kılavuzuna uygun olarak oluşturulmaktadır.
Grafik ve fotoğraf alanında eğitim veren kurumlar sektörün ihtiyaç duyduğu grafik teknisyenlerinin
ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim vermektedirler.
Grafik tasarım alanında oluşturulan ürünleri, diğer sanat dallarından ayrılan yönü hazırlanan işin
basılıp çoğaltılabilme özelliğidir. Tasarım süreci uygulanmadan önce basılacak ürünün matbaaya
hazırlık aşamaları ve baskıya uygunluk özellikleri bilinmeli ve bu şekilde bir tasarım
gerçekleştirilmelidir.
Grafik alanında istihdam gören bir çalışanın matbaa bilgisinin yeterli olması ise baskıda
gerçekleşebilecek sorunları büyük ölçüde azaltılarak zaman ve maliyet açısından kurumları büyük
sıkıntılara uğratan sorunları da ortadan kaldıracaktır. Görüldüğü gibi matbaa ve grafik alanları
birbirini etkileyen, tamamlayan ve birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken bir yapıdadır. Bu düzen
içerisinde grafik eğitimi gören meslek lisesi öğrencisinin sektörün beklentilerini karşılayan nitelikli
işgücüne sahip olması için yeterli matbaa bilgisinin olması kaçınılmazdır. Taşova (2009)
çalışmasında, sektör uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda meslek lisesi grafik mezunlarının
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ancak matbaacılık bilgisiyle yardımcı grafiker ya da grafik operatörü olarak istihdam edilmelerinin
mümkün olabileceklerini belirtmiştir.
Modüler sistemle eğitim veren mesleki eğitim kurumlarının grafik ve fotoğraf alanı içerisinde matbaa
alanıyla direk ilişkili baskıya hazırlık dalı ve bu grubun içerisinde montaj ve renk ayrımı adlı iki
modül bulunmaktadır. Bu modüllerin içeriğinin alanlarını kapsayan teknolojik gelişmelerin etkisi ve
bilimsel gelişmelerinin devamlığı sonucunda eğitim içeriklerinin sürekli olarak yenilenip
geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. “Modüllerin içeriği; yaratıcı konular içermeli, esnek ve
güncel olmalıdır. Modüller gerektiğinde birden fazla alanda kullanılabilirler. Bu nedenle modüllerin
öğrencilerin motivasyonunu artıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir” (Altın, 2010, s.151).
Modüller, içeriklerinin güncel olması beklentisinin yanında bireysel öğrenmeye de olanak
sağlamalıdırlar. “Modüller, öğrencilerin belirlenen hedeflere kendi hızında kendi kendine
öğrenmesine olanak sağlayan ve elde ettiği başarının anında bildirilmesini sağlayan birbiri ile uyumlu
kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bağımsız öğrenme elemanlarıdır”(Fer, 2000, s.76).
Modüllerin bireysel öğretime uygun olarak hazırlanması, teknolojiye uygunluğu ve sektörün
beklentilerini karşılaması gerekliliği de göz önünde bulundurulduğunda tasarlanma aşamasında
zenginleştirilmiş öğretim ortamlarına uygun olarak; animasyon kullanımı, ulaşımı ve yerinde
incelenmesi zor olan öğrenme durumları için video çekimleri, program öğretileri için video ile
anlatım, ses ve çizimler dikkate alınarak hazırlanmalıdırlar. İçeriği güncel ve zenginleştirilmiş öğretim
ortamlarına uygun olarak hazırlanan modüller, öğrencilerin motivasyonunu artırarak daha etkin bir
öğrenmenin gerçekleşmesine olanak verebilir.
Etkin ve güncel bir öğrenmenin gerçekleşmesi ise grafik alanında gerçekleşen teknolojik ve bilimsel
gelişmeleri yakalayıp, böylece sektörün beklentilerini karşılayan elemanların yetişmesine imkân
verebilecektir. Yapılan bu araştırmada, mesleki ve teknik liselerin grafik ve fotoğraf alanında
uygulanmakta olan baskıya hazırlık modüllerinin yeterliliklerine yönelik uzman görüşleri alınarak
örnek bir modülün nasıl olması gerektiği sorusuna cevap aranmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmaktadır. Model olarak da tarama modelinden
yararlanılmıştır. Tarama modelinde bilimin gözleme kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit
etme, kontrol edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere varma vardır. Yani bilimin tasvir
fonksiyonu ön plandadır (Yıldırım,1996, s. 67).
Araştırmanın amaçları doğrultusunda; 30 adet uzman tarafından anket yoluyla görüşler alınarak veri
toplama yoluna gidilmiştir. Bu yüzden geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi sağlayan tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada montaj modülü incelenmeye ve
montaj modülünden örnek bir uygulama geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma, meslek liselerinin
grafik ve fotoğraf alanında baskıya hazırlık derslerini aktif olarak işlemiş olan öğretmenlerin görüşleri
doğrultusunda yürütülmüştür.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, 2014 – 2015 öğretim yılında Mesleki ve Teknik Liselerin Grafik ve
Fotoğraf alanında (MEB, 2014)’de belirtilen, 30 dalda 111 adet olarak hazırlanıp eğitime sunulan ve
güncel olarak kullanılmakta olan modüller oluşturmaktadır. Evrene giren 30 farklı dalda 111 adet
olarak hazırlanan modüllerin tamamının araştırmaya dâhil edilmesi mümkün olmadığından örneklem
alma yoluna başvurulmuştur. Bu araştırmanın örneklemini mesleki ve teknik liselerin Grafik ve
Fotoğraf alanında 10. Sınıftan itibaren gösterilmeye başlanan baskıya hazırlık modülleri
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise mesleki ve teknik liselerin grafik ve fotoğraf
alanında baskıya hazırlık dersini yönetmiş 30 adet öğretmen oluşturmuştur. Taşova’nın (2009) yapmış
olduğu çalışmasından alınan bilgiler sonucunda, grafik eğitimi verilen kurumlarda istihdamın ancak
Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/003
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

28

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

yeterli matbaa bilgisiyle mümkün olduğu düşünülerek Grafik ve Fotoğraf alanında gösterilmekte olan
baskıya hazırlık modülleri kasıtlı olarak örneklem olarak seçilmiştir.
Ölçme Araçları
Öğretim elemanları ve uzmanlardan konuyla ilgili verilerin toplanması için 5’li likert tipi anket
geliştirme yoluna gidilmiştir. Bunun için, modüler öğretim, modüler sistem, mesleki ve teknik
öğretim, matbaa eğitimi, grafik eğitimi ve zenginleştirilmiş öğretim ortamı anahtar kelimeleriyle YÖK
veri tabanındaki tezlere, çeşitli makalelere ve ilgili kitaplardaki bölümlere ulaşılarak kaynak taraması
yapılmıştır. Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda baskıya hazırlık modüllerinin
durumlarını tespit etmek amacıyla 22 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Ölçek hazırlamak için
oluşturulan bu maddelerin alanı kapsaması için 6 adet uzmandan görüş alınmış, uzmanlardan gelen
cevaplar doğrultusunda ise anket soru sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan likert tipi anket:
Kesinlikle katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle katılmıyorum şeklinde
derecelendirilmiştir.
Ölçüm güvenirliği ve geçerliliği
“Güvenilirlik, bir ölçeğin ölçmek istediği özelliği ne ölçüde doğru ölçtüğünü, ölçeğin üretkenliğini ve
sürekliliğini gösterir. Güvenilirlik için testin tekrarlanabilir ve aktarılabilir olması gerekir” (Çakmur,
2012, s.340). Grafik ve Fotoğraf alanı baskıya hazırlık dersinde kullanılan montaj modülünün
yeterliliklerini tespit etmek için gelistirilen anket formunun güvenilirlik derecesi, güvenilirlik analizi
için Cronbach Alfa kat sayısı ile sınanmıstır. Anketin güvenilirlik derecesi, Cronbach Alfa katsayısı
0.857 olarak bulunmustur. “Cronbach’s Alpha değerinin 0.70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin
güvenilir olduğu ifade edilmektedir” (Durmuş ve diğerleri, 2011, s. 89). Hazırlanmış olan anketin
alanı kapsaması için 1 Türkçe dil bilimci, 1 ölçme değerlendirme uzmanı ve 4 öğretim elemanından
görüş alınmıştır. “Kapsam geçerliliği bir ölçeğin araştırılan yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin olarak
araştırmacının kendisinin ve konuda uzman olan olmayan bireylerin görüşlerinin alınmasıyla
belirlenir” (Çakmur, 2012, s.342).
Verilerin Toplanması
Grafik ve Fotoğraf alanı baskıya hazırlık dersinde kullanılan montaj modülünün yeterliliklerini
belirlemek ve durumlarını ortaya koymak amacıyla 5’li likert tipi anket formu hazırlanmıştır.
Hazırlanmış olan anket formu, mesleki ve teknik liselerde görevli grafik ve fotoğraf alanında baskıya
hazırlık derslerini aktif olarak işlemiş olan ve baskıya hazırlık modüllerine hakim 30 öğretmene
internet üzerinden mail yolu ve birebir dağıtılarak uygulanmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Anket yoluyla elde edilen veriler araştırmanın alt amaçları doğrultusunda sınıflanmış, verilerin
çözümü için SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yüzde, frekans
ve aritmetik ortalama tabloları hazırlanmış, bulgular grafikselleştirilerek ve tablolara dayandırılarak
yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programına işlenerek, verilerin analizinde
ulaşılmak istenen bulguya göre Cronbach alfa, frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama
teknikleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın alt amaçları için toplanan verilerden elde edilen bulgular, tablo ve
açıklamalarıyla birlikte verilerek bunlara dayalı yorumlar yapılmıştır.
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Baskıya hazırlık dalında hazırlanan modüller bireysel öğrenmeyi desteklemekte midir?

Sorular
S.S
1.Hazırlanan modül
öğrencilerin bireysel
2,33 1,028
olarak öğrenebilmesini
destekler niteliktedir.

f

%

0

0

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 1. Modülün Bireysel Öğrenmeyi Desteklemesiyle İlişkin Uzman Görüşleri (n=30)

f

%

5

f

16,7

7

%

f

%

23,3

11

36,7

f

7

%

X

23,3

1. madde incelendiğinde; “hazırlanan modül öğrencilerin bireysel olarak öğrenebilmesini destekler
niteliktedir” ifadesine en yüksek katılım % 36,7 ile katılmıyorum, % 23,3 ile kesinlikle katılmıyorum
ve % 23,3 ile kararsızım ifadelerinde toplanmaktadır. Kesinlikle katılıyorum ifadesine cevap veren
katılımcı olmamakla beraber % 16,7 ile katılıyorum ifadeleri mevcuttur. Bu maddeye katılım
ortalaması x= 2,33’dür.
Uzmanlara birden çok işaretleme yapabilecekleri belirtilmiş olan “modüllerde yer alması gerektiğini
düşündüğünüz unsurları işaretleyiniz” ifadesine 27 katılımcı video, 23 katılımcı animasyon, 11
katılımcı ses ve 6 katılımcı panoramik görüntü cevabını vermişlerdir. Elde edilen bulgulara göre,
modüller hazırlanırken modül kitapçığının bulgularda belirtilen video, animasyon, ses ve panoramik
görüntü gibi unsurları da içinde barındıran zenginleştirilmiş kitap vb. şekillerde hazırlanması
gerekliliğinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Baskıya hazırlık dalında hazırlanan modüller içerik açısından yeterli midir?

Sorular
f %
S.S
2. Modüldeki içerikler,
sektörün beklentilerini
0 0
2,66 0,994
ve ihtiyacını karşılamaya
yöneliktir.
3. Modülün içeriği
konu bütünlüğünü
0 0
2,63 1,033
sağlayacak şekilde
hazırlamıştır.
4. Modülün içeriği
verilen amaçları
0 0

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 2. Montaj Modülünün İçeriklerine İlişkin Uzman Görüşleri (n=30)
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20

8
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2,50 1,074
karşılayabilir
niteliktedir.
5. Modülün içeriği
öğrencilerin seviyesine 1 3,3
2,70 1,149
uygun olarak
hazırlanmıştır.
6. Modüldeki örnekler
konunun kavranması
0 0
1,074
için yeterlidir.
7. Modülde kullanılan
içerik yapısı
1 3,3
2,63 1,033
öğrencileri güdüleyecek
şekilde hazırlanmıştır.
8. Modülde yer alan
konu anlatımları
0 0
2,40 0,932
yeterlidir.
9. Modülde yer alan
anlatım dili açık ve
3
10
3,33 1,093
anlaşılabilir şekilde
sunulmuştur.
10. Modüldeki şekil ve
grafikler açık ve
2 6,7
3,10 0,994
anlaşabilir
bir biçimdedir.
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8
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3

10
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8
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6
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2 6,7

16,7

14 46,7

7

4

3

4

13

43,3

5 16,7

2,50

Modüldeki içerikler, sektörün beklentilerini ve ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? sorusuyla ilgili
olarak 2. maddedeki sayısal veriler incelendiğinde; ifadeye en yüksek katılımın % 50 ile
katılmıyorum, % 30 ile katılıyorum ve % 13,3 ile kararsızım ifadelerinde toplanmaktadır. Kesinlikle
katılıyorum ifadesine cevap veren katılımcı olmamakla beraber % 6,7 ile kesinlikle katılmıyorum
ifadeleri mevcuttur. Bu maddeye katılım ortalaması x= 2,66’dır.
Elde edilen bu bulgular, sektör beklentilerinin ve ihtiyaçlarının modül içeriklerinde karşılanamadığı,
modülün sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Taşova, (2009)
çalışmasına göre grafik eğitimi verilen kurumlardan istihdamın sağlanabilmesinin ancak yeterli
matbaa bilgisi verilmesiyle mümkün olduğuna ve grafik dalında eğitim gören öğrencilerin sektörün
ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildiğine göre, modülün sektörün beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerekmektedir.
“Modülün içeriği konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.” İfadesine madde 3’e göre elde
edilen sonuçlar incelendiğinde ; katılımcılar % 43,3 ile katılmıyorum, % 26,7 ile katılıyorum, % 20 ile
kararsızım ve % 10 ile Kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Bu maddeye katılım ortalaması
x= 2,63’dür.
Elde edilen bulgulara göre; modül içeriklerinin konu bütünlüğü sağlaması açısından yetersiz olduğu
şeklinde ifade edilebilir. Bu bulgu, Gömleksiz ve Erten’in (2010) çalışmasında belirtilen modüllerin
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içeriğinin birbiri ve diğer eğitim etkinlikleriyle bağlantılı olmadıkları sonucuyla paralellik
göstermiştir.
4. madde incelendiğinde; “modülün içeriği verilen amaçları karşılayabilir niteliktedir” ifadesine
katılımcılar % 43,3 ile katılmıyorum, % 26,7 ile katılıyorum, % 16,7 ile kesinlikle katılmıyorum ve
% 13,3 ile katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Bu maddeye katılım ortalaması x= 2,50’dir. Bu
bulgular doğrultusunda ise modüllerin verilen amaçları karşılayabilmesi konusunda yetersiz olduğu
ifade edilebilir. Bu bulgu, Adıgüzel ve Berk’in (2009) “Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Yeni
Arayışlar: Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında ortaya çıkan
“modüllerin içeriklerinin modüller için belirlenen amaçlar ile uyumsuz olduğu” sonucuyla
örtüşmektedir.
“Modülün içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak hazırlanmıştır” ifadesiyle ilgili olarak 5.
maddedeki sayısal veriler incelendiğinde; katılımcılar %40 ile katılmıyorum, %30 katılıyorum, %
13,3 ile kararsızım, % 13,3 ile kesinlikle katılmıyorum ve %3,3 ile kesinlikle katılıyorum cevaplarını
vermişlerdir. Bu maddeye katılım ortalaması x= 2,70’dir. Bu bulgular ele alındığında ise montaj
modülünün öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanmadığı ifade edilebilir. 6. madde incelendiğinde;
“Modüldeki örnekler konunun kavranması için yeterlidir” ifadesine katılımcılar, % 43,3 ile
katılmıyorum, %26,7 ile katılıyorum, %16,7 ile kesinlikle katılmıyorum ve %13,3 ile kararsızım
cevaplarını vermişlerdir. Bu sonuçlar, montaj modülündeki örneklerin konunun kavranması için
yeterli olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu maddeye katılım ortalaması x= 2,50’dir.
“Modülde kullanılan içerik yapısı öğrencileri güdüleyecek şekilde hazırlanmıştır” ifadesiyle ilgili
olarak 7. maddedeki sayısal veriler incelendiğinde; katılımcılar, % 43,3 ile katılmıyorum, %26,7 ile
kararsızım, %16,7 ile katılıyorum ve %10 ile kesinlikle katılmıyorum ve %3,3 ile kesinlikle
katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Elde edilen bulgulara göre; montaj modülünde kullanılan içerik
yapısı öğrencileri güdülüyecek şekilde hazırlanmamıştır şeklinde ifade edilebilir. Bu maddeye katılım
ortalaması x= 2,63’dür.
“Modülde yer alan konu anlatımları yeterlidir” ifadesine 8. maddede elde edilen sonuçlar
incelendiğinde ; katılımcılar % 60 ile katılmıyorum, % 20 ile katılıyorum, % 10 ile kararsızım ve
kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Elde edilen bu sonuçlara göre; katılımcıların büyük
çoğunluğu montaj modülünde yer alan konu anlatımlarını yeterli bulmamışlardır şeklinde
yorumlanabilir. Bu maddeye katılım ortalaması x= 2,40’dır.
9. madde incelendiğinde; “Modülde yer alan anlatım dili açık ve anlaşılabilir şekilde sunulmuştur”
katılımcılar % 46,7 ile katılıyorum, % 26,7 ile katılmıyorum, % 13,3 ile kararsızım, % 10 ile
kesinlikle katılıyorum ve % 3,3 ile kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda; montaj modülünün anlatım dilinin açık ve anlaşılabilir şekilde hazırlandığı
ifade edilebilir. Bu maddeye katılım ortalaması x= 3,33’dür.
“Modüldeki şekil ve grafikler açık ve anlaşabilir bir biçimdedir” ifadesiyle ilgili olarak 10. maddedeki
sayısal veriler incelendiğinde; % 43,3 ile kararsızım, %23,3 ile katılmıyorum, % 20 ile katılıyorum, %
6,7 ile kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Bu maddeye katılım
ortalaması x= 3,10’dur.
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Baskıya hazırlık dalında hazırlanan modüller güncel midir?
Tablo 3. Baskıya Hazırlık Dalında Hazırlanan Modüller Güncelliğine İlişkin Uzman Görüşleri (n=30)

Sorular
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f

%

f

%

11.Modülün içeriği
2,16 0, 912
günceldir.

0

0

4

13,3

3
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f

%

f

%

17

56,7

6

20

X

S.S

11. madde incelendiğinde; “modülün içeriği günceldir” ifadesine en yüksek katılım % 56,7 ile
katılmıyorum, % 20 ile kesinlikle katılmıyorum ifadelerinde toplanmış ve katılımcılar % 13,3
katılıyorum ve % 10 ile kararsızım cevaplarını vermişlerdir. Bu maddeye katılım ortalaması x=
2,16’dır.
SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Bu bölümde “Baskıya Hazırlık Modüllerinin Yeterliliklerine Yönelik Uzman Görüşleri”
araştırmasında elde edilen bulgu ve yorumlarına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve bu doğrultuda
geliştirilen önerilere yer verilmiştir. Literatür taramasında ulaşılan sonuçlara göre sektöre ara eleman
ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen grafik dalı öğrencilerinin matbaacılıkla ilgili terim ve işlemleri
bilip, yapabilme becerilerine sahip olmaları istihdam edinebilmelerini kolaylaştırmaktadır. Literatür
taraması sonucu ulaşılan bu sonuçlara istinaden Grafik ve Fotoğraf alanında gösterilmekte olan
baskıya hazırlık dersinin montaj modülünün yeterlilikleri uzman görüşleri doğrultusunda, bireysel
öğrenmeyi destekler nitelikte olması, içerik ve güncelliklerine yönelik olarak değerlendirilmişlerdir.
1. Araştırmada uzmanlardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; montaj modülünün bireysel
öğrenmeyi destekler nitelikte olması bakımından yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Yapılan
araştırmaya göre uzmanlar modüllerde video, animasyon, ses ve panoramik görüntü gibi unsurların
olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmışlardır. Gömleksiz ve Erten’in (2010) “Mesleki ve Teknik
Ortaöğretimde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Elazığ İli
Örneği)” adlı çalışmasında da benzer sonuçlara rastlanılarak modüllerin öğrenci merkezli bireysel
öğrenmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmediği belirtilmiştir. Modüler öğretim sisteminin Sert, 2007,
s.137)’e göre öğrenci merkezli, öğrencinin daha aktif ve öğrencinin öğrenme hızına göre öğretim
sağladığı ve montaj modülünün içinde öğrencinin pratik yapması gereken konuların fazlalığı ele
alınırsa montaj modülünün bireysel öğrenmeye uygun olması gerekmektedir.
2. Araştırmada modülün içeriğiyle ilgili uzmanlardan edilinen sonuçlara bakıldığında genel anlamda
ortalamanın altında ve beklenen seviyeden düşük görülen madeler aşağıdadır;
a. Modülün sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmadığını ortaya
çıkarmıştır. Aktaş ve Erdoğan’ın (2012) “Metal Teknolojisi Alanı Modüler Öğretim Programı
Hakkında Öğretmen Görüşleri” adlı çalışmalarında da benzer sonuçlara rastlanarak “verilen eğitimle
sektörün ihtiyacını karşılayacak kazanımlara sahip öğrencinin yetiştirilmesinin güç olduğu görüşünde
oldukları saptanmıştır”. Seçilmiş ve Ünlüönen’in (2010) “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Liselerinde Uygulanan Modüler Ögretime ilişkin Ögretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı
çalışmada ise çıkan sonuçların aksine, “programda yer alan derslerin sektörün ihtiyaçlarını
karsılayacak nitelikleri kazandıracak şekilde seçildiği sonucuna ulaşmışlardır. Taşova, (2009)
çalışmasına göre grafik eğitimi verilen kurumlardan istihdamın sağlanabilmesinin ancak yeterli
matbaa bilgisi verilmesiyle mümkün olduğuna ve grafik dalında eğitim gören öğrencilerin sektörün
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ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildiğine göre, modülün sektörün beklenti ve
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerekmektedir.
b. Modül konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde oluşturulmamıştır. Bu sonuç, Gömleksiz ve
Erten’in (2010) çalışmasında belirtilen modüllerin içeriğinin birbiri ve diğer eğitim etkinlikleriyle
bağlantılı olmadıkları sonucuyla paralellik göstermiştir.
c. Modülün içeriğin verilen amaçları karşılar nitelikte hazırlanmamıştır. Bu sonuç, Adıgüzel
ve Berk’in (2009) “Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliğe Dayalı Modüler
Sistemin Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında ortaya çıkan “modüllerin içeriklerinin modüller için
belirlenen amaçlar ile uyumsuz olduğu” sonucuyla örtüşmektedir.
d. Modülün içeriği öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmamıştır.
e. Modüldeki örnekler konunun kavranması için yeterli değildir.
f. Modüldeki içerikler öğrenciyi güdüleyecek şekilde hazırlanmamıştır.
g. Modülde yer alan konu anlatımları yeterli değildir.
Modülün içeriğiyle ilgili verilmiş olan bazı olumsuz sonuçların yanında uzmanlar; modülde yer alan
anlatım dilini açık ve anlaşılır bulmuşlar, bunun yanısıra modüldeki şekil ve grafikler açık ve anlaşılır
bir biçimde hazırlanmıştır sorusunda ise kararsız kalmışlardır.
3. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise uzmanların modülün güncel olmadığı görüşünde
olduklarının saptanmasıdır. Bu sonuç, Gömleksiz ve Erten’in (2010) “Mesleki ve Teknik
Ortaöğretimde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Elazığ İli
Örneği)” adlı çalışmasında yer alan “modüllerin daha güncel bilgi ve becerilerden oluşması
gerektiğinin” sonucuyla paralellik göstermiştir. Bu sonucu destekleyen bir diğer araştırma ise
Seçilmiş ve Ünlüönen’in (2009) Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların
Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması adlı
çalışmalarında yer alan modül bilgi sayfalarında işlevlerini yitirmiş materyallerin bulunduğu
sonucudur. (Akgül, 2004, s. 240)’e göre modüler program yapısını tuğlalardan oluşan bir duvara,
duvarı oluşturan tuğlaları da modüle benzetebiliriz. Duvarın sürekli yeni ve dayanıklı olmasını
sağlamak için her defasında duvarı yıkmak yerine eskiyen tuğlaların yerine yenilerini koyarak duvarı
sürekli yeni tutabiliriz. Modüllerin bu özelliği de göz önünde bulundurularak modüllerle birlikte etkili
bir eğitim verilebilmesi için modüllerin güncel tutulması gerekmektedir.
Araştırmanın genel sonuçlarına bakılarak montaj modülünün, bireysel öğrenmeyi desteklemesi, içerik
ve güncellik yönünden sorunlar yaşadığı ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiği sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak montaj modülüne yönelik öneriler ortaya konulmuştur;
Modüller öğrencilerin bireysel öğrenmelerine imkan verecek şekilde tasarlanarak düz kitapçık
formunun yanında içinde animasyon, video, ses ve panoramik görüntü gibi unsurları barındıran
zenginleştirilmiş öğretim ortamlarına çevrilmelidir. Modül içeriklerinin öğrencilerin seviyelerine
uygun olarak hazırlanması sağlanmalıdır. Modülde yer alan konu anlatımları alanı kapsıyacak şekilde
genişletilip yeterli düzeye getirilmelidir. Modüllerin güncelliğini koruması için belirli aralıklarla
modül içeriklerinin değerlendirilmelerinin yapılması ve bu değerlendirme sürecinde sektörün beklenti
ve ihtiyaçlarınında gözetilmesi bakımından, sektör temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır.
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ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ORTAM ARAÇLARININ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BAĞLAMINDA ÖĞRETİMİ: BİR
LİSANS DERSİ ÖRNEĞİ
Çetin TÜKER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
cetintuker@gmail.com
ÖZ
Bu çalışmada, görsel iletişim tasarımı sorunları bağlamında bir ‘üç boyutlu sayısal ortamda modelleme ve
animasyon aracı’ öğretimi dersinin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik prensipler belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma ‘Bilgisayar Animasyonu ve Üç Boyutlu Modelleme’ isimli dersi kapsamaktadır.
Dersin tasarımında oluşturmacı öğretim teorisi ve öğretimi ayrıntılama teorisi temel alınmıştır. Tasarım
ve program öğretim modülleri birlikte tasarlanmıştır. Derse 35 ve 15 kişi olmak üzere iki ayrı sayıda
öğrenci grubu katılmıştır. Ders süreci örnek olay analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve üç
boyutlu ortam aracı öğretimi dersleri için tasarım prensipleri belirlenmiştir. Bu prensipler sırasıyla eğitim,
dersin süresi, yazılım de donanım kaynaklı teknik sorunlar, eğitimci, program arayüzü, uzamsal
görselleştirme becerisi ile ilgili konular ve grup kaynaklı konular olarak saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Üç boyutlu ortam, Yazılım öğretimi, Proje tabanlı öğretim, Ayrıntılama teorisi,
Tasarım eğitimi.

INSTRUCTION OF DIGITAL THREE DIMENSIONAL TOOLS IN THE
CONTEXT OF VISUAL COMMUNICATION DESIGN DOMAIN:
AN UNDERGRADUATE COURSE
ABSTRACT
In this study, design principles of a ‘three dimensional modeling and animation tool instruction’ have
been studied in the context of visual communication design domain by analyzing the ‘Computer
Animation and 3D modeling’ course. The course is designed based on constructivist and elaboration
theories. Visual design modules have been designed with software instruction modules as an organic
inseparable body. Two student groups attended the course as 35 and 15 people. Couse has been analyzed
by using qualitative case study techniques and ‘design principles for three dimensional tool instruction
instruction’ have been listed as: instruction, technical issues related with software and hardware,
instructor, software interface, spatial visualization abilities, course duration and group issues.
Keywords: Three dimensional environment, Design thinking, Elaboration theory, Software training,
Software teaching, Project based teaching
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GİRİŞ
Bilgisayar ortamının tasarım geliştirme sürecinde kullanılması fikri 1960’ların başlarında, aralarında
üniversitelerin ve büyük donanım üreticilerinin de bulunduğu çeşitli kurumların araştırma merkezlerinde
araştırılmaya başlandı. General Motors ve IBM, 1958 ile 1967 arasında süren araştırmalarında, arabaların
gövde tasarımı için Design Augmented by Computer (DAC-1) isimli sistemi geliştirdiler. Bu sistem yeni
geliştirilen çeşitli donanım elemanlarının yanı sıra, bir üç boyutlu katı modelleme yazılımını da içeriyordu
(Krull, 1994). İnsan ergonomisi üzerine çalışan Boeing tasarımcılarından William Fetter ise, 1960’ların
ortalarında, üç boyutlu ortamda anime edilmiş insan figürünü modelleyerek bu alandaki ilk örneklerden
birini verdi (Carlson, 2003a). Aynı dönemde MIT’den Ivan Shutherland, grafik arayüz aracığılıyla insan
makina etkileşimi üzerine çalışıyordu ve Sketchpad isimli sistemi geliştirmişti (Shutherland, 2003). Utah
Universitesi, 1968 senesinde üniversiteye 1965’de katılan David Evans ile bir CG (Computer Graphics)
programı kurdu. Bu programın ARPA (Advanced Research Projects Agency) tarafından mali açıdan
desteklenmesi sonucu, günümüz üç boyutlu bilgisayar grafiği teknolojilerinin temeli olan pek çok
algoritma geliştirildi ve teorik çalışma yapılabildi (Carlson, 2003b).
1980’lerde, Apple, Commodore, Silicon Graphics ve IBM rekabeti sonucu, kişisel bilgisayarların
yaygınlaşması ve ucuzlaması, dolayısıyla küçük ölçekli tasarım ofisleri tarafından da makul bütçelerle
sahip olunabilir ve kullanılabilir hale gelmesi, bu sistemler üzerinde çalışabilecek üç boyutlu modelleme,
görselleştirme ve canlandırma programlarının da yaygınlaşmasına sebep oldu. Böylelikle çok sayıda
tasarımcı, illüstratör ve animatör bu programlara daha kolay ulaşarak yeni görsel ifade teknikleri
geliştirme şansını elde ettiler. Günümüzde, üç boyutlu modelleme ve görselleştirme programları
prototipleme ve üretime yönelik alanlarda kullanılmalarının yanı sıra, tasarım görselleştirmesi,
animasyon, bilgisayar oyunu, simülasyon teknolojileri, illüstrasyon ve görsel efekt gibi pek çok görsel
amaca yönelik olarak da kullanılmaktadır.
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI EĞİTİMİ ve ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ORTAM
Görsel iletişim tasarımı terimi, grafik tasarım teriminin yerine geçen bir terimdir. ICOGRADA’nın
(International Council of Communication Design), 2000 yılında Seul’de yapılan toplantısında yayınlanan
Tasarım Eğitimi Bildirisi’ne göre “Grafik Tasarım deyimi artık yetersiz kalmaktadır. Görsel İletişim
Tasarımı deyimi yapılan işi daha iyi ifade etmektedir” (p. 10). Görsel iletişim, bilginin, fikir ve mesajların
göndericiden alıcıya veya alıcılara, görsel mesajlara dönüştürülerek, görsel yollarla iletilmesi anlamına
gelir. Görsel iletişim tasarımcısı, iletilecek bilgi, fikir ve mesajları görsel mesajlara dönüştüren, hangi
görsel medya üzerinden kimlere ve nasıl iletilecegine karar veren, yaratıcı akla dönüştüren ve süreci
yöneten kişidir. Twemlow da (2006), grafik tasarımı “iletişim kurmak için kullanılan bir tür dil” (p. 6)
olarak tanımlar.
Tasarım Eğitimi Bildirisi’ne göre (ICOGRADA, 2000) görsel iletişim tasarımı eğitiminin geleceği,
“…görüntü, metin, hareket, zaman, ses ve etkileşim…” (p. 10) boyutlarını da içermelidir. Bu bildiri
günümüzde bu alanda eğitim veren pek çok okul tarafından da referans alınmıştır. Bu doğrultuda lisans ve
yüksek lisans dersleri tasarlanması amacıyla tez çalışmaları yürütülmüştür (Özgen, 2012; Tüker, 2009).
Çoklu ortam, bildiride bahsedilen boyutların bazılarını veya tümünü aynı anda içerebilir ve günümüzde
çok hızlı bir gelişme gösteren web ve mobil teknolojiler, video, animasyon, bilgisayar oyunu tasarım üretimlerini, ve etkileşim teknolojilerinin eğitim ve üretim alanlarındaki kullanımlarını da kapsar.
Heller’e göre (Heller & Dooley, 2008) “grafik tasarımcılar eskiden kendilerine yabancı görünen ama artık
yaygın kullanılan bu alanlara da yayılmaktadır” (p. xi). Üç boyutlu dijital ortam, gelişen teknoloji ile
görsel iletişim tasarımcısının çalışma alanları içine giren güncel iletişim ve üretim ortamlarından sadece
biridir. Dolayısıyla görsel iletişim tasarımcısının gerektiğinde üç boyutlu dijital ortamı verimli
kullanabilmesi, ortama özgü tasarım kararlarını alabilmesi ve “süreci yöneten” konumunu koruyabilmesi
için üç boyutlu ortamın özelliklerini, kısıtlarını ve avantajlarını bilmesi ve tecrübe etmiş olması önemli bir
gereklilik haline gelmiştir.

Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/004
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

38

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

Görsel iletişim tasarımcısının eğitimi, diğer tasarım eğitimlerinde olduğu gibi tek bir konuda
derinlemesine bilgi sahibi olmak yerine, tasarımcının bir iletişim problemi ile karşılaştığında başa çıkması
ve kararlar vermesi gereken alanlar hakkında ve bunların birbirleri ile sistemik ve sistematik ilişkileri
konusunda bilgilenmeyi, aralarındaki organik yapıyı çözümlemeyi, ve en önemlisi bu ilişkileri yöneterek
asıl amaç olan iletişimi görsel yollarla sağlama becerisini kazandırmayı amaçlar. Güncel iletişim
ortamları, bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar ve internet ortamını da içerir. Ve tüm bu ortamlar üç boyutlu
dijital içeriğin potansiyel kullanım alanı olabilir. Tasarımcıların bu yeni ortamların fonksiyonel ve
uygulanabilirlik sınırlarını, bu ortamlarda yapılabilecekleri, ve ortamlara özgü estetik anlayışı iyi
kavramış ve tecrübe etmiş olmaları gereklidir.
ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ORTAMIN KULLANIM ALANLARI
Sayısal ortamda üç boyutlu modelleme ve animasyonlar bu iş için özel olarak üretilmiş araçlarla yapılır.
Bu yazı içinde üç boyutlu modelleme araçları ve üç boyutlu modelleme programları, aynı kavramı
tanımlamak için kullanılmıştır. Üç boyutlu modelleme ve animasyon araçları, tasarım görselleştirmesi
amacıyla kullanılmanın yanı sıra, hareketli ve hareketsiz görsel içerik üretimi amacıyla da kullanılırlar.
Detaylandırmak gerekirse, üç boyutlu animasyon, illüstrasyon, bir fotoğraf ya da video üzerine sonradan
eklenebilecek sentetik görüntülerin tasarlanması ya da üretimi bu programların kullanılma
amaçlarındandır. Simülasyon, video oyunu ya da günümüzde yaygın olarak kullanılan navigasyon
sistemleri ise üç boyutlu dijital ortamın bir görsel içerik üretim aracı olarak değil doğrudan kendisinin bir
tasarım ve uygulama ortamı olduğu kullanım alanlarıdır. Bu alanların neredeyse tümünde hareket unsuru
vardır ve görsel iletişim tasarımcısı hareketi de bir tasarım aracı olarak kullanma becerisine sahip
olmalıdır (Heller & Dooley, 2008; Özgen, 2012).
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMCISI ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ORTAMA NE DERECE HAKİM
OLMALIDIR?
Tasarımcının bu ortamla kurabilecegi ilişkinin seviyesi değişkenlik gösterebilir. Yüzeysel bir farkındalık,
çok yüksek bir bilgi ve uygulama becerisine sahip olarak bütün meslek hayatını bu ortamda üretim
yapmak amacıyla kurgulamak, veya üç boyutlu ortamın çeşitli amaçlarla kullanıldığı bir projeyi
yönetebilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmak bu ilişkinin farklı boyutları olabilir. Bu durumda
görsel iletişim tasarımı eğitimi alan öğrenci üç boyutlu dijital ortamı ne amaçla kullanacaktır, ve bu
amaçla tasarlanacak bir dersin kurgusu nasıl olmalıdır? Yüzeysel farkındalık düzeyi, bir projeyi bütün
yönleriyle tasarlamak ya da daha büyük ölcekli bir projenin bir bölümüne 3 boyutlu ortamın
eklemlenmesini sağlamaya yetecek bilgi ve beceriye sahip olmak açısından yeterli değildir. Diğer
taraftan, konunun bütün kullanım alan ve yöntemlerini derinlemesine incelemek ve bu konuların çoğunda
öğrenciye detaylı bilgi vermek ve tecrübe kazandırmak ise görsel iletişim tasarımı eğitiminin hedefi
değildir.
Bu çalışmaya konu olan ders ‘Bilgisayar Animasyonu ve Üç Boyutlu Modelleme’ (Computer Animation
and 3D Modeling) isimli derstir. Dersin amacı katılımcıları ‘üç boyutlu ortamın görsel iletişim tasarımı
alanında çeşitli amaçlarla kullanıldığı bir projeyi yönetebilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaştırmak’
olarak özetlenebilir. Reigeluth’un da (1999) belirttiği gibi neyin öğretileceği (scope) ve hangi sıra ile
(sequence) öğretilceği birlikte düşünülmelidir ve öğretimin nasıl tasarlanacağı konusunda belirleyicidir.
Bu amaç kapsamında belirlenen alan görsel iletişim tasarımı alanı olduğu için eğitim bahsedilen hedef
gözetilerek planlanmıştır.
ÇALIŞMANIN AMACI
Görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin üç boyutlu sayısal ortamı tecrübe edebilmeleri, bu ortamda
geliştirilen bir projeyi tüm aşamalarıyla yaşamaları ve bir üç boyutlu modelleme programını başlangıç
düzeyinde kullanabilmeyi öğrenmelerini amaçlanmıştır. Çalışma metodu olarak örnek olay analizi
yöntemi uygulanmıştır. Böylece görsel iletişim tasarımı sorunları bağlamında üç boyutlu modelleme aracı
öğretimi dersi tasarım prensipleri, dersin kendi bağlamında gözlemlenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
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çalışmadan çıkacak ders tasarım prensiplerinin, olumlu ve olumsuz sonuçların paylaşılması ile benzer bir
konuda ders vermeyi planlayan eğitimcilerin ve aynı konuda çalışmayı düşünen araştırmacıların
başvurabileceği bir bilgi kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır.
METOD
Çalışma metodu olarak örnek olay analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışma süresince tek bir veri
kaynağına bağlı kalınmamış Üçgül ve Çağıltay’ın Yin’den alıntıladığı gibi mümkün olduğunca çok ve
çeşitli veri toplama metodu kullanılmıştır (Ucgul & Cagiltay, 2014'den Yin, 2009). Ders süresince eğitici
öğrencilerin gelişimlerini ve gözlemlerini not almıştır. Öğrenciler sınav ve ödevlerini sayısal ortamda
teslim etmişlerdir. Dönem sonunda rastlantısal olarak seçilen öğrencilere açık uçlu sorular bulunan
formlar dağıtılmış ve öğrencilerin eğitim sürecini değerlendirmeleri ve olumlu / olumsuz tecrübelerini
anlatmaları istenmiştir. Bu değerlendirme öğrencilerin kendilerini baskı altında hissetmemesi için ders
notlarının ilan edilmesinden sonraki zaman diliminde yapılmıştır. 7 öğrenci formları doldurmuş ve geri
bildirimde bulunmuştur.
Öğrencilerin yazılı anlatımları ayrıca analiz edilmiş ve sonuçlar üç boyutlu sayısal ortam araçları öğretim
tasarımı prensipleri’nin hazırlanmasında kullanılmıştır. Çalışmanın temel araştırma soruları şunlardır:
•
•
•
•
•

Modelleme ve animasyon programı öğretimi görsel iletişim tasarımı sorunları bağlamında nasıl
ilişkilendirilebilir?
Modelleme aracı ve üç boyutlu ortam ile ilgili öğrencilerin karşılaştığı sorunlar nelerdir?
Teknik altyapı nasıl olmalıdır, ilgili problemler neler olabilir?
Dersin süresi kaç hafta olmalıdır?
Bu tarz bir derste grubun olumlu / olumsuz etkisi neler olabilir?

FİZİKSEL ORTAM, ARAÇLAR VE KATILIMCILARIN TECRÜBESİ
Çalışmanın gerçekleştiği bilgisayar laboratuvarı Windows işletim sistemi yüklü PC’ler ile donanmış
olduğundan, Windows ortamında çalışan ve video oyunları, görsel efekt, tasarım görselleştirme ve
animasyon üretimi alanında sıklıkla kullanılan endüstri standardı bir üç boyutlu modelleme ve animasyon
yazılımı kullanılmıştır (Autodesk 3DS MAX – Resim 1).
Çalışmaya 50 iletişim tasarımı öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler 3. sınıf öğrencilerdir büyük çoğunluğu üç
boyutlu sayısal ortam alanında bir bilgi ve tecrübelerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Ancak bazı
öğenciler kişisel merakları sonucu benzer programları başlangıç düzeyinde denemiş olduklarını
bildirmişlerdir. Daha önce almış oldukları derslere göre, hareketli görüntü, fotoğraf, video kurgu ve film
dili alanlarında başlangıç düzeyinde tecrübeleri bulunmaktadır. Tümünün iki boyutlu görsel tasarım
alanında kullanılan çeşitli bilgisayar programlarında başlangıç düzeyinde bilgi ve tecrübeleri
bulunmaktadır. Hiçbir öğrenci üç boyutlu teknik çizim konusunda (mimari veya mühendislik çizimleri)
bilgi ve tecrübe sahibi değildir.
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Resim 1: 3DS MAX programı çalışma ekranı
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Ders iki ayrı süreci içermektedir. Bunlar proje tasarım süreci ve yazılım eğitimi süreçleridir. Gay ve
Diehl’e göre (1992) davranış bağlam ile ilişkilidir, ve davranışın daha iyi anlaşılabilmesi için onu
oluşturan bağlamın da iyi anlaşılması gerekir (Gay ve Diehl 1992’den Lambrecht, 2000). Buna
dayanarak proje geliştirme süreci ders boyunca kazanılacak becerilerin gerçek uygulama alanı olan bir
animasyon stüdyosu çalışma sürecini simüle edecek şekilde uygulanmıştır. Yazılım eğitimi süreci ise
tasarım sürecinin ihtiyaçlarına ihtiyaç duyulduğu anda cevap verecek şekilde kurgulanmıştır. Bir başka
deyişle, öğrenci tasarladığı sahnenin, nesnenin ya da durumun uygulamasını yapmak istediği anda,
uygulama ile ilgili eğitimi alacaktır. Tasarım süreci de, öğrencinin bir modelleme programını temel
düzeyde öğrenebilmesine olanak tanıyacak adımlara bölünmüştür. Öğrenci projesini geliştirirken tasarım
sürecinin uygulama ile ilgili ihtiyaçları yazılımın eğitimi tarafından karşılanacak, böylelikle yazılımla
ilgili bilgi ve uygulama tecrübesi sahibi olurken, uygulama için gerekli becerileri ihtiyaç duyduğu anda
öğrenecektir. (Resim 4)
Gagné and Medsker’e göre (Gagné, 1985; Gagné & Medsker, 1996) bilgisayar programı öğretiminde
kullanılan yöntemlerden biri ‘sistematik’ yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğretim, kavramı oluşturan
parçaların tek tek öğretilmesinden oluşur (Gagné, 1985, Gagné ve Medsker, 1996’dan Lambrecht, 2000).
Bir başka yaklaşım ise Carroll’un (1990, 1998) vurguladığı “minimalist” yaklaşımdır. Bu yaklaşımda
öğrenci belli bir öğrenme hedefine ulaşmak için programı keşfeder (Carroll, 1990, 1998’den Lambrecht,
2000). Çoğu üç boyutlu sayısal modelleme ve animasyon programı genel amaçlı oldukları için ve pek çok
farklı alanda kullanıldıkları için karmaşık ve kalabalık arayüzlere sahiptir. Dahası bu karmaşık yapı
sebebiyle çok basit bir geometrinin modellenmesi bile karmaşık işlemler gerektirebilir. Yeni başlayan bir
öğrencinin bu karmaşık arayüzler içinde kaybolması kolaylıkla mümkündür. Bu karmaşık arayüzlerde bir
işin hangi komut dizileri kullanılarak yapılabileceğini keşfetmek neredeyse imkansızdır.
Flemming’in de açıkladığı gibi, tek başına araçları iyi kullanma becerisine sahip olmak bir ürün
geliştirmek veya bir projeyi başından sonuna tamamlayabilmek için yeterli değildir. Araç kullanabilme
becerisi üzerine (araç kullanma katmanı) bir de projenin hangi anında hangi aracın seçileceğini bilmeye
dayalı bir ‘strateji katmanı’ yer alır. (Flemming et. Al., 2004). Bu durumda öğrencilerin Jean Piaget’in
oluşturmacı (constructivist) teorisine dayanan ‘yaparak öğrenme’ (learning by doing) modeliyle araç
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kullanabilme katmanını ve duruma göre strateji geliştirme katmanlarını aynı anda geliştirmelerini
sağlamak gerekmektedir (Ertmer & Newby, 1993; Ertmer & Newby, 2013; Driscoll, 2005).
Reigeluth’un öğretimi ayrıntılama teorisinde ise öğretilecek konu önce ana hatlarıyla ve genel olarak ele
alınır zaman içinde ayrıntılara inilerek öğrencinin öğretilen konuda derinlemesine bilgilenmesi sağlanır.
Bu durumda art arda gelen ‘öğrenme episodları’ (learning episodes) bir önceki episode ile bağlantılı ve
ona göre daha detaylandırılmış bilgi birimleri içerirler (Reigeluth, 1999; Özerbaş, 2012). Öğrenme
episodları da kendi içlerindeki alt konuların genelden ayrıntıya inilerek sıralanmasından oluşurlar.

Resim 2:
Öğrenmeyi Ayrıntılama Teorisi, Konu Sıralaması Yaklaşımı
Elaboration Theory, Topical Sequence (Reigeluth, 1999; Özerbaş, 2012)
Üç boyutlu tasarım çalışmaları uzamsal görselleştirme becerisinin sıklıkla kullanılamsını gerektirirler.
Uzamsal görselleştirme ‘allocentric’ yani nesnelerin ve nesne parçalarının kendi aralarındaki uzamsal
ilişkileri ve ‘egocentric’ yani nesnelerin ve nesne parçalarının görüntüleri ile ilişkili bir zihinsel süreçtir.
("Neural Correlates of Objects" 2015)
Çok sayıda araştırmacının da belirttiği gibi uzamsal beceriler günlük hayatta uzamsal becerilerin kullanım
sıklığına göre kişiden kişiye ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir ve bu farklılık sıklıkla hangi sporun
yapıldığına, video oyunu oynama alışkanlığına ya da çocuklukta oynanan oyuncaklara bağlı olabilir
(Terlicki, 2005; Cherney, 2008; Terlicki, 2005; Erkoç, 2013).
Araştırmalar göstermiştir ki uzamsal görselleştirme becerisinin bir parçası olan zihinsel döndürme
becerisinde cinsiyete bağlı farklılıklar gözlemlenir ve erkekler bu alanda kadınlardan daha başarılı
görünmektedir (Cherney, 2008). Araştırmacılar bu olgunun sebeplerini erkeklerin spor tercihleri,
çocuklukta sıklıkla oynadığı oyuncaklar, tercih edilen video oyunu türü gibi faktörlere bağlamaktadırlar.
(Cherney, 2005; Cherney, 2006; Hyde, 2007; Meyer, 1990). Bu sebeple bu araştırmaya katılan
katılımcılarda benzer farklılıkların gözlemlenmesi olasıdır.
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DERSİN KURGUSU
Görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin üç boyutlu sayısal ortamı tasarım, uygulama, hareketli ve
hareketsiz görsel içerik üretimi ve özellikle hareket tasarımı ortamı olarak tecrübe edebilmeleri, bu
ortamda geliştirilen bir projenin, tasarımdan uygulamaya, olası tüm aşamalarını yaşamaları, bir üç boyutlu
modelleme programını başlangıç düzeyinde kullanabilmeyi öğrenmelerini amaçlanmıştır. Çalışmaya konu
olan ders ‘Bilgisayar Animasyonu ve Üç Boyutlu Modelleme’ (Computer Animation and 3D Modeling)
dersidir. Dersin süresi 14 hafta ve haftalık ders saati de 4 saat olarak belirlenmiştir. 14 haftalık süre
boyunca, öğrencilerden tek bir üç boyutlu sahne tasarlamaları istenmiştir. Tasarlanan bu sahne, içindeki
nesnelerin yerleşimi ve mekanın durumuyla ifade bulan bir dramatik yapıya sahip olacaktır. Olayın
geçtiği mekanın çağrıştırdığı duygusal durum ise, ışıklandırma, kamera yerleşimi, çerçeveleme, ses, renk
ve hareket unsurlarıyla ve en son adımda olusturulacak animasyonun kurgusu ile izleyiciye anlatılacaktır.
Böylelikle öğrencilerin tüm bu unsurları birlikte kullanarak bir tasarım üretmeleri ve bunu da üç boyutlu
sayısal araç kullanarak ifade etme becerisi kazanmaları hedeflenmiştir (Resim 4).
Dersin modelleme ve animasyon aracı eğitimi bölümünün tasarlanmasında yukarıda açıklanmış olan
teoriler ve yaklaşımlar belirleyici olmuştur. Dersin başlangıç haftalarında modelleme aracının arayüzü,
program içi navigasyon ve temel modelleme becerileri hakkında eğitim vermek amaçlanmıştır. Bu
aşamada ders ‘sistematik yaklaşım’ ve ‘ayrıntılama teorisi’ (elaboration theory) temellerinde
tasarlanmıştır. Öğrencilere 14 hafta sonunda onlardan ne beklendiği henüz ilk haftadan açıklanmıştır ve
tasarlamaya ilk haftadan itibaren başlanmıştır. Bununla birlikte, dersin ilk 4 haftası kullanılan modelleme
programın eğitimine ağırlık verilerek geçmiştir. 4 saatlik her ders bloğunun 3 saati modelleme
programının eğitimine 1 saati ise tasarım çalışmalarına ayrılmıştır. Öğrenciler zaman içinde modelleme
aracı ile kendi kendilerine başa çıkmaya başladıklarında tasarım konularına daha fazla yer verilmeye
başlanmıştır. Dersin ikinci 6 haftalık bloğu böyle geçilmiştir. Dersin son 4 haftasında pek çok öğrenci
programda öğrenmek istedikleri bölümleri internet üzerindeki çevrimiçi derslerden yararlanarak kendi
kendilerine öğrenebilir hale gelmiştir. Bu son 4 haftada dersin 3 saatlik bölümü tasarım geliştirme
çalışmalarına ayrılmış ve modeleme ve animasyon aracı hakkındaki eğitim sadece 1 saate düşürülmüştür.
Bu haftalarda öğrencilerin internet üzerinde araştırma yapması ve derste eğitici tarafından öğretilmemiş
olan bilgileri de kendilerinin öğrenmesi özellikle desteklenmiştir. (Resim 3)
Derse katılan öğrencilerin çoğu daha önceden bir üç boyutlu sayısal araç ve ortam kullanma bilgi ve
tecrübesine sahip olmadığından öncelikle öğrencilerin üç boyutlu ortama alışmaları ve sonrasında
kullanılacak aracı temel düzeyde öğrenmeleri gereklidir. Üç boyutlu sayısal ortam araçları hedeflenen
nesneleri farklı bakış açılarından görselleştiren bakış pencereleri (viewport) içerirler. Ancak kullanılan
monitor teknolojileri ekran düzleminde sadece iki boyutlu görüntü üretebildiğinden, aslında ekrana
yansıtılan bir perspektif görüntüsü kullanıcı için bir ‘sözde üç boyutlu‘ (pseudo 3D, 2.D veya ¾
perspektif olarak da adlandırılır) görüntüdür (resim 1). Nesneler arası ilişkilerin algılanabilmesi için bu
tarz görüntülerin zihinde üç boyutlu olarak görselleştirilerek algılanması gerekir. Bu da kullanıcıya
bilişsel bir yük getirir.
Öğrencilerin karşılaşacağı bir başka bilişsel yük de, üç boyutlu dijital ortam araçlarının, özellikle
animasyon amacı ile kullanılanların, genellikle çok sayıda komut içeren araçlar olmasıdır. Öğrencilerin
modelleme aracının çok sayıda komutu arasından ihtiyaca uygun olanların seçilerek kullanılması
gerekmektedir. Bilişsel yükü hafifletmek için modelleme aracının sadece sıklıkla kullanılan komutlarının
öncelikle öğretilmesi tercih edilmiştir.
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Resim 3: Haftalara Göre Temel Alınan Eğitim Yaklaşımları
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BAĞLAMINI OLUŞTURAN MODÜLLER
Dersin görsel iletişim tasarımı bağlamını oluşturan modülleri kendi içinde birbirlerinden bağımsız
olmakla birlikle, 14 hafta sonunda bitirilmesi hedeflenen projenin tasarım ve uygulama bağlamındaki
adımlarını oluşturmaktadırlar. Bu adımlar bir önceki modül bir sonrakine temel oluşturacak şekilde ve
daha çok program kullanma becerisi gerektiren modüller sonraki haftalara bırakılacak şekilde
planlanmışlardır. Resim 4’de haftalara bağlı olarak tasarım konuları ve program öğretimi modülleri
görülebilir.

Resim 4: Haftalara Bağlı Olarak Tasarım Eğitimi Modülleri ve Program Eğitimi Modülleri
YARATIM VE SENARYO MODÜLÜ
Başlangıç olarak öğrencilerden, senaryo adımına referans oluşturması amacıyla, kendi yakın çevreleri ya
da ilgi alanlarından ilgilerini çeken konuların fotoğraflarını çekmeleri istenmiştir. Öğrencilerden beklenen
seçilen fotoğrafdaki nesne ya da sahneyi aynen modellemek değildir. Fotoğraf, sürecin başlangıç
noktasında bir “mood board” (mood board: bir duygunun, çağrıştırdığı renkler, nesneler, dokular, yazılar
ve hatta bazen sesler kullanılarak görselleştirildiği pano) gibi iş görür. Ancak bu uygulamada
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modellenecek mekan ve nesnelerin görüntülerini de içerebilir. Sonraki adımlarda amaç fotoğrafın
görselleştirdiği atmosfere ve mekana benzer bir mekanı yaratmak olacaktır. Bu sebeple seçilecek fotoğraf
bu sürece uygun bir fotoğraf olmalıdır. Özellikle beyaz zemin üzerinde (sonsuz fon) yalnız bırakılmış
nesne fotoğrafı gibi sadece objeyi göstermek amacıyla çekilen fotoğraflardan kaçınılmıştır. Fotoğrafla
birlikte çalışılan senaryo ise sonuçta tasarlanacak sahnenin çağrıştırdığı duyguların yazılı olarak ifade
edildiği, ya da sahnede görülen olayın anlatıldığı 200 kelimeyi geçmeyen bir metindir.
MODELLEME MODÜLÜ
Öncelikle öğrencilerin ders boyunca kullanılacak yazılımın ara yüzünü anlamaları ve kolayca
kullanabilmeleri üzerinde çalışıldı. Öğrencilerden, üç boyutlu ortam içinde belirlenen bir nesneye farklı
açılardan bakabilme, etrafında dönebilme, yaklaşma uzaklaşma ya da bakış noktasını kaydırma
becerilerini kazanmaları beklenir. Bunların yanında öğrenci üç boyutlu bir nesneye iki boyutlu bakış
pencerelerinden baktığından nesnenin neresine baktığını aklında canlandırabilmesi gereklidir. Modelleme
çalışması için gerekecek bilgi ve beceri tasarım sürecine paralel olarak süren eğitimlerde zamana yayılmış
olarak kazandırılabilir. Uzamsal görselleştirme becerileri bazı öğrencilerde diğerlerinden daha gelişmiş
olabilir (Terlicki, 2005; Cherney, 2008). Ancak zamanla tüm öğrencilerde olumlu yönde bir gelişme
olması beklenir (Terlicki, 2005; Erkoç, 2013). Eğitimin ilk adımları temel parametrik primitiv geometrik
nesnelerin modellenmesi, pozisyon, büyüklük ve dönüş açılarının düzenlenmesi ve ön, arka, alt, üst, sağ,
sol bakış pencerelerinin ilişkilerinin öğrenci tarafından bilinçli bir şekilde kontrol edilebilmesi becerisinin
kazandırılması üzerine plandı.
Sonraki adımlar daha karmaşık nesnelerin modelenmesi ve modellenmiş nesnelerin parametrik biçim
değiştirme araçlarıyla geometrilerinin değiştirilmesiydi. Bu adımlarda öğrencilerden modelleyecekleri
nesnelerin gerçek hayattaki detaylarıyla modellenmesi beklenmedi. Soyutlama, gereksiz detaylardan
ayıklama ve nesnenin kimliğini oluşturan geometrik formun en basit şekliyle modellenmesi amaçlandı.
Bu aşamada öğrencilerin yönlendirilmeye duydukları ihtiyaçlar, gerektiğinde tek tek birlikte çalışılarak
giderildi.
SAHNE TASARIMI MODÜLÜ
Temel modelleme eğitimi adımını tamamlayan öğrenciler, o ana kadar üzerinde çalıştıkları fotoğraf ya da
illüstrasyonlarda belirledikleri mekan, nesne ve duygusal yapıyı temel alarak, kendi sahnelerini
tasarlamaya ve modellemeye başladılar. Öğrenciler bu adıma gelene kadar programın arayüzü hakkında
bilgi sahibi oldu ve karmaşık olmayan bazı modelleme yöntemleri ile basit objeleri modelleyebilecek
beceriyi kazandılar. Sahnenin modelleme süreci uzun olduğundan ve bu süreç içinde öğrencilerin
modelleme ile ilgili bilgi ve becerileri gelişmeye devam ettiğinden öncelikli olarak öğretimi ayrıntılama
teorisi’nin de ışığında (elaboration thory) o ana kadar öğrendikeri modelleme yöntemleri ile basit
nesnelerin modellenmesi, daha karmaşık olanların modelleme becerisinin daha gelişeceği sonraki
adımlara bırakılması tercih edildi. Sahnenin modelleme süreci devam ederken, yeni modelleme
tekniklerinin öğretilmesine devam edildi.
ÇERÇEVELEME VE KOMPOZİSYON MODÜLÜ
Sayısal ortamdaki kameranın vizöründen (bakış penceresinden) görünen görüntü bir çerçeve ile
sınırlanmıştır. Kameranın o anda görebildiği alanın sınırları içinde kalan her şey çerçevenin içindedir.
Kameranın baktığı ortam üç boyutlu bir ortam olmasına rağmen çerçevenin içinde kalan alan bu üç
boyutlu ortamın iki boyutlu lekesel bir iz düşümüdür. Nesneler artık nesne olarak değil iki boyutlu sınırlı
bir düzlemde yer alan renk lekeleri olarak algılanır. Bu lekeler birbirleriyle kompozisyon, görsel denge,
açık – koyu ton, ön plan - arka plan ilişkileri kurarlar. Nesnelerin üç boyutlu ortamdaki yerleri, ışık ve
gölge ile kurdukları ilişkiler, renkleri, büyüklükleri değiştirildiğinde, çerçeve içinde kapladıkları yer, leke
değerleri ve kompozisyona olan katkıları da değişir. Ward’a göre (2003), “kompozisyon çerçeve içindeki
görsel elemanların tatmin edici ve bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmesidir. Görüntünün
bütünselliği kütle, renk ve ışığın en memnuniyet verici konumlandırması ile elde edilir“ (p. 10) .Bu
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durumda çerçeve içindeki kompozisyon başlı başına bir tasarım konusudur.
Üç boyutlu ortamdaki kamera nesneleri, fonksiyonel açıdan gerçek dünyadaki kameralara çok benzer. Üç
boyutlu ortamda kurgulanan sahnenin iki boyutlu bir düzlem üzerindeki perspektif görüntüsünü
oluştururlar. Sahne içindeki nesnelerin üç boyutlu ortamda bulundukları yer kamera düzlemi üzerinde iki
boyutlu lekeler oluşturur. Lekelerin renkleri, şekilleri, büyüklükleri, açık ya da koyu olmaları, ön plan arka plan ilişkileri, ve birbirleri arasındaki ilişkiler ayrı bir tasarım sürecinin konusudur. Bu adımda
öğrenciler nesnelerin 3 boyutlu ortamdaki yerlerini büyüklüklerini kameranın varlığı ile oluşan çerçeve ile
ilişkilerini de düşünmek ve tasarlamak üzere çalıştılar.
IŞIKLANDIRMA MODÜLÜ
Işıklandırma (stage lighting) ve aydınlatma (illumination) kavramları aynı olguyu ifade etmezler.
Aydınlatma bir nesnenin bir ortamın görünür kılınması için nesne üzerine ya da ortama ışık
uygulanmasıdır. Işıklandırma ise aydınlatmadan farklı olarak sadece nesnenin görünür kılmasını
amaçlamaz bir anlamsal ve dramatik boyut da içerir. Bu boyutuyla ışıklandırma, sinema, fotoğraf,
tiyatro, opera bale gibi ışığın anlamsal vurgular yapabileceği alanlarda bir ifade yöntemidir.
Görünürlük görsel iletişim için gerekli olduğundan, görünür kılmak amacıyla aydınlatma, ışıklandırmanın
amaçlarından biri olabilir. Bununla birlikte, tasarımcının ortamı ışıklandırma amacı nesneleri görünür
kılmakla sınırlı kalmaz. Işığın şiddeti, rengi, hareketli ya da sabit olması, ışığın sahne içindeki dağılımı ve
ışık kaynaklarının yerleşimi, tasarımcının ışıklandırmada kontrol edebileceği değişkenlerdir. Tasarımcı bu
değişkenleri yöneterek izleyiciye ifadelerde bulunur. Işıklandırmanın amaçlarından biri, seçici
odaklamadır (selective focus). İzleyicinin sahnenin bütününü aynı parlaklıkta görmesi, dikkatinin
dağılmasına ve anlatılmak istenene odaklanmasının zorlaşmasına yol açabilir buna karşılık, belli bir
nesnenin sahne içinde durduğu yer, sahnenin kalanında daha fazla aydınlatılarak belirginleştirilebilir ya
da bir olayın sahne üzerinde geçtiği alan, sahnenin kalanına oranla daha fazla aydınlatılarak öne
çıkartılabilir ve izleyicinin o noktaya odaklanması sağlanabilir. Sahne ve sahne içindeki nesnelerin üç
boyutlu formlarını ve sahne derinliğini (ortamın üç boyutlu fiziksel yapısını) vurgulamak da
ışıklandırmanın amaçlarından biridir. Bir başka amaç da ortamın duygusal yapısını vurgulamak, veya
belli bir atmosferik olayla benzeşim kurmak olabilir. Olayın günün hangi saatinde, ve hangi mevsimde
geçtiğini ışıklandırma ile canlandırmak mümkün olabileceği gibi, sahnede canlandırılan olayın duygusal
boyutunu da ışıklandırma ile ifade etmek de mümkün olabilir (Reid, 1992).
Proje sürecin sonraki adımı, ortama ışık nesnelerinin de eklenmesiydi. Temel ışıklandırma çalışması için
öğrencilere öncelikle, noktasal (omni), yönlü (spot ve direkt ışık) ve homojen yönsüz dolgu ışıkları
(skylight) eğitimi verildi. Sahne içinde ışıkları nasıl konumlandırabilecekleri, renk, ışık şiddeti,
aydınlatma açısı ve gölge yoğunluğu değişkenlerini nasıl kontrol edebilecekleri konusunda bilgilendirme
yapıldı. Sonrasında, öğrencilerden, kendi tasarladıkları sahneyi ışıklandırmaları ve kurguladıkları senaryo
ve duygusal durumu ifade eden bir ışıklandırma tasarımı geliştirmeleri istendi.
SES ANALİZİ VE SENKRONİZASYON MODÜLÜ
Bu adımda öğrencilerden herhangi bir ses kaynağı seçmeleri ya da tasarlamaları istenmiştir. Ses kaynağı
bir müzik olabileceği gibi, öğrencilerin kayıtlarını kendi yaptıkları insan sesleri, çeşitli gürültüler ya da
doğa sesleri olabilir. Bu sesler uzun ya da kısa sessizlikler de barındırabilirler, ritmik tekrarlar içerebilir
veya sesin volümünde zamana bağlı değişimler olabilir. Öğrencilerin tercihleri genellikle popüler müzik
parçalarını isteğe uygun olarak keserek yeniden düzenlemek olmuştur.
Ses analizi sırasında ses kanalı incelenerek, sahnedeki nesnelere, olası kamera hareketlerine, ve
oluşturulacak filmin kurgu aşamasındaki anlatım özelliklerine karşılık gelebilecek sesler belirlendi. İşlem
ses bileşenini defalarca dinlemek, farklı sesleri birbirinden ayırt etmeye çalışmak ve bunları bir kağıt
üzerine duyuldukları zamanları ve sürelerini not ederek yapıldı. Bu amaçla sesin dalga formunu
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gösterebilen bir ses editörü kullanıldı. Uygulamada öğrenciler ses kanalını bir kareli kagıt üzerine soldan
sağa çizilmiş bir düz çizgi gibi düşünerek tüm farklı seslerin ve ritim unsurlarının başladıkları ve bittikleri
zaman aralıklarını işaretlediler. Böylelikle ses kanalının görsel bir ifadesi kağıt üzeride oluşturuldu.
(Resim 5). Bu yöntemin bir benzeri animasyon alanında dudak eşleme (lip sync) çalışmaları sırasında
seslerin dudak hareketleri ile eşlenmesi sırasında kullanılır.
Analiz çalışmasından sonra, ses bileşenlerinin görsel referanslarla eşleştirilmesi denendi. Süreç sırasında
hareketler ve ses arasında benzeşimler kuruldu. Örneğin, telli bir enstrumanın sesi sahnedeki ince uzun bir
nesneyle (görsel benzerlik), kalın sesler iri ve ağır görünümlü nesnelerle eşleştirildi. Vurma, çarpma sesi
gibi kısa süreli sesler kısa ve ani hareketlerle, uzun süreli hareket eden bir nesneye aitmiş gibi duyulan
sesler uzun süreli hareketlerle, artan azalan sesler nesnenin büyümesi küçülmesi ya da kameranın
nesnelere yaklaşıp uzaklaşması şeklinde canlandırıldı (örnekler çeşitlidir). Öğrenciden bu aşamada,
hareket kavramı ile ilgili algısını olabildiğince serbest bırakması ve yaratıcılığa açık olması ve deneysel
çalışmalar yapması beklendi.

Resim 5: 2 Ölçülük 4/4 Temel Davul Ritminin Görsel Analizi
ANİMASYON MODÜLÜ
Animasyon aşamasında anlatım, nesnelerin hareketleri ile desteklenir. Animasyonun referans
alınacağı ses bileşeni, animasyon ile birlikte tasarlanarak ses ve animasyon unsurlarının sahnenin
duygusal yapısını desteklemesi amaçlandı.
Dersin 14 haftalık toplam süresi 3 boyutlu ortamda ilk kez çalışmaya başlayan öğrencilerin
karakter animasyonu konusunda gerekli beceriyi kazanabilmesi ve bu becerilerini uygulayabilmesi
için yeterli değildi. Bu sebeple oluşturulan sahnelerde karakter modellemesi ve animasyonu
yapılmadı. Animasyonlarda benimsenen yöntem, ses bileşeninin analiz edilerek sesler ve hareketler
arasında olası benzeşimler kurulmaya çalışılması şeklindeydi. Bu benzeşimler sahneyi oluşturan
nesnelerin hareketlendirilmesi, deforme edilmesi, ışık nesnelerinin hareketlendirilmesi, ışık
şiddetinin ve renginin değiştirilmesi, kamera nesnelerinin hareketlendirilmesi, kamera görüş
açısının değiştirilmesiyle elde edildi. Böylelikle öğrencinin, var olan bir ses bileşenini görsel
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referanslarla senkronize (eş zamanlama) etme amacıyla incelemesi ve bu hedefe uygun hareket
tasarımları üretmesi amaçlandı.
KURGU MODÜLÜ
Kurgu, bir sinema terimidir. Görüntülerin, çekimlerin, film parçalarının ve seslerin belli bir duygu ve
düşünceyi ifade etmek ya da bir hikaye anlatmak üzere, arka arkaya belli bir anlayışla sıralanmasına
denir. Daha geniş tanımıyla kurgu, elde edilmiş film parçalarının hangi sırayla ve nasıl dizileceğine karar
vermek, hangi uzunlukta olacaklarını belirlemek, film parçalarının içerik (konu, renk, geometri)
yönünden ilişkilerini belirlemek ve bunları belli bir anlatıma göre sıralamaktır. Böylelikle kurgu
yardımıyla filme özgü uzay zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin ritmini (ritim: ses
ya da görüntülerin anlaşılabilir bir düzende tekrarlanması sonucu oluşan uyum) ve temposunu ( tempo:
ritmin hızı) gerçekleştirmek, filmin akıcılıgını sağlamak gibi sonuçları amaçlar.
Projenin bu son adımında, öğrenciler elde ettikleri görüntülerden oluşan çeşitli uzunluktaki film
parçalarını, tasarladıkları sahnenin anlattığı hikaye ya da vurgulamak istedikleri duygusal durumu ifade
etmeye çalışarak kurguladılar. Kurgu işlemi sırasında öğrenciden beklenen film parçalarının herhangi bir
şekilde art arda yapıştırılması ve sürenin doldurulması değildi. Kurgu sırasında, daha önceden hazırlamış
ve analiz etmiş oldukları ses izlerini referans aldılar ve film parçalarının uzunluklarını ihtiyaca göre
kısaltıp uzattılar. Gerektiğinde ses kanalının tasarımına geri gidilerek değişiklik yaptılar. Gerektiğinde
animasyon aşamasına geri dönülerek yeni film parçaları ürettiler. Bu adımda artık tasarımın zaman
boyutu da işin içine girdi.
SONUÇLAR
Öğrencilerin doldurdukları formlarda bahsettikleri konular, eğitimcinin gözlemleri, öğrencilerin sözlü
olumlu / olumsuz tepkileri ve ders süesince eğitimcinin ders ile ilgili tuttuğu günlükler Miles ve
Huberman’ın (1984) tarif ettiği gibi değişken odaklı veri analizi yöntemleri ile incelenmiş ve bazı ana
başlıklar elde edilmiştir. Bu ana başlıklar sırasıyla: Eğitim, Ders Süresi, Yazılım ve Donanım Kaynaklı
Sorunlar, Eğitimci, Program Arayüzü ve Grup Kaynaklı Konulardır. (Resim 6 )
Eğitim:
Derse katılan öğrenciler eğitim ile ilgili 3 ana başlığı vurguladılar. Bunlar sırasıyla ölçme değerlendirme,
ders konuları ve öğrenme çıktılarıdır.
Ölçme değerlendirme:
Derse katılan öğrencierin üç boyutlu algılama becerileri (spatial visualization skills) ve dersin içeriği ile
ilgii tecrübeleri değişkenlik göstermektedir. Bazı öğrenciler okul dışı faaliyetlerinde kişisel merakları
gereği ya da bir süredir bu alanda çalışıyor olmalarından dolayı çeşitli seviyelerde tecrübelilerdi. Bazı
öğrenciler ilk kez karşılaşıyordı. Bazı öğrenciler ise derse ilgi ve merakları olmasına rağmen üç boyutlu
algılama becerileri diğer öğrencilere kıyasla daha geride olduğundan adapte olmakta zorlandılar. Bu
durumda sınavlarda herkesin edinmesi gereken bir alt beceri çizgisi belirlendi. Projelerde ise öğrencinin
tecrübe seviyesine göre proje üretmesi beklendi. Genel olarak her öğrencinin ders boyunca kendi bilgi ve
beceri seviyesine oranla gelişme göstermesi amaçlandı.
İyi olan noktalar ise sınavlardı. Sınavlarda bilhassa neden bilmiyorum iyi olduğunu hatırlıyorum. Yani
sınavların bilgi ve birikimi ölçmede faydalı olduğunu söyleyebilirim. (Öğr_5)
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Resim 6: Üç Boyutlu Sayısal Ortam Araçları Öğretim Tasarımı Prensipleri
Ders konuları:
Ders konuları görsel iletişim tasarımı sorunları alanlarından ve öğrencilerin öncelikle ve sıklıkla
çalışacağı alanlardan belirlendi. Bahsedilen bu konular aynı zamanda hareketli görüntü tasarımı (motion
graphics) adı verilen bir alanine da konularıdır. Öğrenciler bu konular üzerinde çalıştıkları için iyi
hissettiklerini sıklıkla belirttiler.
Eğitmen doğru konuları seçerek sınıfta yer alan herkese birseyler yapma fırsatı verdi bu açıdan ders çok
iyiydi diyebilirim. (Öğr_6)

Öğrenme çıktıları:
Öğrenme çıktıları başlığı kendi içinde 3 alt başlığa bölünebilir. Bunlar sırasıyla üç boyutlu modelleme ve
animasyon araçları hakkında elde edilen genel bilgiler, doğrudan öğrenilen program ve dersin bütünün
kapsayan görsel iletişim tasarımı alanı bilgilerinin tekrar edilmesi konularıdır.
Genel bilgi:
Katılımcılar, dersin tek bir programı öğretmenin yanı sıra üç boyutlu ortam araçlarının kullanımının
dayandığı temel mantıksal yapıyı, iş akış şemalarını ve yöntemleri kavratmaya yönelik olduğunu
farkettiler. Ders sonrasındaki tecrübelerinde farklı bir modelleme aracı ile karşılaşsalar bile benzer metod
ve iş akışlarını kullanmaları gerekitiğini anladıklarını ifade ettiler.
Almış olduğumuz derste, 3D programlar hakkında nasıl çalıştığına dair temel bilgileri öğrendik, (Öğr_7)
Temel olarak, modelleme tekniği öğrendim. Programı tanımış oldum, kendi alanımda nasıl kullanabileceğimi
öğrendim, (Öğr_3)
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Program bilgisi:
Katılımcıların büyük kısmı öğretilen aracı başlangıç düzeyinde bile olsa kullanabildiklerini ifade ettiler.
Bu ders sayesinde 3ds Max öğrendim, tabi ki yüzde 100 olarak değil ama haşır neşir bile olmak zevkliydi
(Öğr_5)

Alan bilgisi:
Dersin amaçlarından birisi de öğrencilerin diğer derslerinde gördükleri görsel iletişim tasarımı alanları ile
ilgili bilgi ve tecrübelerini bu deste hazırlayacakları projelerde kullanabilme becerisi geliştirmelerini
sağlamaktı. Öğrencilerin beyanları da bu yönde oldu.
Temel olarak, modelleme tekniği öğrendim. Programı tanımış oldum, kendi alanımda nasıl kullanabileceğimi
öğrendim. (Öğr_3)

Ders Süresi:
Üç boyutlu ortam araçlarını kullanmayı öğrenmek özellikle öğrenim sürecinin başlarında oldukça
zorlayıcı olabilir. Daha once herhangi bir üç boyutlu ortam aracını kullanmamış öğrenciler başlangıç
haftalarında sıklıkla zorlandıklarını ifade ettiler. Bu öğrenciler temel düzeyde becerileri kazandıklarına ise
14 haftalık sürecin yarısı geçilmişti ve final haftasına istenen projeyi yetiştirmekte çok zorlandılar.
Öğrencilere uygulanan anketlerde, eğitmenin gözlemlerinde ve sözlü anektodlarda en sık bahsedilen ve
şikayet edilen konu sürenin yetersizliği oldu.
Kendi istediğim nesneyi modelleyemedim çünkü zaman yeterli değildi.(Öğr_1)
Böyle bir dersin (program çok kapsamlı) sadece bir dönem olması bence yetersiz. Çünkü, programı
kullanmayı öğrenmek bir kaç ay sürüyor, temel şeyleri yapmak çok sorun değil ama geliştirme kısmında
dersin süresi bence az. (Öğr_3)

Yazılım ve Donanım Kaynaklı Sorunlar:
Okul ortamında bu derse ayrılmış bilgisayar laboratuvarlarının teknik özellikleri kullanılabilecek yüksek
düzeyli programların güncel ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Üç boyutlu ortam araçlarının güncel
sürümleri genellikle güncel işletim sistemleri ve yüksek konfigürasyonlı bilgisayarlarda çalıştırılmak için
üretilirler. Tersi durumlarda donanım ve yazılım sorunları ile karşılaşmak olasıdır. Ders sırasında kapanan
programlar veya arızaya geçen donanımlar öğrencilerin motivasyonlarını ciddi olarak kırmaktadır.
3d max design programı bazen bug hataları vermişti ya da araç kullanımda ufak tefek sorunlar yaşamıştık
diye anımsıyorum ancak, tam olarak ne olduğunu anımsamıyorum. (Öğr_1)

Eğitimci:
Üç boyutlu ortam araçlarını kullanmak kişisel beceriye dayalı ve yaparak öğrenilmesi gereken bir
konudur. Yani öğrenciye içinde uygulama unsuru olmayan bir ders olarak anlatıldığında herhangi bir
gelişme olması beklenemez. Öğrenciler kendi başlarına çalışmaya başladıklarında sıklıkla komutları
karıştıracak ve yapacakları işleri sıralamakta zorlanacaklardır. Bazı durumlarda ise kullandıkları yanlış
komutlar işleri daha da karıştırabilir. Eğitimci öğrenciye yol göstermeli ama sıklıkla öğrenci yerine iş
yapmamalıdır. Derse katılan öğrenciler eğitimcinin her iki konuda da başarılı olduğunu ifade ettiler.
Anlatım iyiydi. (Öğr_2)
Eğitmen doğru konuları seçerek sınıfta yer alan herkese birşeyler yapma fırsatı verdi bu açıdan ders cok
iyiydi diyebilirim. (Öğr_5)

Program Arayüzü:
Kullanılan modelleme aracının arayüzü (3DS MAX) kendisi ile aynı seviyede bulunan diğer araçlarda
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olduğu gibi karmaşıktı. Öğrenciler bu karmaşa içinde genellikle kayboldular.
Modelleme yaparken nereden başlamam gerektiği. Yani bir çizim yapacağım zaman nasıl bir yol izlemem
gerektiğini bilemiyorum (Öğr_7)

Grup Kaynaklı Konular:
Ders zorunlu ders olduğundan aynı sınıftaki tüm öğrenciler tarafından alındı. Derse katılan her öğrencinin
konuya aynı derecede ilgili olmaması ve öğrencilerin kişisel durumları her öğrencinin sınıf içinde aynı
dikkat seviyesini korumasını engelledi. Özellikle daha kalabalık olan ilk grupta (35 kişi) öğrencilerin
dikkatlerinin dağılması daha kolay oldu. Bu konu öğrenciler tarafından en sık belirtilen konular arasında
yer aldı.
…ancak sınıfın ilgisizliği… Ben dersi kaçıran arkadaşlara dersi anlatmakta zorlanırdım en çok ;) (Öğr_2)
Aklıma gelenleri sıralamam gerekirse dersi etkileyen sınıf ortamı idi. Yani birçok kişi dersi dinlemek ya da
takip etmek dışında hareket etmesi benim açımdan dersi ve hocayı takibi zorlaştırıyordu. Belki her ders için
öyle ama benim adıma uzak olduğum bir konuydu ama öğrenmek de istiyordum o yüzden. (Öğr_5)

Üç Boyutlu Görselleştirme Becerisi:
Üç boyutlu tasarım aktiviteleri uzamsal görselleştirme becerilerinin sıklıkla kullanılmasıı gerektirir.
Uzamsal görselleştirme becerileri aynı zamanda zihinsel görselleştirme adı verilen daha geniş bir alanin
parçasıdır. Terlicki, Newcombe ve diğer çok sayıda araştırmacının bulgularına göre uzamsal beceriler
kişiden kişiye göre değişebilir ve istenirse zaman içinde geliştirilebilir (Terlicki & Newcombe, 2005).
Cinsiyet faktörleri, çocuklukta oynanan oyunlar ve oyuncaklar, bilgisayar oyunu oynama sıklığı, süresi ve
oyun türü veya ilgilenilen spor aktiviteleri bu becerinin gelişmesini sağlayabilir. Eğitimcinin göslemlerine
göre, öğrencilerin genellikle yaptığı hatalardan biri ekrandaki nesneye hangi açıdan bakmakta olduklarını
anlayamamalarıdır. Öğrenciler özellikle ilk 6 hafta içinde sıklıkla bu hatayı yaptılar.
ÖRNEK ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI
Örnek çalışmaların birincisinde öğrenci 10 yaş altındaki bir çocuğun odasından esinlenmiştir. Odanın bir
köşesinde az önce oynanıp bırakılmış ahşap küpleri, az önce tadına bakılıp bırkılmış fıstık ezmesi
kavanozunu ve kaşığı, bir kaç oyuncağı ve duvarda yine bu yaşlardaki çocukların çok sevdiği çizgi film
karakterlerinden “Dinozor Denver” posterini kullanmıştır. Bu durumda sahne mümkün olduğunca çocuk
odası izlenimi yaratacak şekilde modellenmiş ve ışıklandırılmış. Ses kanalı için Dinozor Denver çizgi
filminin müziği kullanılmıştır. (Resim7, sol)
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Resim 7: Örnek Öğrenci Çalışmaları
İkinci örnek çalışmada, öğrenci küçük bir kasabanın sokağındaki ufak bir kafenin bir bölümünü sahne
olarak seçmiştir. Bu örnekte bir evin duvarına yanaştırılmış bir masa, evin penceresi ve saksılar sahneyi
oluşturan nesneler olarak kullanılmıştır. Sahne içinde görsel olarak yer almayan bir ağacın gölgesi sahne
üzerine düşürülerek hem görsel anlatım zenginleştirilmiş hem de etrafta ağaçlar olduğu izlenimi
yaratılmıştır. Ses kanalı için seçilen müzik bu kırsal havayı güçlendirecek özelliktedir. Müzik içindeki
bazı sesler telli bir enstrumana aittir. Bu teller ile evin penceresindeki ferforje elemanlar arasında
benzeşim kurulmuştur. Bu etkiyi güçlendirmek için enstrumanın tellerinden çıkan ses ile bu elemanların
hareketleri senkronize edilmiştir. Sahnenin derinliğini artırmak ve görsel zenginlik yaratmak için kamera
hareketleri ve yakın uzak plan çekimler kullanılmıştır. (Resim 7, sağ üst)
Son örnekte, öğrenci kendi ilgi alanları içinde yer alan DJ ekipmanlarını modellenecek nesneler olarak
seçmiş ve sahneyi de bu temaya göre şekillendirmiştir. Seçilen ses de öğrencinin kendisi tarafından
mixlenen bir müzik parçasıdır. Animasyon çalışması sırasında DJ setleri üzerindeki ışıkların renkleri ve
açık kapalı olma durumları animasyon unsurları olarak kullanılmıştır. (Resim 7, sağ alt)
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TARTIŞMA
Üç Boyutlu Ortam Aracı Öğretimi Dersleri için Tasarım Prensipleri
Öğretilecek Konular
• Anlatılan örnekte konular dersin verildiği görsel iletişim tasarımı bölümü müfredatında
bulunan konular referans alınarak belirlenmiştir. Böylelikle dersin, aynı bölümde verilen
diğer derslerde öğrenilen konuları toparlayıcı ve pekiştirici bir özellik kazanması
hedeflenmiştir.
Modüller
• Dersi oluşturan modüller hareketli görüntü tasarımı (motion graphics), sinema, animasyon,
fotoğraf ve foto manipülasyon alanında sıklıkla ihtiyaç duyulan alanlardan oluşturulmuştur.
Gerektiğinde bu alanlara eklemeler yapılabilir. Veya temel modelleme ve üç boyutlu
görselleştirme modülü sabit kalmak koşulu ile ders sadeleştirilebilir.
• Dersi oluşturan modüller modelleme, senaryo, ışıklandırma, çerçeveleme, canlandırma, video
kurgu alanları arasında organik bağlar kuracak şekilde planlanmalıdır.
Derse Katılacak Öğrenci Sayısı
• Aynı bilgisayar laboratuvarında çalışacak öğrencilerin sayısı temel eğitimde 20’yi, ileri düzey
eğitimlerde 15’i geçmemelidir.
• Kalabalık sınıflarda eğitimci sorulan sorulara vereceği cevaplar genellikle uygulamalı olacağı
için soruyu soran öğrenci ile birlikte çalışarak zaman geçirecektir. Bu durumda yardıma
ihtiyacı olan diğer öğrencilerin beklemesi gerekmektedir. Bekleme süreleri uzadığında
öğrencilerde zaman kaybına bağlı olarak motivasyon kaybı oluşur.
•
Gruptan kaynaklanan sorunlar
• Derse katılan öğrencilerin bütünü konuya aynı derecede ilgili olmayacaktır. Bu durumda
ilgisi az olan öğrenciler diğer öğrencilerin dikkatini dağıtabilirler. Sınıfta eğitimci sayısının
birden fazla olması ve katılan öğrenci sayısının tavsiye edilen sayıda olması bu sorunun
oluşma olasılığını azaltır.
•
Eğitimci
• Eğitimci eğitimini vereceği üç boyutlu aracı çok iyi derecede kullanabilme becerisine sahip
olmalıdır. Öğrencilerden gelen özellikle uygulamaya yönelik sorular dersin kapsamının dışına
kolayca çıkabilir. Bu durumda ilgili öğrenciyle çalışabilmek ve yönlendirebilmek için
eğitimcinin üç boyutlu modelleme ve animasyon konusunda uygulama tecrübesi olması
gerekir.
• Derse katılan her öğrenci aynı seviyede olmayacaktır. Bazı öğrenciler daha önceden kişisel
merakları sayesinde ders konusu ile ilgilenmiş olabilir. Bu durumda ilk kez üç boyutlu
modelleme yapacak öğrenci ile tecrübeli öğrenciyi ayırt etmek ve gerektiğinde farklı öğrenme
hızlarından oluşabilecek motivasyon kayıpları için önlem almak gerekebilir.
• Bazı öğrencilerin uzamsal görselleştirme becerileri (spatial visualization skills) farklılık
gösterebilir. Uzamsal becerileri daha az gelişmiş öğrenciler üç boyutlu ortamı kavramakta
zorlanabilirler. Eğitimci bu tarz öğrencilerin varlığına hazırlıklı olmalı ve onlara daha fazla
ilgi göstermelidir.
Yazılım ve Donanım Kaynaklı Teknik Sorunlar
• Farklı üreticilere ait donanımlar ve hatta aynı üreticiye ait ilerleyen versiyonlardaki işletim
sistemleri ve yine aynı üç boyutlu modelleme aracı üreticisinin her sene yenilenen ve
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•

•

•

ilerleyen versiyonlardaki programları bu derslerde çeşitli teknik sorunlara sebep olmaktadır.
Bazı modelleme programları sadece belli bir işletim sisteminde çalışır. Öğrenci daha sonra
kendi kullanımı için bunlardan birine yönelebilir ancak dersin sağlıklı devam edebilmesi için
öncelikle her işletim sisteminde çalışabilen bir modelleme programı seçilmelidir.
Eğer olası ise öğrencilerin kendi taşınabilir bilgisayarlarını okula getirerek kullanmaları
teşvik edilmelidir. Böylelikle okulda çalışılan örnekler öğrencinin kendi bilgisayarında kayıtlı
olacağından gerektiğinde kolayca erişilebilir.
Eğer okuldaki bir bilgisayar laboratuvarı ders amacı ile kullanılacaksa bilgisayarların
konfigürasyonuna göre kullanılacak programın tipik bir versiyonu seçilip yüklenebilir. Ancak
bu durumda öğrencilerin evde çalışacakları program dosyalarının daha güncel bir versiyonla
üretilmiş olacağından okuldaki bilgisayarlarda versiyon farkı yüzünden çalışmama ihtimali
yüksek olacaktır.

Kullanılacak Yazılımın Seçimi
• Profesyonel alanda yoğun olarak kullanılan üç boyutlu modelleme ve animasyon araçları
genellikle oldukça farklı işlere yarayan ancak arayüzleri oldukça karmaşık programlardır. Bu
karmaşa öğrencilerin sıklıkla kaybolmasına yol açmakta sonuçta öğrenci yoğunlaşması
gereken konuya henüz yoğunlaşamadan arayüzden kaynaklanan sorunlar sebebiyle
yorulmakta ve konudan uzaklaşmaktadır.
• Temel modellemeye başlangıç aracı olarak arayüzü çok basit olan bir modelleme aracının
(techihen SketchUp) seçilmesi, 6 hafta süreyle bu araç üzerinde çalışılarak temel modelleme
kavramlarının öğrenciye anlatılması ve özellikle üç boyutlu ortamı algılamaya ve
görselleştirmeye alışması sağlanabilir. 6 hafta sonunda asıl modelleme ve animasyon aracına
geçilebilir.
Eğitimin Süresi
• Detaylı olarak açıklanan dersin süresi için belrlenen 14 haftalık sure pek çok öğrenci
tarafından kısa ve çok hızlı bulunmuştur. Buradaki basilica sebep ilk kez bir üç boyutlu
modelleme aracı ile karşılaşan öğrencilerin üç boyutlu ortama ve kendi beyanlarına göre
arayüze adapte olma sürelerinin uzun olmasıdır. Bu sebeple yukarıda anlatılan modüllere
göre dersin 14’er haftalık 2 döneme yayılması tavsiye edilir.
• Eğer ders 14 hafta için planlanacak ise bu durumda dersin modüllerinin bir kısmının tamamen
çıkartılması ve var olanların da hafifletilmesi iyi olacaktır. Temel üç boyutlu ortam ve
modelleme araçları sabit kalmak üzere dersin hedeflenen öğrenim çıktılarına göre animasyon,
ses, ışıklandırma veya kurgu modülleri çıkartılabilir.
Öğrencilerin Seçimi
• Profesyonel hayata atılacak görsel iletişim tasarımcıları gelişen teknolojiye paralel olarak
yakın veya uzak bir zamanda mutlaka üç boyutlu ortam ile karşılaşacaklardır. Üretimi
yapacak kişi olmaları gerekebileceği gibi bir projeyi yönetmeleri de gerekebilir. Bu durumda
ortama özgü sorunlardan, avantajlardan ve estetik unsurlardan habersiz olmamaları beklenir.
Açıklanan sebepler doğrultusunda temel üç boyutlu ortam dersleri zorunlu ders olarak
planlanmalıdır.
• Eğer ders 14’er haftalık 2 ayrı ders olarak planlanacak ise ilk ders temel bilgilere ayrılmalı ve
zorunlu olmalı, ikinci ders ise daha detaylı ve proje geliştirmeye yönelik eğitim verilen
seçmeli bir ders olarak planlanmalıdır.
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SONUÇ
Bu eğitim sürecinde, yaratıcı süreç, uygulama süreci ve yaratıcı süreci görsel ürüne dönüştürmek için
kullanılan aracın (bilgisayar yazılımı) öğretimi ele alınmıştır. Böylelikle öğrencinin diğer derslerde
kazanmış olduğu tasarım ve uygulama tecrübelerinden, üç boyutlu sayısal ortamda da yararlanabilmesi ve
üç boyutlu modelleme aracını (yazılımı) görsel iletişim tasarımı sorunları ve uygulaması bağlamında
tecrübe etmesi amaçlanmıştır. Süreç, diğer derslerde öğretilen video kurgu, grafik, hareketli görüntü
tasarımı, video yapım süreçleri, gibi tasarım konularına da göndermeler yaparak, öğrencilerin edindikleri
tüm bu bilgileri de kullanmalarını sağlamayı, böylelikle farklı zamanlarda kazanılmış bilgi ve tecrübelerin
bir bağlam içinde nerede nasıl kullanılması gerektiği konusunda deneyimlerini artırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenciler bu tarz bir proje tasarım ve yapım sürecinin nasıl işlediğine tasarım eskizinin oluşmasından
projenin bitirilmesine kadar geçen süreci deneyimleyerek yaşamışlar böylece gerçek koşullara yakın bir
deneyim elde etmişlerdir. Ders süreci, derse katılan öğrencilerin çoğu için, en başta belirlenen amaçlarına
ve öğrenme çıktılarına ulaşmış olduğundan tatmin edici bulunmuştur. Ancak uygulanan yöntemin
verimliliği ve öğretilen bilgilerin ve tecrübenin kalıcılığı konusunda bir ölçme yapılamamıştır. Uygulanan
yöntemin başarısının kontrollü deneyler ile araştırılmasının doğru olacağı düşünülmektedir.
Görsel iletişim tasarımı alanı ve bu derste araç olarak kullanılan teknoloji çağdaş ihtiyaçlar karşısında
sürekli yenilenmekte, gelişmekte ve değişmektedir. Bu çalışmada varılan sonuçlar, güncel çalışmalarda
gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilir. Benzer çalışmaların başka araştırmacılarla da yapılması
ve sonuçlarının paylaşılması benzer derslerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanabilmesi için önem
taşımaktadır.
KAYNAKLAR
Bordwell, D., Thompson, K. (2008). Film art: An introduction. (5th. Ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Carlson, W. (2003a) A Critical History of Computer Graphics and Animation Retrieved October 31,
2015, from http://design.osu.edu/carlson/history/lesson2.html
Carlson, W. (2003b) A Critical History of Computer Graphics and Animation. Retrieved October 31,
2015, from http://design.osu.edu/carlson/history/lesson4.html
Carroll, J. M. (1990). The nurnberg funnel: Designing minimalist instruction for a practical computer
skill. Cambridge, MA: The MIT Press.
Carroll, J. M. (ED.). (1998). Minimalism beyond the nurnberg funnel. Cambridge, MA: The MIT Press.
Cherney, I. D., (2008). Mom, Let Me Play More Computer Games: They Improve My Mental Rotation
Skills. Sex Roles. Vol: 59 pp. 776-786.
Cherney, I. D., Coaller, M., (2005). Sex Differences in Line Judgement: Relation to Mathematics
preparation and Strategy Use. Perceptual and Motor Skills. Vol: 100 pp. 615-627.
Cherney, I. D., London, K. L. (2006). Gender –Linked Differences in the Toys, Television Shows,
Computer Games and Outdoor Activities of 5-to 13-year-old children. Sex Roles. Vol: 54 pp. 717-726.
Driscoll, M.P. (2005). Constructivism Ch 11 in Psychology of Learning for Instruction, 3nd ed, Boston:
Allyn&Bacon, 372-396.
Erkoç, M. F., Gecü, Z., Erkoç, Ç., (2013). The Effects of Using Google SketchUp on the Mental Rotation
Skills of Eighth Grade Students. Educational Sciences: Theory and Practice. Vol: 13/2 pp.1285-1294.
Ertmer, P. A., Newby, T. J. (1993). Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical
Features from an Instructional Design Perspective. Performance Improvement Quarterly, 6 (4), 50-72.
Ertmer, P. A., Newby, T. J. (2013). Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical
Features from an Instructional Design Perspective. Performance Improvement Quarterly, 26 (2), 43-71.
Flemming, U., Erhan, H., Özkaya, I. (2004). Object-oriented application development in CAD: a
graduate course. Automation in Construction. Vol 13, no:2, pp.147-158
Gagné, R. M. (1985). The conditions of learning and theory of instruction (4th Ed.). New York, NY: Holt,
Rinehart and Winston.
Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/004
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

55

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

Gagné, R. M., & Medsker, K. L. (1996). The conditions of learning:Training applications. Fort Worth,
TX: Harcourt Brace College.
Gay, L.R., & Dielh, P. L. (1992). Research methods for business and management. New York, NY:
Macmillan Publishing Company.
Heller, S., Dooley, M. (2008) Teaching Motion Design. New York. Allworth Press.
Hyde, Janet S., (2007). Women in Science: Gender Similarities in Abilities and Sociocultural Forces. In
Ceci, Stephen J. & Williams, Wendy M. (Ed.), Why aren't more women in science?: Top researchers
debate the evidence. (pp. 131-145). Washington DC, US. American Psychological Association.
ICOGRADA (2000). Icograda Design Education Manifesto 2000, Retrieved October 31, 2015, from
http://toolkit.icograda.org/database/rte/files/PR_IEN_Manifesto2000.pdf
Krull, F.N. (1994). The Origin of Computer Graphics Within General Motors. IEEE Annals of the History
of Computing. Vol 16, no:3. pp. 40 - 56
Lambrecht J. J. (2000). Developing End-User Technology Skills. Information Technology, Learning and
Performance Journal. 18(1), 7-19.
Meyer M., Koehler M. S., (1990). Internal influences on gender differences in mathematics. In E.
Fennema, & G. C. Leder (Ed.), Mathematics and gender, (pp. 60-95). New York. Teachers College Press.
Neural Correlates of Object vs. Spatial Visualization Abilities. (n.d.). Retrieved October 31, 2015, from
http://www.nmr.mgh.harvard.edu/mkozhevnlab/?tag=visualization-abilities
Özerbaş, M. A. (2012). Öğretimi Ayrıntılama Teorisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
32(2), 441–457. Retrieved from http://gefad.gazi.edu.tr/window/2012_2/013.pdf
Özgen, D. (2012). Grafik Tasarım Lisans Programlarında Temel Hareket Eğitimi Ders Önerisi (Sanatta
Yeterlilik Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı Ana
Sanat Dalı, Grafik tasarım programı.
Reigeluth, C. M., (1999). The Elaboration Theory: Guidance for Scope and Sequence Decisions. In C. M.
Reigeluth, (Ed.) Instructional Design Theories and models. Volume II. A New Paradigm of Instructional
Theory. (pp. 425-453). New Jersey. Lawrance Erlbaum Associates, Publishers.
Shutherland, I. E. (2003). Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System.
http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-574.pdf (retrieved Dec 25th, 2012)
Terlecki, M. S., Newcombe, N. S., (2005). How Important Is the Digital Divide? The Relation of
Computer and Videogame Usage to Gender Differences in Mental Rotation Ability. Sex Roles. Vol. 53/5-6
pp. 433-441.
Tüker, Ç. (2009). Üç Boyutlu Sanal Ortamda Görsel İletişim ve Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı
Önerisi (Sanatta Yeterlilik Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı, Grafik tasarım programı.
Twemlow, A. (2006). What is Graphic design for? Switzerland.RotoVision.
Ucgul, M., & Cagiltay, K. (2014). Design and development issues for educational robotics training
camps. International Journal of Technology and Design Education, 24(2), 203–222.
http://doi.org/10.1007/s10798-013-9253-9
Ward, P.(2003). Picture composition for film and television. (2nd. Ed.). Burlington, MA: Focal Press
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (Vol. 5). Thousand Oaks, CA: Sage.

Gönderim Tarihi: 10.06.2015, Kabul Tarihi: 25.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/004
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

56

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

360 DERECE PANORAMİK GÖRÜNTÜ VEREN SANAL
MÜZELERİN GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Elif KALINCI
elifkalinci@gmail.com
ÖZ
Bu araştırma, tarama modeli esas alınarak yapılan betimsel nitelikte bir çalışmadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin eğitim
misyonu da düşünülerek grafik tasarım açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç
doğrultusunda alt amaçlara uygun olarak 3’lü likert tipi değerlendirme ölçeği hazırlanarak veri
toplama yoluna gidilmiştir. Değerlendirme ölçeği grafik tasarım ve işlevsellik alt amaçlarını içeren
26 soruyu içermektedir. Araştırmanın örneklemini, Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi web
sitesinde sunduğu 24 adet 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzeler içerisinden kasıtlı
örnekleme yoluyla seçilen Amasya, Anadolu Medeniyetleri ve Isparta sanal müzeleri, araştırmanın
anket çalışma grubunu ise üniversitelerde grafik alanında eğitim veren ve sektörde ilgili alanda
uzman 60 kişi oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak için uzman grubunun
denetiminden yararlanılmış ve güvenilirlik analizinde iç tutarlılık Cronbach Alfa yöntemi
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak ulaşılmak istenen bulguya
göre; frekans ve yüzde değerleri kullanılarak tablolaştırılmıştır. Bulgulara göre; Sanal müzelerde
grafik tasarım ilkeleri bakımından tipografi, renk ve görseller arasında bütünlüğün yetersiz,
tipografik öğeler arasında hiyerarşinin sağlanamadığı ve özgün bir tasarıma sahip olmadığı
sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra işlevsellik yönünden butonların işlevsel olmadığı, 360 derece
panoramik görüntülerin çözünürlüklerinin yetersiz olduğu ve eserlere yeterli oranda yakınlaşma
imkânı sunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Sanal müze tasarımlarında kullanılan görsel, renk,
tipografi gibi tüm tasarım elemanları birbiriyle ilişkili, bir bütünlük içerisinde görünmeli ve bu
yapıya uygun olarak tasarlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Sanal müze, Grafik tasarım, Panoramik görüntü

AN ANALYSIS OF VIRTUAL MUSEUM WHICH PROVIDES 360
DEGREE PANORAMIC IMAGE IN TERMS OF GRAPHICH DESIGN
ABSTRACT
This research is a descriptive study and based on scanning model. The very basic aim of this
investigation is to thinking in the training mission analysing of virtual museum which is an located
within the Ministry of Culture and Tourism and provides 360 degree panoramic image in terms of
graphich design. In accordance with this chief objective, the 3-point Likert type scale was formed
and utilized for gathering data in conformity with subobjectives. Assestment scale comprise 26
questions about graphic design and functionality related to subobjectives. The sample of research
consists Amasya, Anatolian Civilization and Isparta virtual museum which are an located within
the Ministry of Culture And Tourism‘s official web site and provides 360 degree panoramic image
were selected by means of purposeful sampling.The study group of this investigation is formed by
60 experts such as lecturers and experts work in the industry. Supervision of the experts benefited
in order to verify the content validity of the scale. In the analysis of reliability, interior consistency
Cronbach Alpha coefficient was used. In order to analyze the data SPSS software was used and the
frequency and percentage values calculated were tabulated and interpreted according to the
findings obtained. As a result of findings obtained; it is concluded that the virtual museums have
some problems about basic graphic design such as lack integrity between colour and virtuality,
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non-hierarchical order between elements and don’t have a uniqe desing because of the reasons that
some parts of visual museums being revised again. The functionality buttons are not usefull as they
ment to be. Also 360 degree panoromic images lack resolution and inefficieny of the zoom range
make difficult to get closer look to the pieces. The all design elements such as image, color and
typography which are used in virtual museums are supposed be interrelated ,synchronized and be
planned according to this design philosophy.
Keywords: Virtual Museum, Graphic Design, Panoramic Image
GİRİŞ
Tarihini tanıma ve bunu görsel bir biçimde sistemli ve düzenli olarak ortaya koyma fikri ve
gereksinimiyle ortaya çıkan müzeler, insanın geçmişiyle bugünü arasında köprüler kurmaktadır.
Allan (1963), müzelerin başlıca görevlerinden birinin, insanın dünyanın bütün bölümlerindeki
tarihini bizim için canlandırmak; insanın, içinde yaşadığı çevreyi tanımakta nasıl ilerlediğini, aile
hayatını nasıl teşkilatlandırdığını, sanatların, tekniklerin, kültürün ve uygarlığın nasıl geliştiğini
göstermek olduğunu belirtmektedir.
Müzeler geçmişle bugünü anlamlı olarak biçimlendirme ve ilişkilendirmede çok etkin bir araç
olmasına rağmen, müzelere erişmek geniş bir zaman dilimi ve maliyet gerektirmektedir. Müze
bakımından zengin bir ülke olan Türkiye’de ise ulaşım zorluğu zaman sıkıntısı ve maddi olanaklar
göz önünde bulundurulduğunda bu müzelerin her birini yerinde görmek pek mümkün
olamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında müzelere ulaşmak için alternatif yollar aranmaktadır. Bu
alternatif yolların başında da internet ve bilgisayar teknolojileri gelmektedir.
Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler insan hayatını pek çok yönden etkilediği gibi, bilginin
üretilmesinde ve sunumunda da büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Bilgi televizyon,
radyo, gazete, bilgisayar ve internet gibi kitle iletişim araçlarıyla geniş kitlelere hızlı bir biçimde
ulaşabilmektedir. İnternet ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bilginin farklı bir biçimde
sunulmasına olanak sağlamıştır. İnternet ve bilgisayar teknolojisinin sahip olduğu etkileşim, renk,
tipografi, buton, görüntü ve canlandırma özelliğiyle bilgi hızlı ve etkin bir biçimde kitlelere
ulaşabilmektedir.
Artık günümüzde sağlıktan eğitime kadar pek çok kurum ve kuruluş internetin sağladığı
olanaklardan yararlanmaktadır. Bilgisayar ve interneti kullanarak kitlelerle buluşan kurumlardan
biri de müzelerdir. Bozkuş (2014, s. 333)’un belirttiği üzere, “gelişen internet ve bilgisayar
teknolojileri göz önüne alındığında dünyada sanat ve kültürel mirasın tanıtımı ve kültürlerarası
iletişimde etkin bir rol üstlenebileceğini akla getirir. Sanal müzelerin ülkelerin kültürel değerlerinin
oluşmasında ve erişilebilir olmasında önemli katkıları bulunmaktadır”.
Günümüzde bilgi ve müze/müzecilik uluslararası bilgi ağı olan internet ile birlikte yeniden
düzenlenerek, çeşitli açılardan yeniden anlam kazanmıştır. Bilginin kullanımında, erişiminde ve eş
zamanlı paylaşımında çok önemli bir yere sahip olan internet, müzeleri de etkilemiştir. Müzeler de
kendisini zaman, uzaklık ve sınır tanımadan pazarlama fırsatı bulmakta ve bu da sanal müze
kavramını ortaya çıkarmaktadır (Demirboğa, 2010, s.1). Sanal müze internetin sunduğu
olanaklardan yararlanılarak bir mekânı tanıtmanın yöntemidir. Bunu da sanal ortamda interaktif
olarak ziyaretçiye mekânın içinde istediği gibi dolaşma imkânı sunan görsel uygulamalar yoluyla
yapar. Sanal müzeler internetin sağladığı olanaklar ve görsel algıda 3 boyutluluk hissinin
verilmesiyle güçlü bir öğrenme aracına dönüşmektedir. Sanal müzeler panoramik görüntülerin
birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır.
360 derece panoramik görüntü veren sanal müzeler, fotoğraf makinelerinin belli açılardan çektiği
görüntülerin birleştirilerek tek bir fotoğraf haline getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Oluşan
görüntünün yani 360 derecelik alanın tek bir fotoğraf üzerinde gösterilmesidir. Oluşan bu
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görüntüler sonrasında çeşitli yazılımlar ve Heper Test Merkûp Language (HTML) yardımı ile 360
derece döndürülebilir hale getirilmektedir. Yazılımlar oluşan fotoğrafı bir küre yüzeye giydirmekte
ve kürenin merkezinden kullanıcılara bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylece sonuç ürünü olarak
ortaya çıkan görüntü, kişinin sanki oradaymış gibi etrafına bakabildiği bir ortam olarak
nitelendirilebilir (Sarı, Erdi ve Kırtıloğlu, 2011).
Müzeler bu teknoloji ve teknikle ziyaretçilerine müzenin içinde dolaşıyormuş izlenimi vererek yeni
bir müze deneyimi sunmaktadır. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde sanal gezintiler
bölümünde, 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzeleri ziyaretçilerine sunmaktadır.
Sanal Müzenin hazırlanmasında panoramik fotoğrafların teknik işlemlerinin yanı sıra, grafik
tasarım ürünlerinin kullanımı da önemli bir yere sahiptir. Grafik tasarım bir tür dildir ve iletişim
kurmak içindir. Grafik tasarım bu yönüyle yaşamın her alanında varlık göstermektedir. Grafik
tasarım ürünleri, sürücülere kavşakta durmalarını söyleyen işaretler ve tüketiciye her tür yiyeceğin
içerisinde ne kadar kolestrol bulunduğunu gösteren besin çizelgelerinden, filmin konusunu ve
atmosferini anlatıp izleyicinin heyecanını arttıran film jeneriklerine ve afişlerine kadar uzanan
çeşitlilikte ve yaygınlıktadır (Twemlow, 2011 s.6). Grafik tasarım ürünlerinde iki temel öğe
bulunmaktadır. Bu öğeler tipografik elemanlar ve görsel elemanlardır. Tipografik elemanlar, sözel
iletilerden oluşan, harfler, rakamlar ve noktalama işaretleridir. Görsel elemanlar ise fotoğraf, resim
ve illüstrasyonlardan oluşan tasarım öğeleridir. Grafik tasarım, tipografik öğeler ve görsel
elemanlar amaca uygun ve doğru kurallar çerçevesinde düzenlendiği takdirde amacına ulaşabilir.
Grafik tasarımda bir amaç vardır. Bu amaç sunulan mal ve hizmetin en iyi şekilde tanıtılması veya
satışıdır. Aynı zamanda bir gerekliliktir, bir ihtiyaçtan doğmuş altında yatan bir bilinç vardır.
Tasarımda “ne için tasarım yapıyoruz” sorusu hareketlerimize yön veren bir çıkış noktasıdır.
Yapılan çalışmanın tasarım olabilmesi için işlevsellik yükümlülüğünü taşıması gerektiğini ifade
etmektedir (Odabaşı’ndan aktaran Atak, 2009, s. 16).
Grafik tasarım; reklam, yazılı ve görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, internet gibi pek çok alanda
kullanılmaktadır. Grafik tasarım, görsel bir yorumlama süreci olarak da düşünülebilir. Grafik
tasarımcının amacı da, okunan, izlenen iki ve üç boyutlu yüzey düzenlemeleri tasarlayarak, hedefe
doğru mesaj iletmek olmalıdır. Bir grafik tasarım, hedef kitleye mesajını doğru aktaran bir
tasarımdır. Mesajı doğru aktarabilmek için de, tasarımda görsel bir bütünlük olması gerekmektedir.
Bu bütünlüğü oluşturmak için de tasarımcının, bir tasarım düzenlemesi yaparken, görsel
bütünlüğün nasıl sağlanacağını bilmesi gerekir.
YÖNTEM
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Model olarak da tarama modelinden
yararlanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi web sitesinde
sunduğu 24 adet 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzeler oluşturmaktadır. Evreni
oluşturan 360 derece panoramik görüntü veren sitelerden 20 tanesinin aynı şirket tarafından
yapılmış olması, siteler arasında anlamlı farklılıkların olmaması göz önünde bulundurularak ve
uzman görüşüne de başvurulması sonucunda bu evreni temsil etmesi için amaçlı örneklem alma
yoluna gidilmiştir. Bu evreni temsil etmek amacıyla da Amasya Müzesi, Anadolu medeniyetler
müzesi ve Isparta Müzesi evreni temsil etmesi için örneklem olarak seçilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bulunan Devlet ve Vakıf üniversitelerinin Güzel Sanatlar
Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Resim-iş öğretmenliği bölümlerinde eğitim veren öğretim
elemanları ve sektörde uzman kişiler oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi web
sitesinde sunduğu 24 adet 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzenin içerisinden 3 müze
seçilerek uzman görüşleri tarafından değerlendirilmesi için 20 şer katılımcının görüşleri alınmıştır.
Bu araştırma, üniversitelerde eğitim veren öğretim elemanları ve sektörde uzman 60 katılımcının
görüşleri doğrultusunda yürütülmüştür. Hazırlanan anket iki bölüme ayrılmıştır ve grafik tasarım
ilkelerine yönelik 13 soruya ve işlevselliğe yönelik 13 soruya toplamda 26 soruya yer verilmiştir.
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360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin grafik tasarım açısından durumunu
belirlemek için geliştirilen anket formunun güvenilirlik derecesi, güvenilirlik analizi için Cronbach
Alfa kat sayısı ile sınanmıştır. Anketin güvenilirlik derecesi, Cronbach Alfa katsayısı 0,934 olarak
bulunmuştur. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin
Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerinin resmi web sitelerinden eğitim veren öğretim elemanlarının
mail adreslerine ulaşılmıştır. Üniversitelerin web sitelerinden 200 öğretim elemanının mail adresine
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra sektörde uzman 100 kişinin mail adresine ulaşılmıştır. Örneklemi
oluşturan Amasya, Anadolu Medeniyetler ve Isparta müzesi için 100 er katılımcıya toplamda 300
katılımcıya mail gönderilmiştir. 2 aylık bir süreç içerisinde katılımcılardan dönüt alınabilmiştir.
Amasya Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Isparta Müzelerinin her biri için 20 katılımcıya
ulaşıldıktan sonra formlar erişime kapatılmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak yüzde ve
frekans tabloları hazırlanmış grafikselleştirilerek ve tablolara dayanılarak yorumlanmıştır.
BULGULAR
Sanal müze sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan anket formunun ilk bölümünde 60
katılımcıdan (Amasya müzesi, Anadolu Medeniyetler müzesi, Isparta müzesi) elde edilen 360
derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin tasarıma özelliklerine yönelik bulgular Tablo
1.’de yer almaktadır. Tablo 1.’de Amasya, Anadolu Medeniyetler ve Isparta sanal müzelerinin
tasarım özelliklerine yönelik 20 uzman görüşü yer almaktadır.
Tablo 1. Sanal Müzelerin Tasarıma Yönelik Özelliklerine İlişkin Uzman Görüşleri (n=20)
Evet
Sorular

Müzeler

1. Sanal müze tasarımında
kullanılan tipografi, renk ve
görseller arasında bütünlük var
mıdır?

2. Sanal müze tasarımı tutarlı
bir görsel düzene sahip midir?

3. Sanal müze tasarım
açısından özgün bir yapıya
sahip midir?

4. Sanal müze tasarımı temsil
ettiği kurumun kimliğini
yansıtmakta mıdır?

5. Sanal müze tasarımında
kullanılan metinler fotoğrafları
açıklar nitelikte midir?

6. Sanal müze tasarımında
kullanılan butonların renkleri
zemin rengiyle
uyumlu mudur?
7. Sanal müze tasarımında yer

Kısmen

Hayır

F

%

F

%

F

%

Amasya
Anadolu Medeniyetler
Isparta

8
7
5

40
35
25

10
7
6

50
35
30

2
6
9

Amasya

9

45

8

40

Anadolu Medeniyetler

9

45

7

Isparta

6

30

Amasya

10

Anadolu Medeniyetler

Toplam
F

%

10
30
45

20
20
20

100
100
100

3

15

20

100

35

4

20

20

100

6

30

8

40

20

100

50

7

35

3

15

20

100

1

5

7

35

12

60

20

100

Isparta

5

25

5

25

10

50

20

100

Amasya

11

55

5

25

4

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

9

45

6

30

5

25

20

100

Isparta

6

30

7

35

7

35

20

100

Amasya

10

50

3

15

7

35

20

100

Anadolu Medeniyetler

4

20

7

35

9

45

20

100

Isparta

5

25

8

40

7

35

20

100

Amasya

9

45

6

30

5

25

20

100

Anadolu Medeniyetler

9

45

2

10

9

45

20

100

Isparta

7

35

5

25

8

40

20

100

Amasya

8

40

7

35

5

25

20

100
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alan harita yalın ve anlaşır bir
tasarım yapısına sahip midir?

8. Sanal müze tasarımında yer
alan haritada kullanılan renkler
kolaylıkla
algılanabilmekte midir?
9. Kullanılan zemin rengi
metinlerin kolay
algılanabilmesini sağlamakta
mıdır?
10. Sanal müzede yer alan
metinler için seçilen yazı
karakteri rahatlıkla
okunabilmektedir?
11. Sanal müze tasarımında
kullanılan tipografik öğeler
arasında hiyerarşik bir düzen
var mıdır?

12. Sanal müze tasarımında
kullanılan yazı karakteri hedef
kitleye uygun mudur?

13. Sanal müze tasarımında
hakim olan renk hedef kitleye
uygun mudur?

Anadolu Medeniyetler

5

25

11

55

4

20

20

100

Isparta

8

40

8

40

4

20

20

100

Amasya

9

45

7

35

4

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

12

60

3

15

5

25

20

100

Isparta

7

35

6

30

7

35

20

100

Amasya

10

50

6

30

4

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

12

60

6

30

2

10

20

100

Isparta

5

25

8

40

7

35

20

100

7
4
7

35
20
35

11
12
5

55
60
25

2
4
8

10
20
40

20
20
20

100
100
100

Amasya

8

40

8

40

2

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

4

20

9

45

7

35

20

100

Isparta

6

30

6

30

8

40

20

100

Amasya

11

55

6

30

3

15

20

100

Anadolu Medeniyetler

5

25

8

40

7

35

20

100

Isparta

7

35

7

35

6

30

20

100

Amasya

10

50

4

20

6

30

20

100

Anadolu Medeniyetler

8

40

4

20

8

40

20

100

Isparta

4

20

9

45

7

35

20

100

Amasya
Anadolu Medeniyetler
Isparta

Uzmanların cevaplandırdığı anketten elde edilen verilere göre; Amasya Sanal Müzesinin grafik
tasarım öğeleri açısından özgün bir yapıya sahip olduğu, kurumun kimliğini yansıttığı, kullanılan
zemin renginin metinlerin algılanmasında kolaylık sağladığı, metinlerin fotoğrafları açıklar
nitelikte olduğu, kullanılan yazı karakterinin ve hâkim olan rengin hedef kitle için yeterli olduğu
görülmüştür. Sanal müze tasarımında kullanılan tipografi, renk ve görseller arasında bütünlük
bakımından ve seçilen yazı karakterinin rahatlıkla okunmayı sağlaması açısından yetersiz olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır.
Anadolu Medeniyetler Sanal Müzesini grafik tasarım öğeleri açısından değerlendiren uzmanlar;
sanal müzede yer alan haritada kullanılan renklerin kolaylıkla algılandığı, kullanılan zemin
renginin metinlerin okunmasını sağladığı sonucuna varmıştır. Bunun yanı sıra sanal müze
tasarımının özgün olmadığı, metinlerin fotoğrafları yeterince açıklamadığı ve sanal müzede yer
alan haritanın sade ve anlaşılır olması bakımından yetersiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Isparta Sanal Müzesinin grafik tasarım öğeleri açısından değerlendiren uzmanlar sanal müzeyi
yetersiz bulmuştur. Uzmanlar sanal müze tasarımında kullanılan tipografi, renk ve görseller
arasında bütünlük oluşturması bakımından, sanal müze tasarımının tutarlı bir görsel düzene sahip
olmadığı sanal müze tasarımının özgün olmadığı ve zemin renginin metinlerin okunmasında
kolaylık sağlaması bakımından yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Sanal müze sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan anket formunun ikinci bölümünde 60
katılımcıdan ( Amasya müzesi, Anadolu Medeniyetler müzesi, Isparta müzesi) elde edilen 360
derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin işlevselliğe yönelik özelliklerine ilişkin bulgulara
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Tablo 2.’de yer verilmiştir. Tablo 2.’de Amasya, Anadolu Medeniyetler ve Isparta sanal
müzelerinin işlevselliğe yönelik 20 uzman görüşüne yer verilmiştir.
Tablo 2. Sanal Müzelerin İşlevselliğe Yönelik Özelliklerine İlişkin Uzman Görüşleri (n=20)
Evet
Sorular

Müzeler

Kısmen

Hayır

Toplam

F

%

F

%

F

%

F

%

1. Müzenin bölümleri
ekrana hızla
yüklenmekte midir?

Amasya
Anadolu Medeniyetler
Isparta

14
10
13

70
50
65

4
7
5

20
35
25

2
3
2

10
15
10

20
20
20

100
100
100

2. Müzenin istenilen
bölümlerine kolaylıkla
ulaşılabilmekte midir?

Amasya

10

50

8

40

2

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

8

40

5

25

7

35

20

100

Isparta

12

60

5

25

3

15

20

100

Amasya

12

60

7

35

1

5

20

100

Anadolu Medeniyetler

6

30

10

50

4

20

20

100

Isparta

10

50

6

30

4

20

20

100

Amasya

14

70

3

15

3

15

20

100

Anadolu Medeniyetler

12

60

1

5

7

35

20

100

Isparta

11

50

2

10

7

35

20

100

Amasya

12

60

5

25

3

15

20

100

Anadolu Medeniyetler

6

30

9

45

5

25

20

100

Isparta

12

60

6

30

2

10

20

100

6. 360 derece panoramik
görüntülerin ışık ve
renk değerleri yeterli
midir?

Amasya

8

40

9

45

3

15

20

100

Anadolu Medeniyetler

9

45

8

40

3

15

20

100

Isparta

6

30

8

40

6

30

20

100

7. 360 derece panoramik
görüntüler ilgili
müzenin bütün alanlarını
göstermekte midir?

Amasya

8

40

7

35

5

25

20

100

Anadolu Medeniyetler

10

50

3

15

7

35

20

100

Isparta

9

45

8

40

3

15

20

100

Amasya

4

20

8

40

8

40

20

100

5

25

5

25

10

50

20

100

Isparta

5

25

8

40

7

35

20

100

Amasya

12

60

4

20

4

20

20

100

Anadolu Medeniyetler

6

30

10

50

4

20

20

100

Isparta

5

25

8

40

7

35

20

100

10
2
6

50
10
30

4
5
4

20
25
20

6
13
10

30
65
50

20
20
20

100
100
100

14

70

4

20

2

10

20

100

3. Sanal müze tasarımında
kullanılan butonlar işlevsel
midir?
4. Sanal müzede kullanılan
360 derece panoramik
görüntülerin müzenin
hangi bölümüne ait
olduğuna dair bir bilgiye
yer verilmiş midir?
5. Sanal müze tasarımında
yer alan harita müzenin
bölümleri arasında
kolay gezinme
olanağı sağlamakta mıdır?

8. 360 derece panoramik
görüntülerin çözünürlükleri Anadolu Medeniyetler
yeterli midir?
9. 360 derece panoramik
görüntüler müzenin
içindeymiş izlenimi
yaratmakta mıdır?
10. 360 derece panoramik
görüntüler eserlere
yeterli oranda yaklaşma
olanağı sunmakta mıdır?

Amasya
Anadolu Medeniyetler
Isparta

11. Sanal müzede

Amasya
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Mouse(fare) kullanarak
işlevsel bir gezinti
sağlanabilmekte midir?
12. Sanal müzede
kullanılan 360 derece
panoramik görüntülerin
hangi yıllarda çekildiğine
dair bir bilgiye yer verilmiş
midir?

Anadolu Medeniyetler

11

55

4

20

5

25

20

100

Isparta

10

50

8

40

2

10

20

100

Amasya

6

30

4

20

10

50

20

100

Anadolu Medeniyetler

2

10

2

10

16

80

20

100

Isparta

3

15

3

15

14

70

20

100

13. 360 derece panoramik
görüntülerdeki eserler
hakkında bilgiye yer
verilmiş midir?

Amasya

9

45

4

20

7

35

20

100

Anadolu Medeniyetler

2

10

3

15

15

75

20

100

Isparta

4

20

2

10

14

70

20

100

Amasya Sanal Müzesini işlevsellik açısından değerlendiren uzmanlar, sayfaların ekrana hızla
yüklendiği, müzenin istenilen bölümlerine kolaylıkla ulaşılabildiği, butonların işlevsel olduğu, 360
derece panoramik görüntülerin müzenin hangi bölümüne ait olduğuna dair bilgilerin yer aldığı,
sanal müze haritasının müzede kolay gezinme olanağı sunduğu, 360 derece panoramik görüntülerin
müzenin içindeymiş izlenimi yarattığı, 360 derece panoramik görüntülerin yeterli derecede
yaklaşma olanağı sunduğu, mouse ile işlevsel bir gezinti sağlanması bakımından yeterli
görülmüştür. Bununla birlikte 360 derece panoramik görüntülerin çözünürlüklerini ve 360 derece
panoramik görüntülerin hangi yıllarda çekildiğine dair bilgilerin yer alması açısından yetersiz
kaldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
İşlevsellik açısından elde edilen verilerde Anadolu Medeniyetler sanal müzesinde; müzenin
bölümlerinin ekrana hızla yüklendiği, 360 derece panoramik görüntülerin müzenin hangi bölümüne
ait olduğuna dair bilgilerin yer aldığı, 360 derece panoramik görüntülerin müzenin tüm bölümlerini
gösterdiği, mouse ile işlevsel bir gezinti yapılabildiği bulgusuna varılmıştır. Bununla birlikte
butonlar işlevsel olması bakımından, 360 derece panoramik görüntülerin çözünürlükleri
bakımından, içindeymiş izleniminin verilmesi bakımından ve eserlere istenilen oranda yaklaşma
olanağının sunulmadığı bakımından yetersiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Isparta Sanal Müzesi işlevsellik açısından elde edilen verilerde; müzenin bölümlerinin ekrana hızla
yüklendiği, müzenin istenilen bölümlerine kolaylıkla ulaşılabildiği, kullanılan butonların işlevsel
olduğu, 360 derece panoramik görüntülerin müzenin hangi bölümlerine ait olduğuna ait bilgilere
yer verildiği, sanal müzede yer alan haritanın kolay gezinme olanağı sunduğu, mouse ile işlevsel
bir gezinti sağlandığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra eserlere yeterli oranda yaklaşma
olanağı sunmadığı, 360 derece panoramik görüntülerin hangi yıllarda çekildiğine dair bilgilerin yer
verilmediği, 360 derece panoramik görüntülerde yer alan eserler hakkında bilgilerin yer alması
bakımından yetersiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın genel bulgularına bakılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan 360
derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin, işlevsellik açısından panoramik görüntülerin
çözünürlüklerinin yetersiz kaldığı, görüntülerde yeterli bilgilerin yer almaması, eserlere yeterli
oranda yaklaşma olanağı sunulmaması, bir sanal gezintiden beklenmekte olan müzenin içindeymiş
izleniminin yaratılamaması bakımından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ, TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan 360 derece panoramik görüntü veren Amasya,
Anadolu Medeniyetler ve Isparta sanal müzelerinin, işlevsellik açısından panoramik görüntülerinin
çözünürlüklerinin yetersiz olduğu söylenebilir. 360 derece panoramik görüntülerde çözünürlüklerin
düşük olmasının nedeni düşük boyuta sahip oldukları için tercih edilmesi ve bu sayede site
sayfalarının daha çabuk görüntülenebilmesinin sağlanabilmesidir.
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Müzeler çağın gereklerini yerine getirerek zamanla koleksiyonlarını yenilemekte ve bünyesine yeni
eserleri katmaktadır. Dolayısıyla sanal müze ve gerçek müze birbirinden bağımsız düşünülemez.
Müzede gerçekleşen tüm değişiklikler sanal müzeye de yansıtılmalıdır. Araştırmada da bu bilgiyle
örtüşmeyen bir sonuç elde edilerek; Sanal müzedeki görüntülerin hangi yıllara ait olduğuna dair
bilgilere yer verilmediği görülmektedir. Kubat (2012, s. 99)’ın Sanal Müze Arayüz Tasarımı
(Ressam Ahmet Yakupoğlu Sanal Müze Uygulaması) adlı çalışmasına göre; “Hızla ilerleyen
teknolojiye ayak uydurmak, kaybolmamak açısından önemli görülmektedir… Sanal müzeler ise
teknoloji ile iç içe olduğu için buna bağlı olarak kendisini yenilemek ve uyarlamak zorundadırlar”.
Yine sanal müzeler paylaştığı görüntülerin hangi yıllara ait olduğu bilgisini ziyaretçisiyle
paylaşmalıdır. Bunun yanı sıra yeniliklerin ve değişikliklerin bilgisini de ziyaretçilerine sunmalıdır.
Müzeler zamanla koleksiyonlarını yenilemekte ve zaman aşımına uğrayan durumlarda müzede
yenilikler yapılmaktadır. Bu gibi durumların sanal müzeye de yansıtılması gerekmektedir. Sanal
müzede 360 derece görüntülerin hangi yıllara ait olduğuna dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Sanal
müzelerin eğitim misyonu da düşünülerek doğru bir kaynak olabilmesi için görüntülerin sık sık
güncellenmesi gerekmektedir.
Grafik tasarım öğeleri açısından ele alındığında sanal müze tasarımının görseller, renk ve tipografi
açısından bütünlük oluşturmaması, seçilen yazı karakterinin okunurluğu sağlamada yetersiz olması,
sanal müzenin özgün bir yapıya sahip olmaması, metinlerin fotoğrafları açıklar nitelikte olmaması
bakımından sorunlu olduğu ve belirtilen bu özelliklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği sonucu
ortaya çıkmıştır.
“Aynı temel biçime, boyuta, dokuya, renge ya da duyguya sahip unsurlar; bir tasarımda ideal
bütünlüğü oluştururlar. Benzer nesnelerin oluşturduğu bu gruplarda yer alan farklı unsur dikkat
çekici bir etki yapar” (Becer, 2005, s. 70). Bu etki sayesinde sanal müze amacına daha etkili bir
şekilde hizmet edebilir. Bütünlükten yoksun bir sanal müze kullanıcının dikkatinin dağılmasına
neden olabilir, kullanıcıyı sanal müzeden uzaklaştırabilir. Bu bakımdan sanal müze tasarımlarında
kullanılan tipografi, renk ve görseller arasında bütünlüğün sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Bir metnin okunurluğu iletişimin gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. “Okunabilir bir yazı,
tipografinin merkezidir. Çünkü zayıf ve harf formundan uzak bir yazı karakteri yazının önemini
kavrayamamıza neden olur ve sadece bunlara konsantre olmamıza yol açar” (İstek, 2004, s. 115).
Okunur olmayan bir metin hedef kitlenin verilmek istenilen mesajı algılamasını engeller. Bireylerin
eğitiminde gerek görsel gerekse yazılı kaynak olarak önemli bir yere sahip olan sanal müzelerde
kullanılan metinlerin okunurluğu oldukça önemlidir ve tasarım yapılırken bu konuya dikkat etmek
gerekir.
Sanal müze tasarımının tutarlı bir görsel düzene sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. “Web
sitelerinin tasarımında tutarlılık özellikle menülerde, düğmelerde ve görsellerde sıkça
kullanılmaktadır. Site ziyaretçisine sunulmuş olan tekrar niteliğindeki objeler kullanım rahatlığı
sağladığı gibi belli bir gruplama yapmaya da olanak tanımaktadır” (Korkut, 2012, s. 67). Bu
bakımdan sanal müzede daha kolay bir gezinti için tutarlı bir görsel düzen sağlanması ziyaretçiler
açısından önemlidir.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak aşağıda 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerin
tasarımlarına yönelik öneriler ortaya konulmuştur;
1. Panoramik görüntü veren sanal müzeler yapısı itibariyle müzeye ait olan koleksiyonların
çevrimiçi olarak incelenmesine, keşfedilmesine olanak sağlayan öğretici bir özelliğe sahiptir. Bu
yönü itibariyle sanal müze tasarımları hazırlanıp oluşturulurken eserler hakkında yeterli bilgi
sunulmalı ve bu eserlere yeterli oranda yaklaşma olanağı sağlanmalıdır.
2. Müze müdürleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerde oluşan değişim ve yeniliklere karşı
birbirlerini bilgilendirmeli ve bu değişikliklerin sanal müzelere yansıtılmasını sağlamalıdır.
Değişikliklerle ilgili bilgilendirmeyi de resmi sitelerde duyurular kısmında vererek ziyaretçileriyle
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paylaşmalıdır. Gerekli değişiklikleri sanal müzelere aktararak sanal müzelerin güncelliği
korumalıdır.
3. Sanal müzeyi tasarlayan kurumlar panoramik görüntülerde kullanılan fotoğrafların
çözünürlüklerinin erişim hızını düşürmemesini ve aynı zamanda sanal gezintilerde çözünürlüğün
algılamayı engelleyecek kadar düşük görseller kullanmayarak hazırlamalıdır.
4. Sanal müze tasarımlarında kullanılan görsel, renk, tipografi gibi tüm tasarım elemanları
birbiriyle ilişkili, bir bütünlük içerisinde görünmeli ve bu yapıya uygun olarak tasarlanmalıdır.
5. Sanal müze tasarımda kullanılan tipografik öğeler ilgili müzenin kimliğini yansıtacak şekilde
tasarlanmalı, belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde sunulmalı ve bu tipografik öğeler okunurluğu
sağlamalıdır.
6. Sanal müzede yer alan harita tasarımları ziyaretçilerin müzenin ilgili alanlarına etkili ve doğru
bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak başlıklara ve tasarım yapısına uygun olarak
düzenlenmelidir.
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POPÜLER KÜLTÜRÜN SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİNİ
KİTSCHLEŞTİRMESİ1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı
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ÖZ
Araştırmada, popüler kültürün göstergesi olarak “kitsch” kavramı ele alınmış; kültür ve çevremizdeki
tüm yaşamın bir parçası olan tasarım ürünlerindeki etkisine değinilmiş, ayrıca sanat eserlerinin kitsch
olarak kullanılması tartışılmıştır. ‘Yozlaşmış beğeni’ ve ‘sahte estetik’ olarak da bilinen ‘kitsch’in
toplumla sanatı paylaşan reklamların kullanımı ile popüler kültürün nesnesi olarak sanat eserlerinin
yeri araştırmanın problemi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise; sanatın nesnesi ve
öznesini oluşturan sanatçıların tasarımlarda kitsch olarak ele alınışı, reklamın kitsch kültürden
beslenmesi ile reklam etiği ve tüketimde reklamın etkisi olarak belirlenmiştir. Bu alt problemlere
cevap bulabilmek için Tibaldi markasının piyasaya sürdüğü “Da Vinci Code” isimli dolmakalemin,
Pfizer ilaç şirketinin şizofren hastalığı için ürettiği “Zeldox” isimli ilacın, Teba şirketinin ürettiği koli
bandının, Citroen firmasının Picasso serisi araçlarının ve İş Bankası “81 İlde 81 Orman” projesi
reklam filmleri incelenmiştir. Araştırmada kitsch nesnelerin tercih edilme nedenleri ve ürünlerle ortak
yönleri analiz edilmiştir. Ayrıca tasarımın geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla kitsch kullanımı;
bunun sonucu olarak da, ürünlerin kitlelere ulaştırılmasındaki reklam stratejisi incelenmiştir. Reklamın
ahlaki ve etik boyutları da düşünülerek bu doğrultuda sonuç ve öneriler oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sanat, Tasarım, Reklam, Kitsch, Tüketim

POPULAR CULTURE’S TURNING WORKS OF ART AND DESIGN
INTO KITSCH
ABSTRACT
In this study, the concept of kitsch as an symbol of popular culture is analyzed. Moreover, its impact
on designer’s products is explored in relation to culture as well the use of works of art as kitsch. The
use of kitsch, understood as ‘degenerate appreciation’ and ‘fake aesthetics’, in the commercials of
some well-known companies constitutes the main problem of this study. The sub-problems of the
study are the artists, the subjects and objects of art themselves, becoming kitsch, advertising making
use of kitsch and the effect of advertisements in advertising ethics. In order to find answers to these
problems, five advertisements/commercials below are analyzed:
·
The pen “Da Vinci Code” of Tibaldi
·
The medication Zeldox produced by Pfizer for schizophrenia
·
The duct tape adverstisement of Teba
·
Citroen’s Picasso line of cars
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·
The “81 Forests in 81 Cities” commercial of İşbank
Common points between the reasons why kitsch objects were preferred for these
commercials/advertisements and the products themselves are analyzed. The advertising strategies that
make use of kitsch in these commercials with the aim of getting the products bought by large numbers
of people are explored. Some recommendations are also made with the ethical dimensions in mind.
Keywords: Art, Design, Advertisement, Kitsch, Consumption
GİRİŞ
Sanat, yeni ve farklı yorumlarla yoğrularak şekillenmeye devam etmektedir. Resimden heykele,
mimariden opera ve baleye kadar her yönde yeni yöntemler ve farklı disiplinler görülmektedir.
Etkileşimler ve disiplinler, sanat eserini sürekli sorgulayarak farklı yönlere götürebilmektedir.
Bunların sonuçlarından biri olan XX. yy’da ortaya çıkarak yüzyılımızda tamamen yer edinen “kitsch
kültür” ve “kitsch sanat” nesneleri günümüzde her sektörde karşımıza çıkmaktadır. Kitsch kültürün
zeminini hazırlayan ve oluşumu incelenirken karşımıza XX. yy’ın en önemli ekollerinden olan
Bauhaus Okulu gelmektedir. XIX. yy’da yaşanan sanatsal kaosun başlangıcını Bauhaus ekolüne
dayandırmak doğru olmayabilir fakat sanatı ve tasarımı birleştirerek yenilik yaptıkları inkâr edilemez
bir gerçektir. Bauhaus’un hayal edilen dünyanın tasarlanmasında öncü olacak bir oluşumun
meyvelerinin verileceği merkez olarak kurulması Weimar Cumhuriyeti Almanya’sında dönüm noktası
olmuştur. Sanatı ve mimarlığı bir araya getirmeyi başaran kurum, sanatın ve tasarımın uzman
kadrosunu ekibine toplamasıyla önemli işlere imza attı. Günlük kullanım eşyalarından, mobilyalara ve
mimari yapılara kadar etkili olan Bauhaus ekolü ile farklı tasarımlar ve yapılar günlük hayatta yer
edindi. Okulun önemli sanatçıları Klee, Kandinsky, Feininger ve Marc gibi isimlerdi. İpşiroğlu’na
göre “Klee, gelişim, hareket ve fonksiyon sorunlarını inceliyor. Olmuş bitmiş şeyler taklit yoluyla
verilebilirdi, fakat bir bitkinin büyümesi, geminin su üstünde kayması, yüzme, yürüme, atlama gibi
türlü hareketler, kısaca zaman süresi içindeki gelişim ve değişimleri resim sanatı nasıl gösterebilirdi? –
Oluşturucu Düşünce- adı altında toplanan Bauhaus derslerinde Klee, bu sorunun çözümünü arıyordu”
(İpşiroğlu, 2009, s.178).
Bauhaus sanayileşmeye tepki gösterse de ihtiyaçlar her zaman sanatın yönünü değiştirmeye devam
etmiştir. Teknolojiyle savaşan Rusya merkezli Süprematistler, amaçlarına yönelik sanat nesnelerini
sergilemelerine rağmen İtalya’da karşı görüşlü Fütürist sanatçıların teknolojiyi savunmalarına engel
olamamışlardır. “Bir yarış arabası Venüs’ten daha etkilidir” sloganıyla teknolojik ürünlerin sanat eseri
olabileceğini vurgulayan sanatçılar, sonrasında oluşacak Pop Art ve Dadaizm’e zemin
oluşturmuşlardır. Artık sanat nesnesi, sanat galerilerinde ve müzelerde sergilendiği yerlerden alınarak
günlük yaşam ortamlarına getirilmiştir. Sanat nesnesi sorgulanarak, malzemesinde farklılıklara
gidilmiştir. Boya, mermer, tuval malzemelerinin yerini hazır nesneler almaya başlamıştır. Sanat
nesnesi kimi zaman bir kâğıt parçası, kimi zaman bir pisuar olabilmiştir. Malzemedeki yenilikler artık
sanat nesnesinin büründüğü durumu değiştiremeyecektir. Bir sanat nesnesi kitsch kültürün ürünü
olabilmektedir.
KİTSCH KÜLTÜRÜ
Greenberg ilk olarak 1939'da yayınlanan Avant-garde ve Kitsch isimli makalesiyle ün yapmıştır. Bu
makalede Greenberg Modernist sanatın tüketim kültürüne karşı bir direnme yolu olduğunu öne
sürmüş, kitsch terimini popülerleştirmiştir. Modern sanat ona göre içinde bulunup anlamaya
çalıştığımız dünyanın koşullarını incelemek için bir araçtı (Çiçek, 2015). Kitsch terimi sanatsal kaygı
gütmeden hazırlanan popüler ürünlere verilen bir isimdi. Kitsch ürünler sanat galerilerinde
sergilenmeye değer görülüp sergilerde yer edindi. Ayrıca kitsch ürünler mobilyalarda ve günlük
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kullanım eşyalarında da görülmeye başlandı. Modaya uygun üretilen ürünler tüketiciler tarafından ilgi
gördükçe yaşamda daha fazla yer edindiler. Kapitalizmin felsefesine hizmet eden kitsch ürünler, önce
ABD’de, sonra da Avrupa’da büyük şehirlerde satışa sunuldu. Ürünlerin satışında kullanılan reklamlar
ile bir sanat nesnesi gibi değer gören kitsch ürünler, kullanıcılarına farklılık hissi vermeyi başarmıştı.
Tüketici sahip olduğu ürünü bir sanat eseriymiş gibi görüp, kendini farklı hissetmeye başlamıştı.
“Sahte güzelliği olan bayağı ve düşük zevk anlamındaki kitsch, sanatların kültürel hiyerarşisini
çürüten postmodern anlayışla yeni bir boyut kazanmıştır (Altınkale, 2001, s. 73). Greenberg'in
görüşüne göre Modernizm, sürekli değişip gelişen kitsch kültürüne karşı gelmek için uyum sağlamak
durumundaydı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Greenberg avant-garde sanatta artık ABD'nin söz sahibi
olduğunu düşünüyordu. Jackson Pollock, Willem de Kooning, Hans Hofmann, Elyssa Rundle gibi
sanatçıları destekleyerek modern sanatın resim yüzeyinin düzleştirilmesine doğru gittiğini iddia
ediyordu. Tüm bunlar Greenberg'ün 1960'larda ortaya çıkan Pop Art’ı reddetmesine neden oldu.
Greenberg, daha sonraki nesil eleştirmenlerinden Michael Fried ve Rosalind Krauss üzerinde de etkili
olmuştur (Çiçek, 2015).
Kitsch kültür ilgi görüp popülerlik kazandıkça üretici firmaların ürünlerinde kitsch ürünlere yer
vermesi arttı. Daha sonra yeni kitsch süreciyle devam eden kitsch, günlük yaşamda yer edinmeyi
başarmıştı. “1981-1987 yılları arasında, kent burjuvazisi kitsch’i yeniden ortaya çıkmış ve büyük
destek görmüştür. Türleri büyük bir zevkle birbirine karıştıran ve çeşitli biçimlerle zevksiz örnekler
oluşturan akım sanatçıları, Mike Bidlo, Arch Connelly, Jimmy DeSana, John Fekner, Rodney Alan
Greenblat, Richard Hambleton, Keith Haring, Marilyn Minter, Nicholas Moufarrege, Peter Nagy, Lee
Quinones, Walter Robinson, Kenny Scharf, Peter Schuyff, Huck Snyder, Meyer Vaisman, Andrew
Witten(Zephyr), David Wojnarowicz, Martin Wong ve Rhonda Zwillinger’dir “(Altınkale, 2001, s.
73). Sanatçıların destek olduğu bu yeni anlayış ile tüketim toplumunun ihtiyacı olan ürünlerin
tasarlanmasında etkili olmuşlardır. Sanatçı desteğiyle başlayan yeniden tüketim süreci ise artık hız
kaybetmeden yayılmaya başlamıştı, çünkü özellikle 1980 sonrası Avrupa toplumlarında ekonomik
iyileşme ile halkın alım gücü artmış ve tüketim hızı artmıştır. Özellikle reklam sektörüyle insanlara
hızlı yemek yeme kültürü aşılayıp fast food yiyeceklere yönlendirmesi ve moda aracılığıyla da giyim
ve mobilya alanında değiştirmenin hızlandırılması sağlanmıştır. Gündelik yaşamdaki hızlı değişim
sanatı da etkilemiştir. Sanatçı ya da sanat nesnesi farklı bir ürünü temsil edebilmiştir. Stallabrass 90
sonrası sanat piyasasını şöyle özetlemektedir; “Ne var ki 1990’lar boyunca, fotoğraf ve video başta
olmak üzere, teknik ve röprodüksiyona dayalı araçları kullanan sanatçı sayısı arttı ve üretim giderek
yapay olarak sınıflandırılmaya başladı” (Stallabrass, 2009, s.95).
Röprodüksiyonun artması kitsch kültürün artmasına neden olduğu söylenebilir. Çünkü orijinal eserin,
hızlı üretimle kolay kopyalanabilirliği sanat nesnesinin değerini düşürüyordu. Stallabrass sanat
piyasasının aldığı önlemi şöyle açıklar, “Ticari sanat dünyası, hem üretim hem de tüketim alanında
dizginleri sıkı tutmaya çalışır; çünkü bu nesnelerin alıcıları fazla değildir ve satıcılar tarafından kim
oldukları bilinir, üretim genellikle yapay olarak sınırlanır ve hamilik ilişkileri genellikle kişisel bir
boyut taşır” (Stallabrass, 2009, s.85). Ayrıca “özellikle 11 Eylül olaylarından itibaren, apaçık
uygulanan ABD emperyalizminin yükselmesi –ve buna ilaveten uluslararası yasaları hiç çekinmeden
ve aldırmazca hiçe sayması- McEvilley’in sözünü ettiği ideal çokkültürlülük ve küreselleşmeye darbe
indiriyor” (Stallabrass, 2009, s.156) açıklaması konuyu özetler niteliktedir.
Giderer’e göre, sanatın metalaşması konusunda farklı bir örnek olarak Andy Warhol verilebilir.
Warhol, yüksek bir kültür ile kitle kültürü arasında bir uzlaşım sağlamaya çalışırken kapitalizmin fay
hattında ilginç bir yöntem dener. “Fabrika” adını verdiği atölyesinde, yardımcılarıyla birlikte
çalışmalarının bir fabrikadaki gibi yapıldığını, el işi resmin onun resimlerinden çok uzak olduğunu
söylemektedir (Giderer, 2003, s. 106). Sanatın metalaşması kitsch kültürün etkisi altına girmesine
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neden olacaktı. Kitsch etkisiyle değersizleşen sanat nesnesi, reklam sektörünün müdahalesiyle,
değerini ve içerdiği mesajını kaybetmeye başlamıştır.
Bilindiği üzere reklam temelde paralı bir iletişim biçimi olup, birincil dereceden hedef kitlesi
tecimseldir. Kaynaktan alıcıya gönderilen iletilerin bir maliyeti vardır... markaların itibarını arttırmak,
kurumların itibarını sağlamak, kişisel satış programının etkinliğini desteklemek, dağıtım kanallarını
genişletmek ve sektörde genel talebi arttırmak gibi amaçlarla ... reklamlar temelde bize bir şeyler
satmak gibi bir görevi yerine getirirler (Batı, 2010, s. 10). Tarihsel süreçte reklamın hizmet yelpazesi
incelendiğinde sadece ticari firmalar olmayıp, devlet politikalarının duyurulmasında da etkili bir
iletişim ağı olduğu görülmüştür. Boyraz’a göre “Doğal afet, kaza ve savaş gibi kriz dönemlerinde
geniş sermayeli kurumlar, kendi ‚imaj yönetimi‛ politikaları çerçevesinde kamuya kurumun görüş ve
tutumunu iletmeyi zorunlu bir görev olarak benimseyerek özellikle reklam ilanlarında ilgili konulara
değinirler. Bu yöntem kamuda kuruma ya da markaya yönelik çeşitli çağrışımların oluşmasına yol
açarken, marka değerinin artmasına ve ürünün kabul görmesine de neden olur” der (Boyraz, 2015, s.
108). Sonuç olarak reklam; ürüne hizmet noktasında, her türlü malzemeyi acımasızca
kullanabileceğini göstermektedir. Sanat nesnesinin de bu düşünceyle kitschleştirilmesi kaçınılmaz bir
gerçek haline gelmiştir.
PROBLEM
‘Yozlaşmış beğeni’ ve ‘sahte estetik’ olarak da bilinen ‘kitsch’in, toplumla sanatı paylaşan reklamların
kullanımı ile popüler kültürün nesnesi olarak sanat eserlerinin yeri, araştırmanın problemi olarak
belirlenmiştir.
Alt Problemler
Araştırmanın alt problemleri;
-Sanatın nesnesi ve öznesini oluşturan sanatçıların tasarımlarda kitsch olarak ele alınışı,
-Reklamın kitsch kültürden beslenmesi,
-Reklam etiği ve tüketimde reklamın etkisi.
BULGULAR VE YORUMLAR
Şekil 1-2 Tibaldi Dolmakalem Reklamı (Soldaki), Pfizer İlaç Reklamı (Sağdaki)
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Kitsch, toplumun yaşam koşullarında yer edinirken zevklerini de etkilemeye ve onlardan
faydalanmaya başladı. Sanat eseri, kitsch nesnesine dönüşürken sanatçısını da kitsch nesnesine çevirdi.
Artık sanatçılar da kitsch kültürün gölgesinde kalarak metalaştı. Yani metalaşan öğe bazen sanat
eserlerinden öte sanatçının kendisi oluyordu. Çünkü her sanatçı markalaşarak bir meta haline gelmişti.
Metalaşan sanatçılar yaptıklarından ya da söylemlerinden ziyade isimleriyle ön plana çıkmaktaydı.
Reklam sektörü de tasarımda ikonlaşan sanatçıları kullanmaktadır. Leonardo Da Vinci’nin yazısıyla
dolmakalem reklamı yapılması, hava yolları kalitesini Mona Lisa’yla özdeşleşmesi, Pfizer’in şizofreni
ilacı için Van Gogh’u, ya da İş Bankası’nın Tema ile ortak projesinin reklamında Bob Ross’u
kullanılması örnek kabul edilebilir.
Reklamda bilinen eserlerin doğrudan kullanımına da rastlanabilir. Ürün ve mesaj akımın, sanatçının ya
da eserin karakteristik özelliği ile ilişkilendirilirken, bilinirlikten faydalanılır ve anlatıma da sıfırdan
başlanmamış olur. Örneğin “Absurdly low fuel consumption/ Absurd-Gerçekdışı az yakıt tüketimi”
olarak belirlenen kampanya mesajı, sanat eserinin dayandığı düşünsel temellerin bilinirliğinden de
faydalanarak konseptini görsel ve sözel olarak tamamen sürrealizm üzerine kurmuştur.
Araştırmada analiz edilen ilk reklam; dolmakalem markası olan Tibaldi “Da Vinci Code” isminde
üretilen dolmakalemin reklamıdır. Firma dolmakalemi ürettiğinde, kalemin dış ölçülerinin Leonardo
Da Vinci’nin keşfettiği altın oranlara uygun olduğunu iddia etti ve reklamlarında sanatçının
çizimlerinde kullandığı kalemiymiş gibi etki yaratmayı başardı (Şekil 1). Dolmakalemin dış
tasarımında Leonardo Da Vinci, St. Sulpice Kilisesi, Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve Parthenon oymaları
işlenmiştir. Dolmakalemin ölçülerinde altın oran kullanılmış, mesela kalem kapalı olduğu zaman,
kalemin görünen kısmıyla kapağı arasındaki orantı 1.618 olarak planlanmıştı. Bu oran tüm ayrıntılarda
yer alıyordu. Sadece Leonardo Da Vinci’ye layık görülebilen bu dolmakaleme sahip olmak içgüdüsü
ise tüm parası olan meraklılara satılmaktaydı.
İkinci reklamda; Pfizer İlaç firması “Zeldox” isimli ilacını tanıtırken ilacın tanıtım yüzü olarak Van
Gogh’u kullanmıştır. Zeldox, şizofren hastaların tedavisinde kullanılan bir ilaçtı. Van Gogh’un
psikolojik sorunlarına gönderme yapılarak ve öncesi-sonrası yöntemi kullanılarak reklam tasarlandı
(Şekil 2). Van Gogh’un son döneminde yaptığı ve kulağının kesik olduğu önemli portresinin
kullanıldığı reklamda, ilaç tedavisinden sonra sanatçının düzeldiği ve mutlu olduğu portresi de
eklenmiştir. İlaç firması ilk kez bir sanatçıyı reklamlarında kullanmış ve etkili bir sonuç yakalamıştı.
Şekil 3- Tesa Bantları için hazırlanmış Reklam Örneği
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Reklamın sanatçı ve sanat etkinliği üzerinden yapılmasına güncel bir örnekte Tesa bantlarının,
kampanyasında Mark Khaisman’a yaptırdığı sporcu portrelerini kullanmasıdır (Şekil 3). Eserlerinde
materyal olarak bant kullanan sanatçı sayesinde marka hem ürünün kendisinin malzeme olarak
kullanıldığı eserler elde etmiş hem de kampanyanın ekstra güçlü mesajını destekleyen bir imaj
oluşturmuştur. Böylece Mark Khaisman’ın eserleri galeri ve müzelerden çıkarak Tesa’nın reklam
kampanyasına taşınmıştır. Reklamın içinde eserlerin üretim şekliyle ilgili de bilgi verilmekteydi, bu
yönüyle de kullanıcıya sanatçı olabilme yeteneğini verebilme mesajı içermekteydi. Hem Sanatçı Mark
Khaisman hem de eserleri kitsch kültürün ürünleri haline gelmişti.
Şekil 4: Citroën Markasının C3 Picasso İsimli Otomobili
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Fransız otomobili olarak tanınan Citroen’de Tibaldi gibi yeni ürününü bir sanatçı ismiyle piyasaya
sürdü. Citroën, Picasso adıyla lanse ettiği bu yeni aracın dış tasarımında Pablo Picasso’nun
eserlerindeki kübik çizgilere yer verdi (Şekil 4). Aracın sanatçının tablolarından fırlamışçasına benzer
çizgilere sahip olduğunu iddia eden Citroën, reklamlarında otomobilin dış tasarımının sanatçıya ait
olduğunu hissettirmeye çalıştı.
Citroën, İspanyol sanatçı Picasso’nun isim telif hakkını alarak ürettiği yeni model ile sanatı tasarımla
bir arada sunmaktaydı. Otomobil sektöründe ilk örneğini gördüğümüz bu yaklaşım kitsch sanat
nesnesinden sanatçının kendisine dönüşebileceğini kanıtlamaktadır. Şirketin 2010 yılında piyasaya
sürdüğü Citroën C3 Picasso, Citroën C4 Picasso ve Citroën Grand C4 Picasso model binek ve ticari
araç olmak üzere ürettiği otomobillerinde kübizmin babası olarak bilinen sanatçının sanat anlayışından
yola çıkarak kübist bir tasarım oluşturmuştur (Resim 4). Citroen daha önce de DS3 Anti rétro aracının
tanıtımı için hazırladığı televizyon reklamında John Lennon’na ait görüntülere yer vermiştir.
Görüntüde John Lennon konuşuyordu ve üyesi olduğu The Beatles grubunun felsefesini anlatıyordu.
Citroen, yeni aracının kullanıcı kitlesini özgürlüğü savunan The Beatles grubu hayranlarından
seçmişti. Aracın teknik özelliklerinden ziyade kullanıcısına sağlayacağı özgürlük duygusuna vurgu
yapılan reklamda John Lennon’da Van Gogh ve Leonardo Da Vinci gibi kitsch kültürün malzemesi
olmuştur.
Citroen yeni tasarımı olan Picasso serisi otomobillerin kasalarında belirgin şekilde görünen sert
çizgiler, yüzeyde parçalamalar ve geometrik formlar, asıl adı Pablo Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso olan ve
kısaca Pablo Picasso olarak tanınan ressamın çizgisini yansıtmaktadır (Şekil 5). Dahi olarak kabul
edilen ve hayatına yüzlerce sanat eserini sığdırabilen sanatçı, ekol olarak yarattığı ve geliştirdiği
kübizminde öncülerinden olmuştur. Citroen’in Picasso’yu seçmesinin önemli nedenlerinden biri de bu
olmalıdır.
Şekil 5: Citroën Markasının C4 Picasso İsimli Otomobili

Şekil 6- İş Bankası “81 ilde 81 orman” Reklam Filmi
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Son olarak İş Bankası’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında televizyon kanallarında izleyiciyle
buluşturduğu reklam filminde Ressam Bob Ross’u kullanmıştır (Şekil 6). Tema Vakfı ile ortak
düzenlenen projenin içeriği “81 ilde 81 orman” kampanyasıydı. Kampanya da Bob Ross’un kullanılma
nedeni ise ressamın manzara resimleriyle ünlü olmasıydı. TRT2’de yıllarca Pazar günleri gösterilen
“Resim Sevinci” sanat programında izleyiciye resim yapmayı öğreten ressam manzara resimleri
yapıyordu. Yaptığı resimlerde bitkileri yerleştirirken onlarla ilgili esprili hikayeler anlatmasıyla
ünlenen Ross, ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi oluşturmuş ve ölümünün ardından programı
yayına devam etmiştir. Mizah dergilerinde de yer alan esprileri ile günümüzde de popülerliğini
koruyan Ross’un, resim yaparken yaptığı konuşmalardan yola çıkılan reklam filminde ağacın
resimlerde çizildiği kadar kolay büyümediği ifade ediliyordu. Ormanların oluşmasının zorluğuna
vurgu yapılan reklamda, her ilde ağaç dikme projesinden bahsedilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, Reklamlarda uygulanan kitsch kültürün –Sanatsal açılımı- şaşırtmamaktadır. Geç
kapitalizmin etkisinde sanatın da metalaşarak reklamla yakınlaşması, sanatçının markalaşması, sanatın
pazarlanabilir hale gelmesi, sanat sponsorluklarıyla marka yaratmayı keşfeden şirketlerin yatırımları
ve sanata müdahaleleri, reklamın sanatın bilinirliğinden ve görsel anlatım biçimlerinden faydalanması,
sipariş üzerine ürünün sanata dahil edilmesi ve ürüne sanatsal değer biçilmesi söz konusudur.
Sanatçıların isimlerini veya sanatçılara ait özellikleri kullanan reklam şirketleri elde ettikleri
sonuçlardan memnun görünmektedirler. Yeni reklamların izleyiciye sunulmasından anlaşılmaktadır.
Her yeni marka reklam planlarken farklı sektörlerden isimler verilerek ya da özellikler edinerek bunu
başarabilmektedirler. Tüketiciye ürünü cazip hale getirecek reklam ve satış politikaları içinde bu ve
bunun gibi örnekleri göreceğimiz kesindir. Gelecek süreçte Salvador Dali’nin resimleri ve boyama
tekniği baz alınarak üretilecek yumuşak yataklar veya Frida Kahlo’nun tablolarına konu olan sağlık
sorunlarına gönderme yapan medikal ürünlerde tasarlanabilir.
•
Sanata, sanatçıya ya da kültür öğelerine ait özellikler; reklam sektöründe dikkat çekebilecek ve
paraya dönüştürülebilecek işlere çevrilmektedir.
•
Pop kültürüne paralel ilerleyen ikon ve kicth kültür nesneleri pop kültürü gibi çabuk değişmekte
ve hızla unutulmaktadır.
•
Her yaratılan ikon, sektörün bir parçası olarak gelişmekte ve ihtiyaca göre kullanılmaktadır.
•
Görevini tamamlayan her kitsch ikonun ardından ihtiyaca yönelik yeni ikonlar yaratılacaktır.
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•

Tüketim çılgınlığının teşvik edilmesi için yapılan reklamlarda öncelikle reklam etiği ön planda
tutulmalıdır.
Sanatçıların ikonlaşmaması ve kitsch kültürüne malzeme edilmemesi, toplumun sanatçılarını
sahiplenmesi ve kanunlarla korumasıyla mümkün olacaktır.
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KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR AKILLI ULAŞIM BİLGİLENDİRME
SİSTEM ÖNERİSİ
Orkan Zeynel GÜZELCİ
İstanbul Kültür Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
o.guzelci@iku.edu.tr

ÖZ
Günümüzde teknolojik gelişmeler ve mobil iletişim araçların yaygınlaşması ile Akıllı Ulaşım
Bilgilendirme Sistemleri kent içinde yolculuk yapan birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerinin geneline bakıldığında, kişiye göre özelleşmemiş ve ulaşım
sürecine dahil olan önemli parametreleri ihmal eden tip rota önerileri ürettiği görülmektedir. Ulaşım
aktivitesi aslında kişiden kişiye değişen, fiziksel veya fiziksel olmayan birçok parametrenin etki ettiği
karmaşık bir yapıya sahiptir. Çalışma kapsamında bu karmaşık yapı İstanbul’un ulaşım sistemi
üzerinden anlatılmıştır. İstanbul üzerine eleştirel bakış açısıyla yapılan inceleme sonucunda kent içi
ulaşımda kullanılabilecek yeni bir Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sisteminin gerekliliği vurgulanmıştır.
Kentte yolculuk yapan kişilere gerçekçi rota alternatifleri sunmak için kent içinde ulaşıma etki eden
tüm parametreleri ve kişisel tercihleri ön planda tutan bir ulaşım bilgilendirme sisteminin kavramsal
altyapısı kurulmuştur.
Anahtar kelimeler: Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri, Çok Modlu Ulaşım, Rota Belirleme,
Kullanıcı Alışkanlıkları, Coğrafi Etiketleme

A PROPOSAL FOR PERSONALIZED ADVANCED TRAVELER
INFORMATION SYSTEM
ABSTRACT
Nowadays, with technological developments and the popularization of mobile communication devices
Advanced Traveler Information Systems become more popular for people who are traveling in the
city. When Advanced Traveler Information Systems analyzed, in general, it is possible to see that
systems produce monotype and not personalized route suggestions. These monotype routes ignore
many parameters involved in the transportation process. Transportation activity has a complex
structure that is affected by many physical and non-physical parameters varies from one to another. In
the study, this complex structure is described through the transportation system of Istanbul. As a
result of examination with a critical point of view, the necessity of a new Advanced Traveler
Information System in Istanbul's Urban Transportation is highlighted. For more realistic route
alternatives that consider all parameters and personal preferences affecting the transport infrastructure
of the city, a conceptual framework of a new Advanced Transportation Information System
developed.
Keywords: Advanced Traveler Information System, Multimodal Transportation, Route Planning,
User Routines, Geotagging
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1. GİRİŞ
Günümüzde kentlerin karmaşık yapısı ve ulaşım ağları sadece coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak
ulaşım planlaması yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Karmaşık ulaşım ağlarında, başlangıç
noktasından varış noktasına olan rotaların hesaplanması günlük bir problem çözme aktivitesi haline
gelmiştir. Kentte yapılacak yolculukların, bir yerden bir yere gitmenin ötesinde stratejik seçimlere
veya sorgulara dayandırılarak yapılması yolculuk yapanlara zaman, maliyet ve konfor gibi birçok
konuda yarar sağlamaktadır.
Kentte gün içinde yolculuk eden kişilerin kullanacakları yolları ve rotaları seçme sürecinde sorgular
yapabilen ve bu sorgulara dayanarak alternatif güzergâhlar üretebilen karar destek sistemleri
kullanılmaktadır. Teknolojik eşiklerin aşılması ve mobil internet araçlarının kullanılmasıyla birlikte
birer Karar Destek Sistemi olan Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri(ATIS) kullanıma
sunulmuştur. Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri ulaşım ağlarına ait güncel ve gerçek bilgileri
kullanarak çalışan sistemler olup en bilindik örnekleri yol bilgisini ve güncel trafik bilgisini verebilme
becerisine sahip olan GPS’lerdir. Bir Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemi olan GPS’ler sadece özel
araçlarda kullanılan heterojen bir yaklaşım olup büyük ölçekli, çok modlu ve çok girdili ulaşım
ağlarında genellikle yetersiz kalmaktadır. Halihazırda kullanılan ATIS’ler kullanıcıların ulaşımla ilgili
istek, ihtiyaç, seçim kriterleri ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurmadan tip rota önerilerinde
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, kullanıcılara ait çeşitli verilere ulaşarak, kullanıcıya özel iyileştirilmiş ulaşım önerileri
sunan bir modelin kavramsal altyapısı kurgulanmaya çalışılacaktır. Bu sistem ile kullanıcılardan
toplanacak verilerin ulaşım planlamasında ve yolcuların bilgilendirilmesinde yeniden kullanılması
beklenmektedir.
1.2 Amaç
Çalışmanın birinci amacı, kent içinde yolculuk yapan kişilere yardımcı olması beklenen Karar Destek
Sistemlerinden Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri’ni günümüz metropollerine uygunluk
bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise yolcuların ulaşım
alışkanlıklarını kayıt altına alabilecek ve bu ulaşım alışkanlıklarına bağlı kişiselleştirilmiş ulaşım rota
önerileri yapabilecek bir sistemin kavramsal altyapısını oluşturmaktır.
2. KAVRAMSAL ALTYAPI
2.1 Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerine Genel Bakış
Teknolojik gelişmeler ve mobil araçların satın alınabilmesi ile birlikte Akıllı Ulaşım Bilgilendirme
Sistemleri kent içinde yolculuk yapanlar tarafından kullanılır hale gelmiştir. Konvansiyonel Akıllı
Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerinden navigasyon araçları statik sorgular yaparak iki nokta arasındaki
rotayı hesaplamaktadır. Örneğin, trafik faktörünün ihmal edilmediği senaryolarda basit rota
hesaplama işlemleri ulaşım problemini çözmediği görülmektedir.
Günümüzde Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri güncel ulaşım verilerini kontrol ederek ulaşım
bilgilendirmesi yapabilen seviyeye ulaşmıştır. ATIS kullanıcıları yolculuk öncesinde kullanacağı
araçlara, rotaya, yapacakları seyahatlerin süresine, harcama beklentilerine veya seyahat moduna karar
verebilmektedir. Yolculuk safhasında ise ATIS’ler gerçek zamanlı trafik verisini, hava durumunu ve
yol üzeri servis istasyonlarının konumları hakkında bilgiler verebilmektedir.
Tüm bu ulaşım planlama kriterleri kent içinde yapılan yolculuğun sadece A noktasından B noktasına
gitme eylemi olmadığını göstermektedir. Birçok ihtiyaca karşılık verebilecek şekilde geliştirilmiş
Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerinin hem algoritma olarak hem de veritabanı açısından belli bir
karmaşıklığa ulaştığı görülmektedir (Niaraki ve Kim, 2009; Houda ve diğ, 2010; Zhang ve diğ, 2011).
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2.2 Örnek ATIS Çalışmaları ve Sistemlerin Değerlendirilmesi
Gerçek verilerle yapılan ilk ulaşım planlama çalışmaları, yollara ait şemalar üzerinde en kısa yolu
bulmaya yönelik uygulamalardır. Karmaşıklaşan ağlarda birlikte en kısa yolu bulma algoritmalarının
çalışma hızı azalmıştır. En kısa yolu bulma algoritmaları zamandan bağımsız çalışmaktadır. Zamana
bağlı durumlarda ise algoritmalar karmaşıklaşmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar ise bir ulaşım
ağı üzerinde hem gidiş hem dönüşü hesaplayan çift yönlü rotalar üretme üzerine eğilmektedir. (Zhang
ve diğ, 2011; Zhang ve diğ, 2012). Literatürde birden çok ölçüte bağlı olarak ulaşım planlaması yapan
sistemlere yönelik çalışmalar da mevcuttur. Ulaşım planlamada; mesafe, süre, yakıt tüketimi, mod
seçimi, yol güvenliği, tıkanıklık, yol tipi, manzara, trafik işaretleri, yol çalışması ve kullanıcı
alışkanlıkları gibi birçok parametreyle karşılaşılmaktadır (Niaraki ve Kim, 2009; Houda ve diğ,
2010).

Şekil 1. Tekil Ağlar ve Supernetwork Şeması (Zhang ve diğ, 2011).
Ulaşım planlaması konusunda üzerine birçok çalışma yapılan bir kavram ise birden çok modun bir
arada kullanılmasıdır. Yolculuk yapan kişilerin her noktaya özel araçlarıyla gidemeyeceği için
gerçekçi senaryolara yönelik çözümler üretmek üzere çalışmalar yapılmıştır. “Supernetwork” farklı
ulaşım araçlarını kullanarak ve bu ulaşım araçlarının kullanımı sırasında çeşitli eylemleri
gerçekleştirilerek kurulan ağlar olarak tanımlanmıştır. Sheffi (1985) kentsel ulaşım ağları üzerine
analizler yaparken bu kavramı öne sürmüştür. Schultez (2008) ve Pajor (2009) ise tek bir ulaşım
biçimine dayalı ağ çözümleri yerine birden çok ulaşım yönteminin kullanılabileceği çözümler
geliştirmeye yönelik tezler hazırlamıştır. Çoklu ulaşım sistemi kavramının ortaya konmasıyla, Liu ve
Meng (2009) çoklu ulaşım sistemlerinin en önemli unsurlarından birinin aktarma noktaları olduğunu
ortaya koymuşlardır. Aktarma noktaları kavramıyla birlikte yürüme eylemi de ulaşımda bir yere sahip
olduğu görülmüştür. Mentz firması (Rehrl ve diğ, 2007) ilk kez bir gezi planlama sistemi geliştirmiş
ve bu sistemi Londra kenti gibi büyük bir alana uygulamıştır. Örnek olarak günümüzde Google gibi
büyük firmalar da kendi ulaşım planlama sistemlerini geliştirmiştir. Zhang, Arentze ve Timmermans
(2012) ise çalışmasında şehir içindeki ulaşım ağlarını özel ve kamusal olarak sınıflandırdıktan sonra
bu ağların birlikte kullanılmasına olanak sağlayan ve ulaşım moduna bağlı sorgular yapabilen bir
ulaşım bilgilendirme sistemi geliştirmiştir. Şehir içerisinde yolculuk yapmak için kullanılacak yolları,
araçları ve rotaları seçerken kullanılan geleneksel yöntemler ağları ve rotaları heterojen olarak ele
almaktadır. Bu tür bir mantığa sahip sistemlerde araçların ve ulaşım ağlarının entegrasyonu
zorlaşmaktadır. Buna karşılık, çok modlu ulaşım bilgilendirme sistemleri yolculuk öncesinde bir
planlama yapabileceği gibi yolculuk esnasında da ulaşım rotaları hazırlama veya ulaşım ağlarına
ilişkin bilgiler verme yeteneğine sahiptir. Bu tür sistemler sonuçlanmış bir yolculuğun analiz
edilmesinde de kullanılabilmektedir (Rehrl ve diğ, 2007). Ulaşım planlama ve bilgilendirme alanında
en kısa mesafeyi bulma ve araçların entegrasyonunu sağlama konusunda yapılmış çalışmaların belli
bir seviyeye geldiği görülmektedir. Buna rağmen ulaşım bilgilendirme konusunda rota ve mod
seçiminin yanı sıra kişiden kişiye değişebilen tercih parametrenin değerlendirilerek kullanıcı odaklı
bir fayda sağlanmasının önem verilmesi gereken bir nokta olduğu görülmektedir.
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Bu konudaki literatüre bakıldığında, kişiselleştirilmiş rota planlama sistemlerinin GIS ve ITS tabanlı
sistemler ile sadece turistlerin gezi rotaları ve ihtiyaçları için kullanıma sunulduğu görülmektedir.
Genel kullanıcıların tercihleri bu sistemlere dahil olamamıştır. Karşılaşılan eksikliklerden dolayı
bağlama duyarlı ve kullanıcı taleplerine cevap verebilecek kullanıcı odaklı sistemler tasarlanması
gerekmektedir (Niaraki ve Kim, 2009). Bu bağlamda, tasarlanacak ulaşım bilgilendirme sistemlerinin
gün içinde karşılaşılabilecek durumlara ve kişiden kişiye farklılık gösterebilecek seçim kriterlerine
bağlı olarak kurgulanması beklenmektedir. Sistemin kavramsal altyapısını kurmak için gerekli
parametrelere ulaşabilmek için İstanbul’un ulaşım bilgilendirme konusundaki sorunları ve ihtiyaçları
analiz edilecektir.
2.3 İstanbul’un Ulaşım Bilgilendirme Konusundaki Sorunları ve İhtiyaçları
Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri’nin İstanbul’da kullanılabilirliği konusunda birçok sorunla karşı
karşıya kalınmaktadır. İstanbul’un ulaşım ağı en genel ölçekte İETT, İDO, Otobüs A.Ş. ve Ulaşım
A.Ş. olmak üzere 4 işletme tarafından yönetilmektedir. Bu durum parçalı bir ulaşım planını
beraberinde getirmekte, durak yerlerinin tasarımını konusunda ve tarifelerde gerekli ortak
düzenlemelerin yapılmasını engellemektedir. Dünyada metropol kentler için hazırlanan ulaşım
planlarında genellikle çok modlu ulaşımın tercih edildiği bilinmektedir. Buna karşın, İstanbul’da gün
içinde 17 ayrı ulaşım modu kullanıldığı görülmektedir. Modlar incelendiğinde, İstanbul’da ki tüm
ulaşım faaliyetlerinin %87’sinin Karayolu, %10’unun raylı sistemlerle ve %2.5’inin deniz yolu ile
yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Karayolu ulaşımı da büyük oranda özel araç ile yapılmakta,
yürüme olanağının olmadığı ara ulaşım ve transferlerde ise taksi ve minibüsler kullanılmaktadır.
Bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanımının ise İstanbul’da yok denecek kadar az olduğu
görülmektedir (Url-1). İstanbul trafiğindeki araçlara ait sayısal veriler incelendiğinde taksi, minibüs
ve servislerin sayısının toplu taşıma araçlarından fazla olduğu görülmektedir. Bu durum herhangi bir
idareye bağlı olmayan ve bir genel ulaşım planlama sistemine entegre olmayan bu araçların trafikteki
oranını göstermektedir. Bir başka deyişle, İstanbul’un genel ulaşım planlamasında diğer sistemlerle
entegre olmayan ve yolcular yerine araçları bir yerden bir yere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşım
hakim olduğu söylenebilir. Kent içi ulaşım planında bütünlüğün sağlanması için hatlara ait tarifelerin
ve hatların fiziksel olarak entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. İstanbul’da ulaşım bilgilendirme
konusunda işletmelere ait internet siteleri kullanıcılara yardımcı olmaktadır. Otobüs, tren ve deniz
araçlarına ait kalkış, varış ve kullanılacak aracın hangi saatte hangi durakta olacağı bilgilerine
ulaşılabilmektedir.

Şekil 2. İstanbul’da Yolculuk İçin Kullanılan Modlar (Url-1)
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İstanbul’da İETT otobüsleri GPS yardımıyla yer, saat, otobüsün bulunduğu durak ve hat üzerindeki
diğer duraklara ait bilgiler vermektedir. Ayrıca hatlardan diğer hatlara olan aktarmalar sesli uyarı
sistemiyle ifade etmektedir. Metro gibi raylı sistemlerin bir kısmında ise aracın durağa ulaşma süresi
ekranlar yardımıyla duraktaki yolculara aktarılmaktadır.
İstanbul’da yolculuk yapanları bilgilendirmek için hazırlanmış mobil uygulamalara bir örnek olan
İBB Trafik, otoyollardaki radar ve kameralardan elde edilen verileri trafik kontrol merkezinde
derledikten sonra yoğunluk haritaları, ortalama hızlar ve uyarılar biçiminde kullanıcılarına
sunmaktadır. İBB Trafik uygulaması sadece karayollarına ait bilgileri aktaran ve özel araçların
yararlanması için hazırlanmış bir uygulamadır.

Şekil 3. İBB Trafik Yoğunluk Haritası (Url-2)
Bir başka mobil uygulama olan Hareket Saati uygulaması otobüs, tren, şehir hatları vapurları ve İDO’
ya ait tüm araçların hareket saatlerini ve belirli duraklardan geçiş saatlerini içermektedir. Sistem
çevrimdışı çalıştığı için herhangi bir beklenmedik durumda kendini güncelleme özelliğine sahip
değildir.

Şekil 4. Hareket Saati Uygulaması (Url-3)
Sonuç olarak birden fazla modun ve bir arada kullanılmasını öngören ve kullanıcı tercihlerini gözeten
bütüncül bir bilgilendirme sistemi İstanbul için mevcut değildir. Bu bağlamda, İstanbul’da yolculuk
yapanların kişiselleştirilmiş bir ulaşım planlamadan öte araçların mevcut düzenine entegre olmaya
çalıştığı söylenebilir.
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3. ÇALIŞMADA KULLANILAN KAVRAMLAR VE PARAMETRELER
Ulaşım bilgilendirme ve ulaşım planlama konusunda birçok kavram ve parametre kullanılmaktadır.
Bu bölümde, literatür araştırması sonucunda elde edilen ulaşım ile ilişkili kavramlar ve ulaşım
planlamada kullanılan parametreler sınıflandırılarak açıklanmıştır. Parametrelerin sayısı kullanıcı
ihtiyaçlarına veya yeni ulaşım biçimlerinin türemesine bağlı olarak değişebilmektedir.
Gün ve Saat Parametreleri
Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerinde gün parametresi hafta içi ve hafta sonu olarak sınıflandırabilir.
Yolculuk yapılacak günün hafta içi veya hafta sonu olması saatlere göre yoğunluk haritalarını
değiştirecektir. Ayrıca gün parametresi ulaşım araçlarını kullanan kişilerin profilleri ve kullanılan
araçların tarifeleriyle birebir ilişkilidir.
Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemlerindeki saat parametresi yolcunun bekleme, biniş ve varış
eylemleriyle ilişkilidir. Saat parametresi ayrıca ulaşım sisteminde yer alan araçların tarifeleriyle olan
ilişkisini sağlamaktadır. Saat parametresine bağlı olarak ulaşım ağlarının kullandığı saatler veya saat
aralıklarına ulaşılabilmektedir.
Kimlik ve Ulaşım Amacı Parametreleri
Kimlik parametresi ulaşım ağlarını kullanan kişilerin kim oldukları bilgisini içermektedir. Ulaşım
ağlarını kullanan kişiler; öğrenciler, öğretmenler, iş adamları, ev hanımları, 65 yaşının üzerindekiler
olarak çeşitli başlıklar altında sınıflandırılabilir. Bu tür bir sınıflandırma ulaşımda önemli bir etken
olan maliyet hesaplamalarında etkili olacaktır.

Şekil 5. Çeşitli Özellikte Taşıma Kartları (Url-1)
Yolculuğu yapan kişi ulaşım ağlarını işe gitme amaçlı, okula gitme amaçlı, iş amaçlı, sosyal amaçlı
veya başka amaçlarla kullanabilir. Ulaşımı yapan kişi bilgisiyle ilişkili olan bu parametre kimlerin
hangi saatte hangi amaçla seyahat ettiği verisine ulaşılmasını sağlar. Örneğin; saat 8:30’da öğrenciler
okula gitmek amacıyla otobüsleri kullandığı bilgisine ulaşılabilir.
Konum Parametresi
Konum parametresi ulaşım öncesi bilgilendirme evresinde rota bulunması için belirtilmesi mecbur
olan parametrelerdendir. Ulaşılmak istenilen yer veya bitiş noktası da kesin olmalıdır. Ulaşım
esnasında konum parametresi kullanılabilir, en yakın duraklar veya transfer noktalarına ait bilgiler
alınabilir.

Şekil 6. Bitiş Noktaları ve Bulunulan Konum (Url-5)
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Mod Parametresi
Modlar ulaşım rotalarının çeşitlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tek mod kullanarak istenilen
yerlere ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Örneğin, özel araç kullanarak istenilen her
noktaya gidilemeyebilir. Çok modlu ulaşım tercih edildiğinde ise iki nokta arasında birçok ulaşım
alternatifi oluşabilir. Ulaşım araçlarının yanı sıra yürüme eylemi de önemli bir mod olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Şekil 7. Çok Modlu Rota Üreten Uygulama Arayüzleri (Url-7)

Özel ve Kamusal Araç Parametresi
Ulaşım ağları özel ve kamusal olarak sınıflandırılabilmektedir. Özel araç ile yolculuk yapma, yürüme
ve bisiklete binme özel ulaşım biçimlerini oluştururken; toplu taşıma araçlarının kullanılması ise
kamusal ulaşım ağları olarak ele alınmaktadır.

Şekil 8. Ulaşım Modu Tercih Ekranı (Zhang ve diğ, 2011).
Düğüm Noktaları ve Düğüm Noktalarındaki Eylemler
Özel ulaşım ağlarında, fiziksel düğüm noktaları ve bu noktalar arasındaki bağlar kullanılarak ulaşım
yapılabilmektedir. Fakat toplu taşıma araçlarının oluşturduğu ağlarda, durum biraz daha karmaşıktır.
Zaman çizelgesi ve zorunlu güzergahlar ulaşım ağlarını ve ulaşım sürecindeki eylemleri etkileyen
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girdilerdir. Toplu taşıma ağlarında ulaşım sağlanırken araçlarda geçen süreni haricinde ek eylemlere
de vakit harcanmaktadır.

Şekil 9. Özel Ulaşım Ağı Temsili (Zhang ve diğ, 2012).
Kamusal ulaşım ağlarında yapılan ve ulaşım planlamasına dahil olan eylemler;
• Araca ve araçtan araca yürüme
• Aracı bekleme ve binme
• Aracın hareketi ve varışı
• Aracın varışı ve iniş olarak sınıflandırılabilir.

Şekil 10. Toplu Taşıma Ulaşım Ağı Temsili (Zhang ve diğ, 2012).
Zamana Bağımlı ve Zamandan Bağımsız Araç Parametresi
Ulaşım yapılan araçlar veya modlar zamana bağımlı ve zamandan bağımsız olarak sınıflandırılabilir.
Özel ulaşım modları herhangi bir düğüm noktası, durak veya tarifeye bağlı olmadan devamlı
kullanılmaktadır. Zamandan bağımsız olarak ele alınsa da özel ulaşım ağlarındaki yolculuklarda
başlangıç ve bitiş arasındaki mesafe ve trafiğin durumu önemli parametreler olarak ele alınmalıdır.
Özel ulaşım ağlarında bekleme süresi, iniş ve biniş zamanları gibi kavramların ve kısıtlamaların
olmaması ulaşım bilgilendirme sisteminin algoritmasını basitleştirmektedir.
Toplu taşımaya dayalı ulaşım yöntemleri ise zaman çizelgesi ve tarifeye bağlı olduğu gibi otobüs
durakları, tren istasyonları gibi belirli düğüm noktalarına sahiptir. Bu nedenle toplu taşıma ile ulaşım
planlaması yapan algoritmanın daha çok girdisi olacaktır.
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Şekil 11. Otobüs ve Deniz Otobüsü Tarifeleri (Url-1; Url-4).
Yaya ve Engelli Ulaşımına Uygunluk Parametresi
Transfer noktalarında konforlu bir yaya ulaşımının sağlanması önemli bir konudur. Yaya ulaşımının
sağlanamadığı durumlarda veya uzun mesafelerde taksi, minibüs gibi sistem tarafından kontrol
edilmesi zor araçlar ulaşıma dahil olmaktadır. Öte yandan durakların ve araçların engelli ulaşımına
uygun olup olmaması ulaşım rotalarını ve modlarını şekillendirmektedir.
Trafik parametresi
Rotalarla ilgili sorgulara cevap verebilen hem de trafik simülasyonu yapan birçok uygulama
mevcuttur. Her ne kadar takip edilse de trafik parametresi anlık değişimler gösterebilir. Ulaşım
Bilgilendirme Sistemleri’nde trafik parametresinin ihmal edilmesi gerçekçi sonuçlar çıkmasını
engelleyecektir.

Şekil 12. İstanbul’da Trafik Durumu (Url-6).
Tercih Parametreleri
Kullanıcılar bir çok alternatif rota ile karşılaştığında belirli kriterlere göre seçimler yapabilirler.
Maliyet, seyahat süresi, hız, yakıt tüketimi, tarife esnekliği, konfor, hava koşullarından etkilenme
durumu ve zararlı gaz salınımı gibi birçok seçim kriteri olabilir. Örneğin en ucuz ve en hızlı ulaşım
rotasını bulmak için bir sorgu yapılabilir.
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Şekil 13. Ulaşım Ağı ve Rota Belirlemedeki Parametreler (Zhang ve diğ, 2011).
4. YENİ BİR ULAŞIM BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖNERİSİ
Ulaşım basit bir aktivite olarak görülse de ulaşım planlamaya katılacak tüm veriler farklı türlerde ve
farklı sistemlerden elde edilmektedir. Çeşitli parametrelerin bir araya getirilmesi ve planlama da
kullanılır hale gelmesi önemli bir noktadır (Houda ve diğ, 2010).
Yapılan literatür çalışmasında ulaşım bilgilendirme konusunda sadece statik verilerin etkili olmadığı
bu verilerin yanı sıra kullanıcıdan kullanıcıya değişen ulaşım konusunda seçim kriterlerinin olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada, kullanıcıların ulaşım alışkanlıklarını kaydederek ulaşım planlaması
yapılmasına destek olan ayrıca var olan ulaşım planında iyileştirilmesini hedefleyen bir akıllı ulaşım
bilgilendirme sistemi önerilmektedir.
Tasarlanacak sistemin öncelikle kullanıcının ulaşım tercihlerinden bilgiler edinebilir ve bu bilgilere
dayanarak kullanıcıyı bilgilendirebilir nitelikte olması beklenmektedir. Önerilen sistem kullanıcının
konumunu, kullandığı araçlara ait bilgileri ve araçların kullanım saatlerini kaydedebilecek özellikte
olması öngörülmektedir. Konum ve saat bilgisi GPS araçları ile kolayca elde edilebilmektedir. Elde
edilmesi beklenen bu veriler fiziksel veriler olup klasik yaklaşımlarda akıllı kart ve turnikeler
yardımıyla yapılabilecekken bu çalışmada önerilen modelde konum belirleme yöntemini kullanan
mobil uygulamalar tarafından toplanabilecektir. Yolculuk yapacak kişinin yolculuk amacı ise
uygulamanın yapacağı sorgular yardımıyla saklanabilecektir.
Önerilen sistemin bir başka amacı ise fiziksel olmayan ve kişiden kişiye değişebilen ulaşım tercih
kriterleri hakkında bilgi toplamaktır. Sistem kullanıcılarının maliyet, hız, süre ve konfor gibi birçok
parametreye bağlı olarak yaptığı sorguların sonuçlarını elde etmesi beklenmektedir. Bu noktada
kullanıcının ulaşımını planlarken hangi kriterlere önem verdiği ve hangi parametrelere göre tercih
yaptığı verisine ulaşılabilir. Sistem kullanıcısı ulaşım rotası seçim kriterlerini her kullanımda
belirtmektense bir defaya mahsus fiziksel veya fiziksel olmayan bu parametrelerin önem derecelerini
veya bir ağırlıklarını sisteme girebilir.
Başlangıç ve bitiş noktaları belirlendikten sonra, sistemin kullanıcı alışkanlık, ihtiyaç ve
tercihlerinden oluşturulmuş veritabanında kayıtlı halde olan tercih kriterlerine göre sezgisel ve kişiye
özel olarak en iyi rotayı oluşturması beklenmektedir. Böyle çalışan bir sistemde kullanıcı
alışkanlıkların ve isteklerinin özümsenerek rota önerileri yapılması öngörülmüştür.
Kullanıcıların yardımıyla yapılacak veri toplama çalışmasında elde edilen yeni veriler ve parametreler
sistemin geliştirilmesinde etkili olacaktır. Sistemin kişiselleştirilmesi kullanıcı tercihlerinin mobil
uygulamalar ile depolanması ile mümkündür.
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Şekil 14. Yolculuk Planlamada Kullanılan Kavramlar ve Parametreler
5. SONUÇLAR
Tasarlanan ilk Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistemleri en kısa yolu bulma gibi basit problemleri
çözerken daha sonraki çalışmalar birbirlerini temel alarak kullanıcıların tercihler yapabildiği çok
parametreli hale gelmiştir. Bu çalışmada sonuç olarak kent içinde ulaşım yapma eyleminin fiziksel ve
fiziksel olmayan birçok parametreye bağlı olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Kavramsal altyapısı sunulan akıllı sistemden elde edilecek verilerin değerlendirilmesi kısa veya uzun
vadeli ulaşım stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilecektir. Saat, gün, kişi sayısı, mod, durak
yoğunluğu gibi birçok konuda analizler yapılabilecektir. Araçların fiziki yetersizliği sistemin kişi
sayısı gibi basit bir veriyi toplaması ile test edilebilir. Gerekli sefer tarifelerinde düzenlemeleri
yoğunluk ve tercih parametrelerine göre yapılabilir. Aktarmalar ve modların birbirine entegrasyonu
gibi konularda toplanan bu fiziksel veriler üzerinden tekrar tekrar tartışılabilir. Ana aktarma
noktalarının planlanması yolcuların yoğunluk haritalarına göre yapılabilir. Toplanacak verilerin
güncel mobil teknolojileri kullanarak elde edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca sistemin arka planında ki
veritabanının bilgi akışı ile sürekli olarak gelişen bir yapıda olması düşünülmüştür.
Kavramsal altyapısı kurulan sistemin kullanılır hale getirilmesi mümkündür. Sistemde kullanılacak
veya sisteme dahil edilecek parametrelerin artması sistemin çalışma algoritmasını karmaşık hale
getirecektir.
Çalışmada sonuç olarak; kentin yoğunlaşan yapısı ve karmaşıklaşan ulaşım ağları içerisinde şu anki
ulaşım bilgilendirme sistemleri yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle halihazır sistemlerin cevap
veremediği problemler ve karşılaşılan olumsuz sonuçlara kentte sürekli hareket halinde olan
yolcuların alışkanlıklarının ve taleplerinin dökümü yapılarak çözüm yolları aranmaya çalışılmıştır.
Çalışmada kullanıcı odaklı kişiselleştirilmiş bir rota planlama yaklaşımı önerilmiştir.
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Çalışma kapsamında herhangi bir algoritma geliştirilmemiş fakat İstanbul şehrinin ulaşım ağları bu
yaklaşım bağlamında eleştirel bakış açısıyla incelenmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu
çalışmada dökümü yapılan parametrelerin çeşitliliğini arttırarak ve sistemin özelliklerini genişleterek
önerilen kavramsal sistemi kullanılabilir hale getirmesi beklenmektedir.
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GÖRSEL KÜLTÜRDE BİLGİLENDİRME TASARIMI ÜRÜNLERİ:
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ
Sevim KARAALİOĞLU
İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı
s.karaalioglu@iku.edu.tr
ÖZ
Araştırmanın konusu üniversite yerleşke alanlarında yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini
kapsamaktadır. Bu araştırmada amaç, kullanıcıların üniversite yerleşkelerinde gitmek istedikleri yere
kolaylıkla gidebilmelerini sağlayan bilgilendirme tasarımı ürünlerinin grafik tasarım öğeleri ve iletişim
açısından incelenmesidir. Ayrıca bu alanda karşılaşılan sorunların giderilmesine katkı sağlayacaktır.
Araştırmanın modeli betimlemeyi amaçlayan tarama modelidir. Verilerin toplanması için kullanıcılara
araştırmacı tarafından hazırlanan 21 soruluk bir anket uygulanmıştır. Çalışma grubunu Ankara’da
bulunan Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Gölbaşı Yerleşkesi ve Hacettepe Beytepe
Yerleşkesi oluşturmaktadır. Bir üniversitede öğretim elemanı, öğrenci, idari personel ve ziyaretçilere
30’ar kişi olmak üzere 120 kişiye ulaşılmıştır. Anket üniversitelerde toplamda 480 kişiye
uygulanmıştır. Sonuçların analizi için SPSS programında verilerin yüzde ve frekansları alınmış ve
konu hakkında yorum yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversite yerleşke içerisinde var olan
eksiklikler saptanmıştır ve nasıl olması gerektiği hakkında önerilerde bulunulmuştur. Yerleşke
içerisinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünleri kurumsal kimlik açısından uyumlu olması gerekir.
Ayrıca üniversite yerleşke alanlarında bir yerleşke haritasının olması gereklidir. Genel olarak
üniversite yerleşkelerinde yer alan yönlendirme tabelalarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Kullanıcı
görüşleri arasında anlamlı farklılık vakıf üniversiteler (Atılım-Bilkent) lehinedir.
Anahtar kelimeler: Grafik Tasarım, Bilgilendirme Tasarımı, Yerleşke Kimliği.

INFORMATION DESIGN PRODUCTS IN VISUAL CULTURE:
UNIVERSITY CAMPUSES
ABSTRACT
The study subject involves directional tools and aids found throughout university campuses. The
objective of this study is to analyze the directional tools and aids via graphics and written
communication, enable users to find their way easily around campus. This study will also contribute
to overcoming problems encountered in this field. The model of the study is the scanning model which
focuses on description. A survey of 21 questions prepared by the researcher was given to participants,
and data was subsequently collected. The participants forming the study group were selected from the
following four universities located in Ankara: Atılım University, Bilkent University, Gazi University’s
Gölbaşı Campus and Hacettepe University’s Beytepe campus. 120 participants were selected from
each university; participants were further divided into the following 4 categories: lecturers, students,
administrative staff, or visitors. 30 participants were selected from each category for each university.
Data from the surveys were calculated as percentages and frequencies determined using SPSS analysis
software, and results of the analysis were discussed. As a result of this study, deficiencies in the
campus have been identified and recommendations on improvement have been made. The directional
tools and aids used within the campus should be compatible with the corporate identity. Furthermore,
universities are required to have campus maps located throughout campus. In general, It has been
determined that guiding signs found throughout university campuses are insufficient. Significant
differences between user opinions in favor of private universities (Atılım-Bilkent).
Keywords: Graphic Design, Information Design, Corporate Identity.
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GİRİŞ
İnsanoğlu varolduğu günden bugüne birbirleriyle, doğayla ve diğer nesnelerle iletişim kurabilmek ve
toplumsal ilişkileri düzenleme çabası içinde olmuş ve iletişimi gerçekleştirebilmek için çeşitli biçimler
kullanmıştır. Günümüzde eski zamanlara oranla bilgi daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Fakat

bunun yanı sıra özellikle teknolojinin gelişmesi ve sanayi devrimiyle başlayan modernizm
süreci insanların her geçen gün daha fazla bilgiye ve uyarana maruz kalmalarına neden
olmuştur. Bilgilendirme tasarımı, her geçen gün artan bu karmaşa içerisinde kişilerin sadece
ihtiyacı olan bilgiyi alma isteğinden doğmuştur. Bilgilendirme tasarımı bu aşamada kişileri
yönlendirmede aktif bir rol oynanıp, bilgiyi kolay bir biçimde aktarma rolünü üstlenmektedir.
Konuşmanın yeterli olmadığı durumlarda kişilerle iletişim sağlayacak yöntemlerden biri görsel
iletişim ürünleridir. İnsanlar arasındaki iletişim yaşamın kendisi kadar doğaldır. Konuşulan ve
yazılanın yanında görsel öğeler, yönlendirmeler, sanat ürünleri vb. iletişimi kolaylaştıran ürünlerdir.
İnsanlar için anlam yüklenebilecek her şey iletişimdir. “İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla
gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, mesaj alış verişidir” (Altıntaş, 2005, s. 5).
İnsanoğlu yaşamın her alanında; alışverişte, sokakta, trafikte, hastanede, üniversite yerleşkelerinde
sürekli bir iletişim içerisindedir. Alışverişte, sokakta, trafikte, hastanede, üniversite yerleşkelerinde,
evde sürekli iletişim içerisindedir. Her ne kadar harflerle, sözcüklerle konuşarak sözlü bir iletişim
gerçekleşiyorsa, bilgilendirici grafiklerle de insanlar görerek onlara anlamlar yükleyerek bir iletişim
sağlamaktadır. Uluslar arası alanlarda da piktogram, sembol vb. bilgilendirici öğeler aracılığı ile ortak
bir dil birliği sağlanmıştır. Farklı kültürlerden, farklı dillerden ve farklı ırklardan gelen insanlar toplum
olarak benimsenmiş görsel grafikler aracılığıyla bilgi alış verişi sağlamaktadır. Bilgilendirici grafikler
bir bakıma toplumsal ilişkileri düzenleyen ve insanların ulaşmak istedikleri yere kolayca varmalarına
olanak sağlayan sistemlerdir. Özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde bu grafiksel ürünler olmazsa
olmazlar arasındadır.
Bunun yanı sıra kurumların da etkili bir iletişim kurabilmesi için kendi kimliğini ayırt edici bir şekilde
yansıtması gerekir. Logosu, amblemi, kullandığı dilsel ve görsel göstergeleri ve rengi onun kimliğini
yansıtır. Günümüz rekabet ortamında etkili bir iletişim için kurum kimliği önem kazanmıştır.
“Teknolojik gelişmeyle birlikte kuruluşlar büyüyüp, önem kazandıkça kurumsal kimlik ve
görüntülerin gerekli olduğunun farkına vardılar. Kimlik oluşturmak için kullanılan görsel işaretler
yüzyıllardır süregelmiştir. Endüstri devrimiyle bütün iletişim unsurlarına bir bütünlük getirilip, tek bir
kurumsal görüntü yaratmak mümkün oldu” (Bektaş, 1992, s. 161).
Türkiye’de üniversitelerde bilgilendirme tasarımı ürünlerini grafik tasarım öğeleri ve iletişim
açısından değerlendiren herhangi bir çalışmayla karşılaşılmaması nedeniyle böyle bir araştırmanın
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca üniversite yerleşkelerinde yer alan bilgilendirme tasarımı
ürünlerinin, kullanıcıların görüşleri doğrultusunda ele alınması ve bu şekilde bir sonuca ulaşılması
amaçlanmıştır. Bu araştırmanın problemi üniversite yerleşkelerinde kullanılan bilgilendirme tasarımı
ürünlerinin grafik tasarım öğeleri ve iletişim bakımından incelenmesi ve daha kullanışlı, etkili bir
bilgilendirme tasarımının nasıl olması gerektiğinin saptanmasıdır. Kullanıcılara ve üniversite
yönetimindekilere toplumsal hayatı kolaylaştırmada, bilgi aktarımında, doğru yönlendirmede yarar
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca sonuçlar doğrultusunda bilgilendirme tasarımı ürünlerinin nasıl
olması gerektiği konusunda sunulacak öneriler bu konunun önemini vurgulayacaktır.
BİGİLENDİRME TASARIMI VE UYGULAMA ALANLARI
İsveç Malardelen Üniversitesi Bilgilendirme Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Rune Petersson'a göre ise;
“Bilgilendirme tasarımı, alıcıların bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla bir mesajın analizi,
planlanması, sunumu ve onun içeriği, dili ve formunun anlaşılmasını kapsar. Seçilen ortama
bakılmaksızın iyi tasarlanmış bir bilgi materyali, onun mesajı ile estetik, ergonomik, ekonomik ve de
konu gereksinimlerini tatmin edecektir” (Pettersson, 2002, s. 30). Bilgilendirme tasarımında ihtiyaç
olan bilgiyi en iyi şekilde temin etmek amaçlanmaktadır.
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Bilgilendirme tasarımı görsel bir formatta bilgiyi temsil eder. Bir bütün olarak çalışma ve uygulama
alanına başvurmak için bu terimi kullanmak gerekir. Bilgilendirme grafikleri teknik olarak açıklama
ve tanımlama gerektirir. Bir fotoğraf ya da resim teknik olarak bir görselleştirme ürünüdür. Verilerin
görselleştirilmesinde bilgi vermek ya da anlatmak için görsel veriler kullanılabilir. Görselliği temsil
eden yaygın formlar parça grafikler, çizgi ve çubuk grafiklerdir. Fakat birbirleriyle ilişkilerde
tamamen karmaşık olabilir. Bu yüzden doğru biçimde tasvir etmek görselleştirmede eşsiz bir fırsattır
(Lankow, Ritchie, Crooks, s. 20). Bilgilendirme tasarımı yeni bir terim değildir, ama son yıllarda
popülaritesi artmıştır. Bir dizi profesyonel dergi, dernekler, tasarım grupları hatta üniversite
programları yeni bir kimlik ilan etmek için bilgilendirme tasarımı işaretleri kullanmaktadırlar. Son
zamanlardaki yayınlar incelendiğinde bilgilendirme tasarımının, sanal ortamlardan basit bilgisayar
düzenlemelerine, haritadan yön bulmaya, trafik işaretlerinden resmi formlara, uyarı levhalarından
kullanıcı talimatlarına kadar her şeyin planlamasını kapsayan bir terim olduğunu göstermektedir. İster
geleneksel ister elektronik yollarla olsun, bilgilendirme tasarımı piktogram, harita, grafik, çizelge,
karikatür, resim ve yazının iletişimi anlamına gelir (Passini, 2000, s. 84). Bu öğeler ulaşılmak istenen
bilgiyi daha kolay yollardan elde etme olanağı sağlamaktadır. İnsanlara karmaşık bir mekanda yol
gösterme amacı taşır.
Bilgilendirme tasarımı yeni bir dilin ortaya çıkması olarak düşünülebilir. Görsel dil, bir sözcük,
görüntü ve şekillerin sıkı bir ilişkisi olarak tanımlanır. Sıkı bir ilişki olmasının nedeni okuyucunun
şekil, yazı ve görsellerin anlamını ortadan kaldırmadan iletişimi sağlamasıdır. Örneğin kişiler
diyagram, işaret, şekil ve kutularla iletişimi sağlamaktadır. Benzer şekilde çoğu animasyon, film,
video ve reklamların yanı sıra, çizgi romanda da yazı ve resmin işbirliği açıkça görülmektedir (Horn,
2000, s. 27). Böylece görsel öğeler iletişimde baş karakter olarak yerini alır.
“Bilgilendirme tasarımının iş dünyasının başarısında önemli bir çalışma anahtarı olduğu doğrudur.
Ancak daha da önemlisi bilgilendirme tasarımı, daha mutlu ve sağlıklı bir dünya için de kılavuz rol
üstlenmektedir. Sonuçta ortaya çıkan ürün evrensel düzeyde etkili ve estetik yönden keyif vericidir”
(Knemeyer’dan aktaran Güler, 2008, s. 9). Bu şekilde evrensel bir dil ve bir bütünlük sağlamada
önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hayatta karşılaşılan belirsizlikler, anlayamamak, söyleneni duyamamak, istenilen bilgiye ulaşamamak
gibi sorunların çoğu yetersiz, gereksiz ya da yanlış bilgilendirici ürünlerin kullanılmasından
kaynaklanıyor. Çünkü bilgilendirme tasarımı işi kolaylaştıran ve her alanda ihtiyaç duyulan ürünlerdir.
Bilgi toplumu olmanın gereği, bilgilendirici ürünlere önem vermek ve onu talep etmekten geçer (Oral,
2009, s.46). OtlAicher şöyle der: “Yönlendirme biçimleriyle yaşamak, özgürlüğümüzü ve
özgüvenimizi sağlayan temel unsurlardandır. Nerede olduğumu bilmek, şu anki yerim, buradan sonra
nereye gitmek istediğimi belirler, neresi olursa olsun” (Aicher’den aktaran Oral, 2009, s. 46).
Bilgilendirme tasarımı doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilgi sunmayı amaçlar. Bilgilendirme
tasarımı, uygun şekilde, büyük bir bilgi alanında bilgi sunan, organize eden ve bilgiyi ayıklayan bir
bilim olarak tanımlanmaktadır. Böylece insanlar tarafından etkili ve verimli bir biçimde hazmedilip,
kullanılabilir ve algılanabilir (Xiaoli, Cungen, s.1).
Bilgilendirme tasarımının ve grafik tasarımın temel amaçları arasında görsellerden ve metinden
yararlanarak hedef kitleye bilgi aktarmak ve bunu anlaşılır yollarla iletme çabası yer alır. Fakat bu iki
alan birbirinin alt dalı değildir. Birbirlerinden beslenir, bilgiyi görselleştirme aşamasında benzer
materyallerden yararlanabilir, fakat ikisini aynı kefeye koymak doğru olmaz. Çünkü bilgilendirme
tasarımı ve grafik tasarım iki farklı alandır, sadece ikisi arasında ortak yönler bulunur. Bilgilendirme
tasarımı, grafik tasarımın yerini almaz, aksine onu daha da değerli kılar.
Bilgilendirme tasarımının tarihsel süreç içinde gelişimi incelendiğinde teknolojik buluşların da
oldukça önemli bir yeri olduğu görülür. 19. yüzyılda fotoğrafın bulunması ile grafik imge üretiminde
önemli bir adım atılmış oldu. Bu sayede görsellerde kopyalama süreci başlamış oldu. Litografinin
bulunmasıyla birlikte bütün görsel unsurların istenilen biçim ve renkte kullanılması mümkün oldu.
Ottmar Mergenthaler’in 1886’da ilk dizgi makinasını bulması gazete, dergi, kitap gibi yayınların hızla
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gelişmesine olanak sağladı. Kitaplar önem kazandı, okuma yazma oranı arttı. Bu dönemde
tipografinin gelişmesi ve harf tasarımları da bilgilendirme tasarımı açısından önemlidir. Fotoğrafın
gelişmesi ve tipografinin önem kazanması ile grafik tasarım resimden ayrılarak kendi görsel dilini
oluşturmuştur.
Karmaşık ve yoğun bilgi ortamında bilgiyi daha açıklayıcı ve net bir biçimde sunmanın çeşitli yolları
vardır. Bilgilendirme tasarımını bulundukları yere ve gördükleri işleve göre çeşitli sınıflara ayırmak
mümkündür. Belge tasarımı, form tasarımı, kullanım klavuzu tasarımı, haritalar, şema ve grafikler,
infografikler ve çevresel grafik tasarım bilgilendirme tasarımının uygulama alanlarını oluşturur. Bu
konuda infografikler bilginin görselleştirilmesi aşamasında önemli bir yere sahiptir. Dur şöyle der:
“Bilginin görselleştirilmesi, olayları ve olaylar arasındaki bağlantıları yeni ve farklı şekillerde
görebilmeyi, başka türlü görünür olamayan örüntüleri ortaya çıkarmayı sağlamaktadır” (Dur, 2014,
s.4). Bunun yanı sıra çevresel grafik tasarımı işlevi ve içeriği bakımından dört başlık altında toplamak
mümkündür: Yönlendirme ve işaretleme tasarımı, yer imleri, sergileme tasarımı ve piktogramlar bu
alan içinde yer almaktadır.
Özellikle yönlendirmeler kişilerin istedikleri mekana kolaylıkla gidebilmelerine olanak sağlayan
bilgilendirici ürünlerden biridir. Yönlendirmelerin amacı kişilerin gidecekleri yere doğru bir biçimde
ulaşmasını sağlamaktır. İnsanların çevreyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde bir düzen sağlayan görsel
iletişim öğeleridir. İşaretleme tasarımı kişiye ulaşmak istediği yeri gösteren görsel işaretlerdir.
Yönlendirmelerin temel hedefi, binalarda, mağazalarda, havaalanlarında, karayollarında kişinin yolunu
bulmasına yardımcı olmaktır. Bina planları, kat planları, inşaat ve çıkış prosedürleri bu alanda
önemlidir. Tasarımcıların işaret ve yönlendirme sistemleri oluşturmada peysaj ve mimarlar ile birlikte
işbirliği yapmaları doğru olacaktır. Yönlendirme tasarımlarında farklı tasarım disiplinlerine ihtiyaç
vardır (Santoro, 2013, s. 12).Resim 1 ve Resim 2’de yer alan ODTÜ Kampüs yönlendirme sistemleri
rengi, tipografisi ve biçimiyle başarılı örnekler arasındadır.
Bilgilendirici grafikler, zaman serisi gösterimlerinde açıklayıcı gücü artırmada etkili bir araçtır ve
grafik tasarımın mekansal boyutundan yararlanılır. Böylece bilgiler zaman ya da alan üzerinde iki ya
da üç boyutlu olarak taşınır. Zaman, alan ve tarih gibi üç mükemmel grafik, karmaşık bir yapısı
olmasına rağmen grafik mimarisiyle birleşerek nasıl anlatıldığını gösterir (Tufte, 1998, s. 40).

Resim 1. Orhan Irmak’ın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönlendirme Sistemi Tasarımı
(Irmak, 2009, s. 81).
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Resim 2. York Üniversitesi Bilgilendirme Sistemleri (KDA, 2014).
Dağınık, tutarsız, birbirinden kopuk yerleştirilmiş bilgilendirici ürünlerden oluşmuş bir çevre, iletişimi
olumsuz yönde etkiler. Günümüz yerleşke ortamları iletişimin yoğun olduğu alanlardan birisidir.
Eskiden yerleşke içerisindeki bilgilendirici ürünlere, günümüzdeki kadar ihtiyaç duyulmamaktaydı.
Fakat bölümlerin sayısı arttıkça ve kapladığı alanlar büyüdükçe daha da karmaşık bir yapı haline gelen
üniversite yerleşkeleri, gün geçtikçe büyüyen, genişleyen, yaşayan mekanlar haline gelmiştir.
Yerleşkelerin ziyaretçiler için iletişimi sağlayan üst düzey bağlantılar içermesi önemli bir yer teşkil
eder. Kampüsün giriş tabelasından, trafik işaret levhaları, yönlendirme işaretleri, harita ve sembollere
kadar yerinde ve eksiksiz bir tasarım uygulaması gerekmektedir. Ama bu ürünler özellikle
Türkiye’deki pek çok üniversite yerleşkelerinde yetersizdir.
Yerleşke ortamında sadece bilgilendirici ürünlerin olması yeterli değildir, gerek tipografi, gerekse
renk, biçim gibi grafik tasarım öğelerinin kurum kimliğine uygun olması da göz önüne alınması
gereken unsurlardandır. Yani yerleşke içerisinde görsel bir uyuma ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca
yerleşke içerisinde yer alan bilgilendirici ürünlerin grafik tasarım ilkeleri kapsamında hazırlanması ile
mümkündür. Bu şekilde bilgilendirici ürünler temsil ettiği yere her bir öğesiyle görsel bir kimlik
kazandırmış olur.
Tek başına tipografik unsurlarla bile etkili ve nitelikli çalışmalar oluşturulabilir. Görsel yoğunluk
içerisinde yazı karakteri, rengi, büyüklüğü, açıklayıcılığı ve etkileyiciliği ön planda tutularak mümkün
olabilir. Font seçiminde uygulandığı alanın özelliğini taşıması gerekir. Örneğin eğlenceli bir kurum
için kullanılan font ile, resmi bir kurum için tasarlanan yönlendirmelerde kullanılan fontlar farklı
olmalıdır. Ayrıca kullanılan fontun kalınlığı, büyüklüğünün belirlenmesi ve hedef kitlenin özelliğine
göre düzenlenmesi uygun olur.
YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, araştırmanın evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve verilerin
analizi alt bölümlerine yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
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Bu araştırmanın modeli tarama modelidir. Bu araştırma modeli betimlemeyi amaçlayan bir
yaklaşımdır. Araştırmada yer alan konu, olay, kişi ve nesneler kendi koşulları içinde olduğu gibi
tanımlanır ve varolan üzerinde değiştirme çabası gösterilmez. Bu araştırmada nicel yöntem
kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da bulunan vakıf üniversitesi olarak Bilkent ve Atılım, devlet
üniversitesi olarak Hacettepe Beytepe Yerleşkesi ve Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan üniversiteler ulaşılabilirliği açısından seçilmiştir. Bir
üniversitede öğretim elemanı, öğrenci, idari personel ve ziyaretçilere 30’ar kişi olmak üzere 120 kişiye
ulaşılmıştır. Anket üniversitelerde toplamda 480 kişiye uygulanmıştır. Anket katılımcıların gönüllülük
esasına bağlı olarak uygulanmıştır.
Ölçme Araçları
Üniversite yerleşkelerinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini incelemek amacıyla uzman
görüşü alınarak 21 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bu sorularla birinci alt amaç doğrultusunda
üniversite yerleşkelerinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerinin iletişim boyutuna ilişkin
kullanıcı görüşleri, üçüncü alt amaç doğrultusunda renk ve tipografi gibi öğelerin kurum kimliğinin
yansıtıp yansıtmadığı, yedinci alt amaç doğrultusunda devlet ve özel üniversitelerin bilgilendirme
tasarımlarına ilişkin kullanıcı görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı gibi konuların
araştırılması amaçlanmıştır. Kullanılan anket Ek-1’de sunulmuştur. Bu araştırma sonunda ise

Cronbach Alpha değeri 0,890 olarak bulunmuştur ve Cronbach Alpha değerine göre anket,
yüksek güvenirlik taşımaktadır.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanabilmesi için, bilgilendirme tasarımı konularında yayınlanmış tez, kitap, makale,
raporlar ve internet, süreli yayınlar vb. literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın yapılacağı
üniversitelerin ilgili birimlerinden izin alınarak yerleşke içinde fotoğraf çekimi yapılıp araştırmanın
içeriğine dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan anket
kullanılmıştır. Ayrıca verilerin toplanmasında araştırma kapsamında yer alan üniversitelerde fotoğraf
çekimi yapılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Alt amaçlar doğrultusunda elde edilen veriler istatiksel hesaplamalarda kullanılan SPSS (The
Statistical Packet fort he Social Sciences) programı ile çözümlenmiştir. Öncelikle veriler programa
girilip, kullanıcıların her bir maddeye verdikleri cevap işlenerek frekansları ve yüzdeleri
hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanılarak tablolar oluşturulmuştur. Alt boyutlara göre yorumlarda
bulunulmuştur.
BULGULAR VE SONUÇ
Üniversite yerleşkelerinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerinin incelenmeye çalışıldığı bu
araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda; Atılım, Bilkent, Gazi Gölbaşı ve Hacettepe Beytepe
Yerleşkesi kullanıcıları üniversite yerleşkelerinde yönlendirme tabelalarının ve yerleşke içerisinde yer
alan sembollerin iletişimi kolaylaştırdığı görüşü elde edilmiştir (Tablo 1-2-3-4). Ziyaretçilerin büyük
oranı yerleşke haritasını açıklayıcı bulmamaktadır. Atılım Üniversitesi dışında araştırma kapsamında
yer alan üniversitelerde yerleşke haritası bulunmamaktadır. Atılım’ın kampüs haritası da yeteri kadar
açıklayıcı olmadığı bulgular arasındadır.
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Tablo 1. Atılım Üniversitesi’nde Yer Alan Bilgilendirme Tasarımı Ürünlerinin İletişim
Boyutuna İlişkin Kullanıcı Görüşlerinin Dağılımı
Kesinlikle
Katılıyorum
Soru

1. Üniversite
yerleşkelerinde
bilgilendirici
grafiklerin
(iletişim
yönünden)
olması
gereklidir.

9. Yönlendirme
tabelaları
iletişimi
kolaylaştırmakt
a-dır.

13. Yerleşke
içinde yer alan
semboller (wc
kız-erkek
göstergesi vb.)
iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

Kullanıcılar
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Öğretim Elemanı

24

80

6

20

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğrenci

16

54

13

43

1

3

0

0

0

0

30

100

İdari Personel

22

73

7

23

0

0

1

4

0

0

30

100

Ziyaretçi

30

100

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğretim Elemanı

7

23

15

50

4

14

4

13

0

0

30

100

Öğrenci

4

13

14

46

4

14

7

24

1

3

30

100

İdari Personel

11

37

17

57

1

3

0

0

1

3

30

100

Ziyaretçi

4

13

25

83

1

4

0

0

0

0

30

100

Öğretim Elemanı

7

23

18

60

2

7

3

10

0

0

30

100

Öğrenci

1

3

19

63

6

20

3

10

1

4

30

100

İdari Personel

8

26

15

50

5

17

2

7

0

0

30

100

Ziyaretçi

4

13

25

83

1

4

0

0

0

0

30

100

Tablo 2. Bilkent Üniversitesi’nde Yer Alan Bilgilendirme Tasarımı Ürünlerinin İletişim
Boyutuna İlişkin Kullanıcı Görüşlerinin Dağılımı
Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

Soru

Kullanıcılar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1. Üniversite
yerleşkelerinde
bilgilendirici
grafiklerin
(iletişim
yönünden) olması
gereklidir.

Öğretim Elemanı

24

80

6

20

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğrenci

17

56

12

40

1

4

0

0

0

0

30

100

İdari Personel

26

86

4

14

0

0

0

0

0

0

30

100

Ziyaretçi

30

100

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğretim Elemanı

5

16

24

80

1

4

0

0

0

0

30

100

Öğrenci

10

33

17

56

1

3

1

4

1

4

30

100

İdari Personel

17

56

11

36

1

4

1

4

0

0

30

100

Ziyaretçi

11

37

17

57

1

3

1

3

0

0

30

100

Öğretim Elemanı

0

0

26

87

4

13

0

0

0

0

30

100

Öğrenci

7

23

19

64

4

13

0

0

0

0

30

100

İdari Personel

10

33

15

50

5

17

0

0

0

0

30

100

Ziyaretçi

8

26

21

70

1

4

0

0

0

0

30

100

9. Yönlendirme
tabelaları iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

13. Yerleşke
içinde yer alan
semboller (wc
kız-erkek
göstergesi vb.)
iletişimi
kolaylaştırmaktadır.
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Tablo 3. Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde Yer Alan Bilgilendirme Tasarımı Ürünlerinin
İletişim Boyutuna İlişkin Kullanıcı Görüşlerinin Dağılımı
Kesinlikle
Katılıyorum
Soru

1. Üniversite
yerleşkelerinde
bilgilendirici
grafiklerin
(iletişim
yönünden) olması
gereklidir.

9. Yönlendirme
tabelaları iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

13. Yerleşke
içinde yer alan
semboller (wc
kız-erkek
göstergesi vb.)
iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

Kullanıcılar
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Öğretim Elemanı

26

87

3

10

0

0

0

0

1

3

30

100

Öğrenci

19

63

11

37

0

0

0

0

0

0

30

100

İdari Personel

23

76

3

10

2

7

0

0

2

7

30

100

Ziyaretçi

30

100

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğretim Elemanı

7

23

5

16

5

17

8

27

5

17

30

100

Öğrenci

8

27

9

30

2

6

6

20

5

17

30

100

İdari Personel

14

47

7

23

2

7

3

10

4

13

30

100

Ziyaretçi

13

43

11

37

1

3

4

14

1

3

30

100

Öğretim Elemanı

3

10

12

40

5

17

7

23

3

10

30

100

Öğrenci

4

13

14

47

7

24

4

13

1

3

30

100

İdari Personel

11

37

7

23

4

13

5

17

3

10

30

100

Ziyaretçi

9

30

16

53

2

7

3

10

0

0

30

100

Tablo 4. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde Yer Alan Bilgilendirme Tasarımı
Ürünlerinin İletişim Boyutuna İlişkin Kullanıcı Görüşlerinin Dağılımı
Kesinlikle
Katılıyorum
Soru

1. Üniversite
yerleşkelerinde
bilgilendirici
grafiklerin
(iletişim
yönünden) olması
gereklidir.

9. Yönlendirme
tabelaları iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Toplam

Kullanıcılar
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Öğretim Elemanı

26

87

4

13

0

0

0

0

0

0

30

100

Öğrenci

19

63

10

33

1

4

0

0

0

0

30

100

İdari Personel

21

70

8

26

0

0

1

4

0

0

30

100

Ziyaretçi

25

83

4

13

0

0

0

0

1

4

30

100

Öğretim Elemanı

5

17

16

53

5

17

4

13

0

0

30

100

Öğrenci

7

23

10

33

9

30

3

10

1

4

30

100

İdari Personel

10

33

13

43

1

4

5

17

1

3

30

100

Ziyaretçi

12

40

14

47

1

3

2

7

1

3

30

100
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13. Yerleşke
içinde yer alan
semboller (wc
kız-erkek
göstergesi vb.)
iletişimi
kolaylaştırmaktadır.

Öğretim Elemanı

2

7

10

33

11

37

6

20

1

3

30

100

Öğrenci

6

20

12

40

7

23

4

13

1

4

30

100

İdari Personel

2

7

22

73

6

20

0

0

0

0

30

100

Ziyaretçi

5

16

18

60

5

17

0

0

2

7

30

100

Gazi Gölbaşı Yerleşkesi kullanıcılarının çoğunluğu tarafından yönlendirme tabelaları yol gösterici
nitelikte bulunmamıştır. Gölbaşı’nda özellikle bu konuda eksiklikler saptanmıştır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda Bilkent Üniversitesi’nde ziyaretçiler kapı isimliklerinde kullanılan yazının kurum
kimliğini yansıtmadığı görüşündedir. Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde de yönlendirme
tabelalarının kurum kimliğini yansıtmadığı görülmüştür. Kurum kimliği, kurumları rengi, tipografisi,
şekli vb. özellikleri ile diğerlerinden farklı kılmakta ve benzerlerinden ayırmaktadır. Bir kimliğe sahip
olmayan kurum ya da kuruluş düşünülemez. Aslında kurum kimliği bir kurumun imajıdır ve kendisini
temsil eder. Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde sonuçlar ışığında bilgilendirici grafiklerde bir
dil birliği olmadığı saptanmıştır. Üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesi’nde görsel bir kimliğe ihtiyaç
duyulmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan üniversitelerde yönlendirme tabelaları başta olmak
üzere bilgilendirici grafiklerin yetersiz olduğu sonucu elde edilmiştir. Atılım Üniversitesi ve Gazi
Gölbaşı Yerleşkesi’nde trafik işaret levhalarının da yetersiz olduğu verisine ulaşılmıştır. Bunun yanı
sıra araştırma yapılan üniversitelerde bilgilendirici grafiklerin özgünlük ilkesine uygun olmadığı
görüşü elde edilen bulgular arasındadır. Devlet ve vakıf üniversitelerin bilgilendirme tasarımlarına
ilişkin kullanıcı görüşleri arasında anlamlı farklılık bakımından; vakıf (Atılım-Bilkent) ve devlet (Gazi
Gölbaşı-Hacettepe Beytepe) üniversiteleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve aradaki farkın vakıf
üniversiteleri lehine olduğu görülmüştür (Tablo 5).

Tablo 5. Vakıf ve Devlet Üniversitelerine Ait İlişkisiz Örneklemler T Testi Sonuçları
Üniversite

N

Ortalama

Standart Sapma

Vakıf (Atılım-Bilkent)

240

67,80

11,164

Devlet (Gazi Gölbaşı-Hacettepe Beytepe)

240

56,45

10,775

t

sd

p

11,324

478

,000

P<0.05

ÖNERİLER
Üniversite yerleşke alanlarında kullanıcıların daha kolay bir iletişim sağlamaları için bilgilendirici
grafiklerin olması gerekir ve bu şekilde kullanıcılara istediği yere kolaylıkla ulaşabilme olanağı sağlar.
Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bir üniversite alanı içerisinde kurumsal
kimlik ruhu yapılandırılmalıdır. Gerek renkleri, gerek yazı ve biçimi ile görsel bütünlük içerisinde
olması önemlidir. Aynı biçimde bilgilendirici grafiklerin açık, sade ve anlaşılır bir biçimde
hazırlanması etkili bir iletişim için gereklidir. Üniversite alanlarında yerleşke haritasının özellikle
iletişimin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilmesi kullanıcılara yön bulmada yardımcı olacaktır. Yön
bulma konusunda yönlendirme levhaları da önemli bir ihtiyaç ürünüdür. Bilgilendirme
tasarımcılarının, açıklık, anlaşılırlık, özgünlük gibi kavramların tasarımlarına yansıtması ve bir kurum
kimliği ruhu oluşturması önemli olacaktır.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı, hizmet tasarımının tanımı, ortaya çıkışı ve sonrasındaki gelişmelerin
incelenerek, bu kavramın tasarım açısından anlaşılabilmesidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı
çalışmada araştırmanın deseni “durum çalışması”, türü ise “açıklayıcı durum çalışması”dır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel veri toplama araçlarından “doküman incelemesi” tekniği
kullanılmıştır. Çalışmada, doküman incelemesi ve analizleri sonucunda hizmet tasarımının tüm
özellikleri derinlemesine irdelenerek prensipleri, metodolojisi, araçları gibi önemli noktalar örneklerle
açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda, hizmet tasarımının en önemli bileşenlerinin tüketici
deneyimleri ve inovasyon çözümler olduğu, aynı zamanda tüketici merkezli ve çok disiplinli bir
yaklaşımı benimsediği anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hizmet tasarımı, inovasyon, tüketici deneyimi, tüketici merkezli tasarım

A NEW DIMENSION IN DESIGN: SERVICE DESIGN
ABSTRACT
The purpose of this research are the description of service design, its appearance and being able to
understand this concept in terms of design by examining the coming developments. The pattern of
research is “the case study” and the type of research is “illustrative case study” in this work which
the qualitative research method was used. “The document review”, that was one of qualitative data
collection tools, was used for the purpose of this research. In this study, all the important aspects of
service design such as its principles, methodology and tools were explained by examining in depth in
the result of document review and analysis. At the end of the study, it is understood that the most
important components of service design are consumer experiences and innovation solutions. At the
same time, it is seen that the most important components adopt multidisciplinary approach and
consumer centred.
Keywords: Service Design, innovation, customer experiences, consumer centred design
GİRİŞ
Soyut ve karmaşık olan doğası nedeniyle hizmet kavramını tanımlayabilmek oldukça zordur. Bir
ürünü (malı) fiziksel olarak inceleyebilirken hizmete dokunamazsınız veya fotoğrafını çekemezsiniz.
Onları yalnızca deneyimleyebilirsiniz (Mohana Roa, 2011 220). Ancak, hizmetlerin belki de en
çarpıcı yönü, onların bu soyut kavramıdır (Verma, 2009: 24). Ürünlerin aksine, hizmetler genellikle
tüketilmeden önce, görülemez, tadılamaz, duyulamaz, koklanamaz ve test edilemezler. Potansiyel bir
tüketici genellikle hizmet sunumu öncesinde (hizmet alım sırasında ve sonrasında) hizmet olgusunu
fiziksel olarak hissedemez. Örnek olarak, bir tüketici için araba tamiri/bakımı tamamen soyuttur ve
neler yapıldığını fiziki olarak değerlendirebilmesi mümkün değildir (Mudie ve Pirrie, 2006: 3).
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Hizmetler genellikle iş süreçleri veya faaliyetlerle ilgilidir. Hizmet sürecinde fiziksel varlıklardan
yararlanılsa da bunların daha çok hizmetin ortaya çıkarılmasında yararlanılan araçlar olması, hizmetin
soyut olma özelliğini ortaya koymaktadır. Soyut olma özelliği, hizmetleri fiziksel ürünlerden
(mallardan) ayıran en temel farktır. Diğer bir deyişle, hizmetler, soyutluk derecesi yüksek olan
ürünleri ifade ederken, fiziksel ürünler de somutluk derecesi yüksek olan ürünleri ifade etmektedir.
Ancak, günümüzde hem soyut hem de somut özellikteki tüm fiziksel ürünler ve hizmetler ürün olarak
adlandırılmaktadır. Esasen, fiziksel ürünler ile hizmetler arasında kesin bir ayırım yapmak oldukça
zordur. Bazı durumlarda tamamen fiziksel özellik taşıyan ürünler, hizmet özelliği taşımayan ürünleri
ifade ederken, tamamen hizmet özelliği taşıyan ürünler de fiziksel ürün özelliği taşımayan ürünleri
kapsamaktadır. Örneğin, tuz ambalajı tamamen somut bir ürün (fiziksel ürün) olarak
değerlendirilebilirken, danışmanlık veya eğitim tamamen soyut bir ürün (hizmet) olarak
değerlendirilebilir. Bilgisayar ve otomobil ilk bakışta somut ürün olarak görünürken satın alma
öncesinde, satın alma esnasında ve satın alma sonrasında bu ürünleri satan firmaların bu ürünlere
yönelik sundukları hizmetler de bulunmaktadır (Karamustafa ve Acar Gürel, 2012: 5).
Moritz (2005: 29-30) hizmetlerin 6 özelliğini şu şekilde açıklamaktadır;
1. Hizmetler soyuttur.
Hizmetler fiziksel yapıya sahip değildirler.
2. Hizmetler tüketimden ayrılamazlar.
Hizmetin üretim ve tüketimi çoğunlukla aynı zamanda meydana gelir. Doktora giderek tedavi
olan kişi eşzamanlı olarak hizmeti, üretilirken tüketmektedir.
3. Hizmetler depolanamazlar.
Ürünler gibi daha sonra tüketilmek üzere depolanamazlar. Uçuş hizmeti veren bir havayolu
için uçak yola çıktıktan sonra boş olan koltuk değerini kaybeder.
4. Hizmetler ait olamazlar.
Hizmetler yerinde kullanılmaktadırlar. Hiç kimse hizmeti taşınan bir ürün gibi evine
götüremez. Bir otel odasını satın alamazsınız ancak belli bir süre hizmet olarak
kullanabilirsiniz.
5. Hizmetler karmaşık deneyimlerdir.
Hizmetler zamanla ve çeşitli temas noktalarında (touchpoint) oluşur. Fiziksel ürünlerin
aksine, hiçbir hizmet deneyimi birbirine benzemez. Tüketiciler aynı hizmeti çok farklı
düzeylerde algılarlar. Bu algı tüketicinin geçmiş kişisel deneyimlerine, hizmeti aldığı ortama,
yaşadığı çevreye, sosyo-ekonomik durumuna ve buna bağlı kültürüne göre değişmektedir.
6. Hizmetlerin kalitesini ölçmek zordur.
Hizmet kalitesi ölçümleri çoğunlukla nitel olma eğilimindedir ve nicel yaklaşım çok azdır.
Bunun bir sonucu olarak, bir hizmetin kalitesini kontrol etmek zordur.
HİZMET SEKTÖRÜ
Avrupa’da son üç yılda ekonominin genelinde çok önemli değişiklikler olmuştur. Tarım, madencilik
ve endüstri gibi geleneksel sektörlerde gözle görülür bir düşüş gözlenmektedir. Buna karşın hizmet
sektörünün gelişimi ve iş hacmi her geçen gün artmaktadır (Lovelock ve diğerleri, 2011: 5). Bugün
gelişmiş ülke ekonomilerinin %75’ini hizmet sektörü oluşturmakta ve bu durum çok yeni iş alanları
yaratmaktadır (Polaine ve diğerleri, 2013: 28). Tahmini olarak hizmet sektöründe dünya çapında 700
milyar dolar iş hacmi vardır ve her beş çalışandan biri bu sektörde istihdam edilmektedir (Young,
2005: 2-5).
Bugün, hizmet sektörünün bağlı olarak çalıştığı alanlar çok geniş ve çeşitlidir. GATS (General
Agreement on Trade in Services) hizmetleri faaliyet etkinliğine göre 155 alana ayırmış ve aşağıda
görüldüğü gibi 11 ana kategoride sınıflandırmıştır (Shanker, 2008: 6-7).
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1. İş hizmetleri
2. İletişim
3. İnşaat ve mühendislik
4. Dağıtım
5. Eğitim
6. Çevre
7. Finans
8. Sağlık
9. Turizm
10. Eğlence
11. Ulaşım
Hizmetler hayatın her alanında kullanılmaktadır. Eğitimden eğlenceye, sağlıktan seyahate, ulaşımdan
gıdaya, internetten telefona, aklımıza gelebilecek her sektör, hizmet kavramı ile çok sıkı bir ilişki
halindedir ve böylesi bir ortamda hizmetlerin ve hizmet süreçlerinin tasarlanması kaçınılamaz
olmuştur.
HİZMET TASARIMI (SERVICE DESIGN)
Her bir tasarım disiplini yetenek ve değerlerin bir kombinasyonudur ve zaman içerisinde gelişerek var
olan geçerli konumuna ulaşmıştır. Hizmet tasarımı benzer biçimde bir disiplin olarak on yıldan beri
gelişimini sürdürmektedir. Bu duruma örnek olarak, geçen yüzyılda endüstriyel tasarımın şekillenerek
günümüzde herkes tarafından kabul edilen bir disiplin halini alarak varlığını sürdürmesi gösterilebilir.
Endüstriyel tasarım disiplini, ilk olarak 1920’lerde Almanya Bauhaus ve Amerika Birleşik
Devletleri'nin doğu kıyısındaki bir grup tasarımcı tarafından tanımlanmıştır. Tasarımcıların ürettiği ilk
işler başta çok radikal bulunmuş, daha sonra kabul görerek bugünün zamansız klasikleri olarak değer
kazanmıştır. Endüstri tasarımcıları öncelikle seri üretimi incelemiş ve sıradan insanlara daha iyi bir
yaşam alanı sağlamak için çeşitli yollar aramışlardır. Tasarımcı olarak onların rolü, estetik ve teknik
beceriyi harmanlayarak teknolojiyi insancıllaştırmaktır. İnsanların barınmak, yemek yemek, uyumak,
giyinmek, çalışmak, oturmak seyahat etmek gibi temel ihtiyaçlarını giderirken karşılaştıkları
sorunların, çözümü üzerine, yaratıcı biçimde yoğunlaşan endüstriyel tasarım alanı, estetik ve teknik
becerinin seri üretime aktarılmasıyla teknolojiyi insancıllaştırma ihtiyacını birleştirmiştir. Bir yüzyıl
sonra benzer bir bağlamda, hizmet tasarımının yükselişi için pota sağlanmıştır. Teknolojik altyapının
hızlı değişimiyle birlikte özellikle son beş yılda batı ekonomilerinin hizmet sektörüne yönelme
yolundaki gelişimi ve 1970’lerde başlayan dijital devrim, hizmet tasarımı için birkaç yıl öncesine
kadar hayal edilemeyecek temel ve yeni platformlar oluşturmuştur. Örneğin; genel bilgi akışını
sağlayan sanal veriler; bankacılık işlemleri gibi karmaşık sistemlerin web üzerinden tüketiciler
tarafından bireysel olarak kullanılmasını sağlamıştır. Buradan hareketle hizmet tasarımı, tüketici
deneyimlerini (human experiences) tasarlama yeteneğiyle, dijital teknolojileri anlama becerilerini
birleştirerek kendini ifade etmektedir (Løvlie, L., 2009: 38-43).
Hizmet tasarımı, fikirleri, tüketici deneyimleri vasıtasıyla, soyut ve somut (tangible, intangible)
ortamları bir arada kullanarak tasarlayan çok yeni bir alandır. Bu alan, özellikle perakende,
bankacılık, ulaşım ve sağlık gibi sektörlerde son tüketici deneyimi için birçok fayda sağlamaktadır.
Bir uygulama olarak hizmet tasarımı süreci, genellikle tüketiciye bütünsel bir hizmet sunmayı
amaçlayan sistemlerin ve süreçlerin tasarımıyla sonuçlanır. Hizmet tasarımı farklı disiplinlerden
çeşitli metot ve araçları bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu disiplinler arası
uygulama, tasarım, yönetim ve gelişim mühendisliği becerilerini birleştirir. Hizmet, tarih boyunca
çeşitli formlarda organize edilerek var olmuştur. Ancak, yeni iş modelleri dahilinde bilinçli bir şekilde
tasarlanan hizmetler, empati yoluyla tüketici ihtiyaçlarına çözüm ararken, aynı zamanda toplumda
yeni sosyo-ekonomik değerler yaratmak için de çalışmaktadırlar. Hizmet tasarımı, hizmetlerin
geliştirilme yeteneği ve bir tasarım süreci uygulamasıdır. Hizmet tasarımı bu mevcut hizmetleri
iyileştirmek ve yenilerini yaratmanın pratik bir yoldur. Merkezinde tüketicinin olduğu, çevre, iletişim
ve kullanılan ürünleri göz ardı etmeden, kullanım kolaylığı, memnuniyet, verimlilik gibi faktörlerin
iyileştirilmesini de sağlar (Stickdorn ve Schneider, 2011: 29-33).
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Hizmet tasarımı, gerçekte tüketici deneyimlerinin yaratılmasıdır. Bu bir ürünün tasarlanmasından çok
farklıdır ve insan etkileşimi (interaction) ön plandadır. Deneyim çok güçlü bir duygudur ve
tüketicilerinin ne gördükleri, ne hatırladıkları ile ilgilidir. Olumlu bir deneyim marka yada hizmet ile
kalıcı bir bağ oluşturabilir (Lindberg, 2010). Aynı zamanda hizmet tasarımı, hizmet sağlayıcı ve
tüketiciler arasındaki altyapı, iletişim ve malzeme bileşenlerinin hizmet kalitesini ve etkileşimini
artırmak için bir planlama ve insanları organize etme faaliyetidir (SDN, 2014) ve tüketicilerin bakış
açısından hizmetlerin işlevselliğini ve biçimini tasarlar (Erlhoff ve Marshall, 2008: 343). Tüketicinin,
aynı kahvenin aynı fiyata satıldığı, yan yana duran iki kahve dükkanından birini seçmesine neden
olur.
Hizmet tasarımı, hizmet kalitesini artırmak için hem tüketicilere hem de hizmet sağlayıcılara yönelik
kullanılan bir yöntemdir. Hizmet tasarımı, etnografya, sistem tasarımı, etkileşim tasarımı, ürün
tasarımı, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, hizmet pazarlaması, inovasyon yönetimi ve sosyal
psikoloji gibi çeşitli disiplinleri bir araya getirmektedir (SDT, 2014).
Yukarıdaki tanımlamalar ve açıklamaların ışığında hizmet tasarımının önemli özellikleri aşağıdaki
şekilde sıralanabilir;
> Tüketici deneyimleri ve inovasyon en önemli bileşenleridir.
> Tüketici merkezlidir.
> Teknolojiyi en verimli şekilde kullanır.
> Farklı disiplinleri bir araya getirir, disiplinler arası bir yapısı vardır.
> Soyut ve somut ortamları bir arada kullanır.
> Sistemi ve süreci tasarlar.
> Sürdürülebilir olmalıdır.
> Tüketici ihtiyaçlarına en iyi çözümü arar.
> Tüketici kadar hizmet sektörü çalışanı da sürece dahil olmaktadır.
> Sürecin tamamı (hizmet öncesi, hizmet anı, hizmet sonrası) görselleştirilerek anlaşılır hale getirilir.
HİZMET TASARIMININ PRENSİPLERİ
Hizmet tasarımı, disiplinler arası yapısı nedeniyle karmaşık bir görüntü sergilemektedir. Ancak
tüketici için yararlı, kullanışlı, tekrarlı (iterative), çoğu zaman yenilikçi (innovative), arzu edilirken
aynı zamanda etkili çözümler üretebilmesi noktasında da bu yapıya ihtiyaç duymaktadır. Her
disiplinin bir konuyu ele alırken kullandığı temel yaklaşımları, düşünceleri, bakış açıları,
metodolojileri, ön görüleri, çözümlemeleri, kısaca kendilerine ait kullandıkları yöntemleri vardır.
Hizmet tasarımı, bu yaklaşımıyla farklı disiplinlerin kendilerine ait yöntemlerini birleştirerek en
faydalı biçimde tüketiciye sunmaktadır. Bu karmaşık iş yapılırken çeşitli prensipler göz önünde
bulundurulmalıdır. Stickdorn ve Schneider (2011: 34-45) hizmet tasarımının 5 prensibinin şu şekilde
olduğunu söylemektedirler;
1. Tüketici Merkezli (User-Centered)
2. Ortak - Yaratıcılık (Co-Creative)
3. Dizilim/Sıralama (It is sequencing)
4. Kanıtlar/İzler (It is evidencing)
5. Bütüncül Yaklaşım (Holistic)
1. Tüketici Merkezli (User-Centered)
İki tüketici düşünecek olursak; ikisi de 1948 yılında doğmuş, ikisi de evli, ikisi de çocuklu, ikisi de
Alp Dağları’nı seviyor, ikisinin de köpekleri var; ayrıca ikisi de İngiltere’de yaşıyor. Bunlardan biri
Prens Charles (Galler Prensi) diğeri Ozzy Osbourne (İngiliz rock-metal şarkıcısı) olabilir. İstatistiksel
tüketici verileri önemli olmasına rağmen, bir ürün yada hizmet tasarlanırken farklı tüketicilerin farklı
özellikleri olabileceği unutulmamalıdır (Krafft, 2012: 2). Ayrıca alışkanlıklar, kültür, sosyal bağlam
ve tüketicilerin motivasyonu da hayati önem taşımaktadır. Hizmet tasarımı sürecinde merkeze
tüketicinin konulması gereklidir. Tüketici ihtiyaç ve istekleri doğru anlaşılırsa tüketici merkezli
tasarım zaman kazandırır (Lowdemilk, 2013: 9). Bu sadece istatistiksel tanımların ve onların
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ihtiyaçlarının deneysel analizlerinin ötesinde tüketicinin gerçekten ne istediğinin anlaşılmasını
gerektirir. Bütün tüketiciler farklı ihtiyaç ve düşünce yapısına sahiptirler. Hizmet tasarımı bu farklı
düşünce yapılarının anlaşılıp keşfedilmesiyle başlamaktadır. Başka bir örnek verilecek olursa; bir
telefon hattı aranarak yardım istendiğinde asıl problem iki tarafın birbirini doğru anlayabilmesidir. Siz
ve karşı taraf aynı dili konuşmasına rağmen farklı gerçeklikleriniz olduğu için iletişim
kuramayabilirsiniz. Disiplinler arası takımlarda çalışırken de elbette aynı durum ortaya çıkabilir;
yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar ve pazarlamacıların yanı sıra arka planda çalışan personel ve
tüketiciler, genellikle birbirlerini yanlış anlayabilirler, çünkü herkesin farklı bireysel geçmişleri ve
deneyimleri vardır. Tüketici merkezli yaklaşım herkesin konuşabildiği ortak bir dil sunar; bu, hizmet
tüketicisinin dilidir (Stickdorn ve Schneider, 2011: 36-37).
2. Ortak - Yaratıcılık (Co-Creative)
Ortak yaratıcılık, tasarımcı ekip ve tüketici tarafından ortaklaşa bir değer yaratım sürecidir. Bu durum
tüketicinin sorun veya isteklerinin tanımı ve problemin çözümü ile ilgilidir (Prahalad ve Ramaswamy,
2004: 5). Ancak, tüketici çeşitliliği çok fazladır ve hizmet tasarım sürecinin merkezine yalnızca bir
tüketici koyulursa birden çok tüketici grubunun olduğu gerçeği göz ardı edilmiş olacaktır. Çünkü her
bir tüketici farklı ihtiyaç ve beklentilere sahiptir. Ayrıca, ön/arka ofis çalışanları ve yöneticilerle
birlikte, insan faktörünün olmadığı ara yüzlerin de, örneğin bankamatikler (ATM) veya web siteleri
gibi çeşitli aktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Böylece, tek bir hizmet planı bir dizi aktörler ve
farklı tüketici grupları yanı sıra farklı çalışanlar ve ara yüzleri içerebilir. Örneğin bir Apple Store
mağazasında yalnızca ürün satılmaz, burada çalışanlar yoluyla tüketici deneyimi unutulmaz düzeye
çıkarılarak marka bağlılığı sağlanmaktadır (Gallo, 2014: 235).
Hizmet tasarımı sürecine tüketicilerin yanı sıra araştırma ve hizmet planı tanımlanmasında rol
oynayan diğer iş ortaklarının da dahil edilmesi gereklidir. Hizmetin içerisinde yer alan bu iş
ortaklarının; tasarımcılar, yöneticiler, pazarlamacılar, mühendisler, ön/arka plan çalışanları ve
tüketicilerdir. Hizmet tasarımı süreci yaratıcı olmalı ve yukarıda adı geçen bütün farklı disiplinleri ve
çalışanları içermelidir. Hizmet tasarımı içerisinde farklı tüketicilerin farklı bakış açılarından özgün
fikirler edinilerek, prototiplerin oluşturulması, geliştirilmesi ve bunların test edilmesi için kullanılan
çeşitli yöntem ve araçlar vardır. Bu bir anlamda ortak yaratıcılıktır ve her bir aktörün tasarımcı
düşünceye giden yolunu kolaylaştırır. Tüketici, hizmetin tasarımı sırasında ne kadar işin içinde yer
alırsa, o kadar çok o hizmetin ortak üretilmesine yol açar. Bu durum artan tüketici sadakatinde istikrar
ve uzun vadeli katılım sağlar (Stickdorn ve Schneider, 2011: 38-39).
3. Dizilim/Sıralama (It is sequencing)
Hizmet belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek olan dinamik bir süreçtir. Gelişim süreci,
hizmet tasarımı yapılırken hayati önem taşır, çünkü tüketicinin durumu hizmet ritmini etkiler. Hizmet
etkileşimlerinin belirgin parçalarını oluşturan temas noktaları ve somut kanıtlar genellikle dizilimle
birbirlerine bağlanırlar (Meronni ve Sangiorgi, 2011: 90). Bunlar hizmet tasarımının yapısal
çözümlemesi için kullanılır ve hizmet unsurunu oluştururlar. Temas noktası etkileşimleri yalnızca
insan-insan, insan-makine veya makine-makine olarak değil, dolaylı olarak diğer tüketici
değerlendirmeleri, basılı yada çevirim içi medya gibi üçüncü parti elemanlar yoluyla da ortaya
çıkartılır. Her hizmet süreci, üç aşamalı bir geçiş izler; 1. hizmet öncesi periyot (bir hizmet
tasarlayıcısıyla iletişime geçmek), 2. aktif hizmet periyodu (tüketicinin gerçek bir hizmet deneyimi
edinmesi), 3. hizmet sonrası periyot (tüketici deneyiminin paylaşılması). Saçlarını kestirmek isteyen
bir kişinin hizmet öncesi periyotta ilk temas noktası, saçlarını kestirme ihtiyacı duyduğu andır,
böylece tüketici hizmet teklifini bir berber dükkanının önünden geçerken, başka birinden duyarak
veya reklamlar aracılığıyla öğrenebilir. Olumlu yada olumsuz tüketici deneyimi, hizmet alımı
esnasında (aktif hizmet periyodunda) meydana gelir. Tüketici, hizmet sonrasında ise deneyimini yüzyüze, telefonla yada internet üzerinden hizmet sonrası periyotta paylaşır (Stickdorn ve Schneider,
2011: 40-41).
4. Kanıtlar/İzler (It is evidencing)
Kanıtlar, hizmet tasarımı yapılırken ortaya çıkan sonuç ve farklılıkların görünmesini sağlar (Moritz,
2005: 180). Bunlar genellikle, otel odasının temizlenmesi ve bunun kanıtı olan ucu kıvrılmış tuvalet
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kağıdı gibi arka planda tüketiciye fark edilmeden gerçekleştirilir. Aslında, bu gibi hizmetler bilerek
göze çarpmadan yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Hizmet kanıtları, hizmetin doğal hikayesi ve temas
noktası sıralamasına göre tasarlanması gereklidir. Hizmet süreci eğer bir film gibi düşünülecek olursa,
perde arkasında arka plan (back-stage) çalışanlar tarafından yapılan işlerin (arka plan hizmet
süreçleri) daha iyi anlaşılması, hizmet deneyimi artan bir tüketici memnuniyetine neden olabilir.
Örneğin tatil dönüşü oraya ait hediyelik eşyanın hatıra olarak alınması ve ona her bakıldığında
yaşanan güzel anların hatırlanması, o eşyaya yüklenmiş fiziksel bir kanıttır. Bu şekilde fiziksel
geçmişi olan eşyalar tüketicinin pozitif hizmet anlarını tekrar hatırlamasına neden olabilir ve alınan
hizmet bu duygusal birliktelik yoluyla, tüketici algısının artarak sürmesini sağlar. Böylece, tüketicinin
edindiği hizmet kanıtları (ör: hediyelik hatıra eşyalar, çekilen fotoğraflar), sadece hizmet sırasında
değil hizmet sonrasında da hizmet deneyimini uzatabilir. Bu durum gerçekte hizmete somut
bileşenlerin eklenmesidir, aksi takdirde deneyimler soyut kalırdı. Fiziksel kanıtlar etkin bir şekilde
kullanılırsa tüketici sadakatini artırma potansiyeline sahiptir ve tüketicilerin başkalarına bu hizmeti
tavsiye etmelerinde önemli rol oynar (Stickdorn ve Schneider, 2011: 42-43).
5. Bütüncül (Holistic)
Hizmetler soyut olmalarına rağmen, fiziksel çevre ve hizmet sağlayıcı tarafından yapılan çeşitli
kanıtlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bilinçaltında, tüketiciler görerek, duyarak, koklayarak,
dokunarak kısaca tüm duyularıyla hizmet ortamını algılayarak test etmektedirler. Ayrı temas
noktalarında ve hizmet anlarında odak nokta hizmetin oluştuğu ortamdır. Aksi takdirde tüketicilerin
hizmet deneyimleri, derin ve kalıcı bir etkiye sahip olamayabilir. Hizmet dizisi tasarlanırken,
alternatif tüketici yolculukları ve alternatif temas noktaları oluşturulmalıdır. Ayrıca tüketici deneyimi
sağlamak için dizinin çeşitli perspektiflerden defalarca yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Bu
nedenle, hizmet yolculuğu (service journey) boyunca tüm iş ortaklarının bütüncül bir biçimde
çalışmaları önemlidir (Stickdorn ve Schneider, 2011: 44-45).
HİZMET TASARIMININ METODOLOJİSİ
Tasarım süreci, kendi iç dinamikleri içerisinde her tasarımcı tarafından geçmiş deneyim ve
öğrenimleri yoluyla farklı şekillerde yönetilebilir. Ancak 2005 yılında Tasarım Konseyi (The Design
Council) kendi bünyesinde yaptığı araştırmalar sonucunda, tasarım metodolojisini anlatan çift elmas
(double diamond) (Görüntü1) modelini ortaya çıkarmıştır; Keşfetme (discover), tanımlama (define),
geliştirme (develop) ve dağıtım (deliver). Keşfetme; çift elmas modelinin ilk çeyreği projenin
başlangıcına işaret eder. Genellikle tüketici ihtiyaçlarının tespit edildiği, bir başlangıç fikri veya ilham
ile başlamaktadır. Bu aşamanın amacı, tasarımcılar ve diğer proje ekibi üyelerinin fikir ve önerilerini
geniş bir bakış açısıyla ele alarak hareket etmektir. Pazar araştırması, tüketici araştırması, bilgi
yönetme ve tasarım araştırma gruplarının çalışmalarını içerir. Tanımlama; modelin ikinci çeyreğinde,
iş hedefleri, ihtiyaçların yorumlanması ve uyumlu hale getirilerek tanımlama aşamasını temsil eder.
Fikirlerin gözden geçirilerek, seçilmesi veya çürütülmesinin yer aldığı bir filtre olarak düşünülmelidir.
Burada elde edilen bulgular, analiz edilerek rafine çözümler için ilk örnekler oluşturulur. Proje
geliştirme ve proje yönetimi içerdiği anahtar faaliyetlerdir. Geliştirme; sorun tam olarak tanımladıktan
sonra, eldeki sorunu çözmek için gerekli proje fikirlerinin ve bileşenlerinin ilk gelişimini kapsar.
Yenilenebilen ve test edilebilen çözümler, tanımlama periyodunun ışığında geliştirilir. Görsel öğelerin
yönetimi, geliştirme yöntemleri ve test etme aşamalarını içermektedir. Dağıtım; oluşan ürün yada
hizmetin kesinleşmiş son halinin pazara sunulması aşamasıdır. Nihai onay, nihai test, tanıtım, hedef
ve değerlendirme faaliyetlerini içermektedir (The Design Council, 2014).
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Görüntü 1: Tasarım Konseyi çift elmas modeli.
Hizmet tasarımı için çeşitli metodolojiler vardır. Tasarım Konseyi’nin tasarım metodolojileriyle
geçişken bir yapıya sahip çeşitli benzerlikler gösteren hizmet tasarımı metodolojilerini Viladas (2011:
95-101) aşağıdaki şekilde açıklamaktadır.
1. Bilgi toplama ve gözlem
2. Yenilikçi fikirlerle bilgilerin işlenmesi
3. İletişim ve paylaşım
4. Prototiplerin üretilmesi ve test edilmesi
5. Sentez ve sunum
1. Bilgi toplama ve gözlem
Tüketicilerin örtülü veya gizli arzularını/isteklerini anlayabilmek için kullanılmaktadır. İstatistikler
veya algoritmalar gibi geleneksel market araştırmalarından farklı olarak insani yaklaşımları ortaya
çıkarmaktadırlar. Bu aşamada, sosyal bilimler tekniklerine dayanan taban araştırma hikayelerinin yanı
sıra, fiziksel delilleri toplar ve ihtiyaçları anlamaya yardımcı olmak için ses ve video kayıtları yapılır.
Amaç, elde edilen verilerin/kayıtların nasıl bir bütün olarak sistem içinde kullanılacağını ortaya
çıkartmaktır.
2. Yenilikçi fikirlerle bilgilerin işlenmesi
• Düzenleme: Gözlemlerden başlayarak, düzenli elemeler yapılır. Toplanan veriler sistematik
yöntemler kullanılarak, “kavram bulutları” ya da “fikir kümeleri” oluşturulur.
• Kavramsallaştırma: Tespit edilmiş beklentiler ışığında yaratıcı ve yeni kavramlar üretilir.
• İleri fikirleri ortaya koymak: Geleneksel tasarımın mevcut araştırma araçlarını da kullanarak, eleme
yöntemiyle seçilen gözlem bulguları ışığında ve empati kurularak; sürdürülebilir, yenilikçi, yaratıcı
fikir yada fikirler belirlenir.
3. İletişim ve paylaşım
• Haritalar: Kompleks sistemlerin, içeriğin, teklifin, her düzeydeki etkileşimin ve hizmet etkinliğinin,
hem ön hem de arka planda anlaşılmasına yardımcı olan görsel planlardır.
• Senaryolar/Anlatılar: Kendi bakış açılarıyla, farklı aktörlerin/tüketicilerin farklı anlardaki deneyim
ve temas noktalarının güzergah ve yolculuklarını temsil eder. Tüketici ve bir banka hizmeti
arasındaki, ilk temas, kullanım, ödeme, bekleme süresi, bekleme ortamı, şikayet ya da hizmetin
tavsiyesi gibi bir çok temas noktasının gösterildiği hizmet haritası örnek verilebilir. Hem haritalar
hem de senaryolar, her türlü görsel ve işitsel öğelerin kullanımıyla kavramların daha kolay
anlaşılabilmesi için geliştirilmiştir.
4. Prototiplerin üretilmesi ve test edilmesi
Prototiplerin oluşturulması ve test edilmesi, nihai ürün/hizmet pazara sunulmadan önce kavramları
geliştirmek yada sınırlandırmak için kullanılırlar. Aynı zamanda prototipler, nihai tasarım öncesinde
daha fazla bilgi edinilmesini de sağlamaktadır.
5. Sentez ve sunum
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Ayrıntılı planlar fabrikaya teslim edildiğinde endüstriyel tasarımcının rolü biter; hizmet tasarımcısı
ise, sisteminin ayrıntılı tanımını teslim ettiği zaman işi tamamlamış olur. Hizmet tasarım ekibinin, iyi
haritalar, anlatılar, prototipler, vb. tasarlamanın yanında, iletişim tasarımcıları ve ürün tasarımcıları ile
birlikte çalışmaları gerekir. Ancak birçok durumda, hizmet tasarımının son noktası, projenin hayata
geçirilebilmesi için tüm detayların mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar vb. ekiplere anlatılmasıdır.
HİZMET TASARIM ARAÇLARI (SERVICE DESIGN TOOLS)
Hizmet tasarımı yöntemlerini hayata geçirmek için kullanılan uygulama araçları geniş bir yelpazede
yer almaktadır. Bu araçlar, proje içerikleri ve kapasitesi ölçüsünde çeşitli kombinasyonlarla
kullanılabilirler. Aşağıda, Parker ve Heapy (2006: 104-108), Viladas (2011: 89-103), Stickdorn ve
Schneider (2011: 146-213), Polaine, Lovlie ve Reason (2013: 79-107) tarafından tanımlanan, mevcut
yaklaşımlar ve yeni hedefler sayesinde geliştirilmiş ve geliştirilmeye açık hizmet tasarımı araçları
sıralanmıştır. Ancak her araç, her hizmet tasarımı projesinde kullanılmaz. Başarılı bir proje, tekrarlı
bir süreç içinde geliştirilen ve prototip fikirler ile çalışılabilir araçların kombinasyonlarının
yaratılmasıyla oluşturulabilir.
İş Ortaklığı-Paydaşlık Haritaları (Stakeholder Maps)
Yapılacak olan hizmet tasarımı ile ilgili tüm aktörlerden ve iş ortaklarından en iyi şekilde
faydalanabilmek ve kaynakların daha iyi dağıtılabilmesini sağlamak için görsel bir haritanın
oluşturulmasıdır.
Hizmet Keşfi (Service Safari)
Hizmet kalitesinin arttırılması için tüketicileri doğal ortamlarında gözlemlemek, gerçek duygu ve
düşüncelerini öğrenmek için kullanılır. Bazen sadece defter-kalem ile not tutulabileceği gibi, bazen de
video veya ses kaydı alınabilir. Tüketici ihtiyaçları ve karşılaşılan ortak problemlere çözüm
geliştirmeye olanak sağlamaktadır. Son zamanlarda restoran zinciri Burger King’in yaptığı çalışmalar
“hizmet keşfi” için iyi bir örnek teşkil etmektedir. Burger King, tüketicilerini Burger King
patateslerini yerken doğal ortamlarında gözlemledi, video görüntülerini aldı. Tüketici eleştirilerine
kulak verdi ve rakiplerine nazaran zayıf olduğu yanını keşfederek, tüketicilerine daha iyi hizmet
sunabilmek için, patateslerini yeniledi ve yeniledikten sonra yine aynı yönteme “hizmet keşfi”ne
başvurarak tüketicinin yeniliklerden memnun olup olmadığını belirledi.
Tüketici Yolculuk Haritaları (Customer Journey Maps)
Tüketici odaklı hizmet süreçlerinin görselleştirilmesidir. En önemli özelliği tüketicinin direkt ya da
dolaylı olarak hizmet üreticisiyle iletişime geçtiği temas noktalarının harita üzerinde belirlenmesi ve
bu temas noktalarından yola çıkarak tüketici deneyimlerinin ortaya çıkartılmasıdır. Örneğin, bir
tüketicinin banka hizmeti almak için kullandığı internet bankacılığı, mobil bankacılık, atm ya da yüz
yüze iletişim yöntemleri temas noktalarından bazılarıdır.
Bağlamsal Görüşmeler (Contextual Interviews)
Hizmetin gerçekleştirildiği ortamda hem tüketiciler, hem de iş ortaklarıyla yapılabilir.
Karşılaşılabilecek sorunların ve isteklerin tüketicinin gözünden nasıl göründüğü tespit edilir. Fotoğraf
ve video kaydıyla belgelenerek görsel harita için veri oluşturulur.
Kültürel Araştırmalar (Cultural Probes)
Tüketici bakış açısından kültürel farklılıkların anlaşılabilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Kültürel
zenginliklerin, tasarım sürecinde tüketici bakış açısıyla şekillendirilmesi inovasyon için sınırsız
olanaklar sağlamaktadır.
Beklenti Haritaları (Expectation Maps)
Tüketici beklentilerinin ortaya çıkartılarak görselleştirilmesini sağlamaktadır. Bu haritanın ortaya
çıkartılabilmesi için tüketici odaklı bir bakış açısı gerekmektedir.
Karakter (Personas)
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Araştırma aşamasından sonra alınan geribildirimlerin harmanlanmasıyla belli tüketici gruplarının
kurgusal olarak karakterize edilerek görselleştirilmesidir. Oluşturulan bu karakterlerin kendileri
kurgusaldır; ancak harita üzerinde sergiledikleri motivasyonları ve reaksiyonları gerçektir.
Fikir Kuşağı (Idea Generation)
Farklı disiplinlerin harmanlandığı hizmet tasarımı sürecinde “fikir kuşağı”, oluşturulan haritalar
üzerinden beyin fırtınası yapılarak fikirlerin çarpıştırılması veya birleştirilmesi şeklinde yapılmasıdır.
Zihin Haritası (Mind Map)
Üretilen fikirlerin sistematik bir biçimde elenerek görsel haritalamanın oluşturulmasına olanak
tanımaktadır.
Tasarım Senaryoları (Design Scenarios)
Kurgusal tüketici hikayeleri üzerinden senaryoların oluşturulmasıdır. Bunlar gerçekte içinde
karakterlerin olduğu ve tüm ayrıntıları içinde barındıran tüketici hikayeleridir.
Resimli Anlatım (Storyboard)
Prototip senaryoların diziler halinde görselleştirilmesidir. Amacı, tüketici deneyimlerinin tasvir
edilerek çizilmesi veya fotoğraflar yoluyla anlatılmasıdır.
Masa Başı İncelemesi (Desktop Walkthrough)
Bir hizmet ortamının küçük ölçekli ve üç boyutlu maketinin oluşturulmasıdır. Masa başı incelemesi,
yenilikçi çözümler üretilmesi için tasarlanmış inovatif ve deneysel bir araçtır (Görüntü 2).

Görüntü 2: Masa Başı İncelemesi (http://www.servicedesigntools.org/tools/42)
Hizmet Prototipi (Service Prototypes)
Hizmet prototipi, detaylı, tüm temas noktalarını içeren, tam ölçekli bir canlandırmadır. Hizmet sahibi,
tüketici etkileşimlerini gözlemlemek ve gerekli çözümleri üretmek için hizmet alanına çıkar. Örneğin
sağlık hizmeti almak için hastaneye giden bir tüketicinin bekleme salonunda oturduğu koltukların
rahatlığını, o an hizmet alanında bulunan hizmet sağlayıcı gözlemleyerek not alabilir. Hizmet
prototipi, tüketici etkileşimlerinin bu şekilde gözlem yoluyla test edilerek geliştirilmesi veya elenmesi
için kullanılan bir araçtır.
Hizmet Sahnelemesi (Service Staging)
Hizmet sahnelemesi, gerçekte bir tiyatro provasına benzetilebilir. Tasarım ekiplerinin
canlandırmalarıyla senaryo gerçekte olduğu gibi taklit edilerek tüketici deneyimlerinin yenilenebilir
bir şekilde test edilmesine olanak sağlamaktadır.
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Ortak Yaratıcılık (Co-creation)
“Ortak yaratıcılık”, disiplinler arası yapıya sahip olan hizmet tasarımı felsefesinin temelini
oluşturmaktadır. Üç boyutlu modellerin, resimli anlatımların ve videoların kullanıldığı ortak yaratım
sürecinde, ürünün test edilmesi veya inovasyonu için tasarımcılar, yöneticiler, iş ortakları ve diğer
tüm çalışanlar bir araya gelmektedirler. Burada ortak bir grup kararı alınması hizmetin geliştirilmesi
aşamasında çok önemlidir (Görüntü 3).

Görüntü 3: Ortak Yaratıcılık (Stickdorn ve Schneider, 2011: 200-201).
Hikaye Anlatımı (Storytelling)
Hizmet fikrinin keşfini ve resimli anlatımını desteklemektedir. Hikaye anlatımı, basitçe çözümü
ortaya koymaktır.
Planlar (Blueprints)
İçerisinde tüm temas noktalarının, iş ortaklarının ve tüketici deneyimlerinin de yer aldığı, ayrıntıların
görselleştirildiği operasyonel bir araçtır. Burada tüketici deneyimleri net olarak tanımlanmakta,
süreçler gösterilmektedir.
Rol (Role Play)
Burada, hizmetin gerçekten var olduğu düşünülerek potansiyel bir yolculuk kurgulanmaktadır. Bazen
aktörler, bazen örnek tüketiciler bazen de tasarımcıların kendileri tarafından hizmet deneyimleri, bu
kurgu içerisinde tiyatro sahnesindeymiş gibi canlandırılmaktadır. Bu aracın kullanımında, farklı
tüketici davranışlarının anlaşılabilmesi için her sahnede karakter profilleri değiştirilerek, aynı sahne
birkaç kez tekrar edilmektedir.
Tüketici Yaşam Döngüsü Haritası (Customer Lifecycle Maps)
Tüketici yaşam döngüsü haritası, bir hizmet sağlayıcı ile bir tüketicinin toplam ilişkisinin bütünsel bir
şekilde görselleştirilmesini sağlamaktadır. Tüketicinin ilk temas noktasından başlayarak hizmet
sonrası periyoduna kadar olan süreci ifade etmektedir.
İş modeli Tablosu (Business Model Canvas)
Belirlenen iş stratejisinin, hizmet tasarımıyla eşleştirilmesi ve bunun bir tablo ile görselleştirilmesidir.
AKADEMİK VE TİCARİ ALANDA HİZMET TASARIMI
Hizmet tasarımı ekolojisini Moritz iki farklı yaklaşımla ele almıştır. İlk yaklaşımında, hizmet
tasarımına katılan önemli kurumları bir matris şeklinde görselleştirmiştir. Bu matris hem akademik
hem de ticari odaklı katılımcıları içermektedir (Görüntü 4). İkinci yaklaşım, hizmet tasarımı ekolojisi
için bir zihin haritasıdır. Bu zihin haritası, farklı kurumların, üniversitelerin ve hizmet tasarımcılarının
ülkelere göre dağılımını göstermektedir (Görüntü 5). Bu iki haritada, hizmet tasarımı aktörleri belli
bir düzen içerisinde ve sistematik bir biçimde görselleştirilerek anlaşılmaları kolaylaştırılmıştır.
Akademik ve ticari alanda yeri ve kullanımı hızla yaygınlaşmakla birlikte hizmet tasarımı kavramı ilk
olarak İtalya, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmıştır. İtalya’da
Politecnico di Milano, Domus Academy ve Interaction Design Institute Ivrea, İsviçre’de Linköpings
University, Almanya’da Köln International School of Design (KISD), İngiltere’de University of
Westminster, Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Institute of Technology, Carnegy Mellon
University ilk olarak hizmet tasarımı programlarını açarak akademik anlamda eğitim vermeye
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başlamışlardır. 2015 yılı itibariyle dünya genelinde mevcut 18 yüksek lisans programı olmasına karşın
ülkemizde hiç bir üniversitenin hizmet tasarımı alanına yönelik yüksek lisans programı
bulunmamaktadır (YÖK). Ticari alanda ise, IDEO, Live/Work, RSA, Spirit of Creation ve Design
Council hizmet tasarımı uygulamaları yapan öncü tasarım ajanslarıdır (Moritz, 2005: 69-70).
Akademik
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Domus
DSchool

iş alanı

Tasarım
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Görüntü 4: Hizmet tasarımı ekolojik matris (Moritz, 2005: 68).
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Görüntü 5: Hizmet tasarımı zihin haritası (Moritz, 2005: 70-71).
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Hem eğitim hem tasarım açısından bakıldığında, hizmet tasarımının bu hızlı gelişimi ticaret ortamının
hareketlenmesini sağlamıştır. Ticari başarı, inovasyon ve yeni yaklaşımlar, kuruluşların tüketici
deneyiminin önemini fark etmelerine ve bu konuya yatırım yaparak, hizmet tasarımını kullanmaya
başlamalarına neden olmuştur. FedEx (Federal Express) alanında özellikle bilgi teknolojilerini çok iyi
kullanan öncü bir kuruluş olmakla birlikte, karmaşık bir network ve dağıtım ağına sahiptir (Piliouras,
2005: 19). Bu ağı etkili bir biçimde kullanan FedEx, tüketici beklentilerini karşılayabilmek ve ticari
karlılık için inovatif bir yaklaşımla ilk defa kargo paketlerini internet üzerinden takip edebilme
olanağı veren bir sistem tasarlamıştır. Bu sayede dünyanın her yerinden 650.000 kargo takibini
mümkün kılarak, tüketici memnuniyeti sağlayacak olan hizmet tasarımı uygulamasını
gerçekleştirmiştir (Frei ve Morris, 2012: 81). Diğer bir örnekte, Virgin Atlantic Havayolları marka
değeri olarak rekabet ve farkındalık yaratmak adına inovatif bir yaklaşımla kapıdan kapıya (door-todoor) hizmet tasarımı kavramını yaratarak geliştirmiştir (Design, 2014). Burada, seyahat edecek
tüketici kurumsal bir bütünlük içerisinde ev yada ofisinden alınarak ücretsiz olarak havaalanına
getirilir, rahat ve keyifli bir bekleme salonuna alınır. Bagaj işlemleriyle tüketici ilgilenmez tüm
prosedürleri havayolu çalışanları yerine getirir. Tüketici memnuniyeti ve beklentilerinin tamamen
karşılanmasını amaçlayan bu hizmet tasarımı örneğinde, tüketiciye hissettirilen rahatlık duygusu ve
oluşturulan tüketici deneyimi firma için en önemli kazanımdır (Virgin, 2014). Volkswagen otomobil
üretim firması da tüketici memnuniyetinin araştırılması, geliştirilmesi ve inovasyonu için hizmet
tasarımı birimini bünyesinde oluşturmuştur. Benzer bir biçimde, uluslararası restoran zincirine sahip
Mc Donald’s “tüketici deneyimi inovasyonu” isimli bölümünü hizmet tasarımı için kullanmaktadır
(Lytras ve diğerleri, 2011: 44). Yukarıda ki örneklere ek olarak, hem ürün tasarımları hem de
hizmetleriyle tüketici deneyimlerinde farklılık yaratmayı hedefleyen Apple Inc. ise en önemli hizmet
tasarımı kullanıcılarından biridir. Apple ürün mağazaları, dijital ortam uygulama mağazası (App
Store) ve inovasyon tasarımlarıyla bu farklılığını ortaya koymaktadır. Örneğin bir Apple ürünü olan
iPod, tüketici ihtiyacına göre düzenlenebilirken aynı zamanda üst düzey kaliteli bir eğlence ve müzik
deneyimi yaşatmaktadır. iTunes mağazası ise müzik ve film satın alınan basit bir web sitesi/uygulama
değil, aynı zamanda deneyim ve ilgi alanlarının paylaşabildiği sosyal bir platformdur. iPod, iTunes,
iPhone, uygulama mağazası gibi sistem araçlarının tamamı kullandığı zaman tüketici deneyimi en üst
düzeye çıkmaktadır. Bu açıdan Apple, inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımıyla hizmet tasarımı sürecini
en faydacı biçimde kullanmaktadır (Han, 2012: 11-12).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tek ve genel bir tanımı olmamakla beraber hizmet tasarımı; marka yada hizmete değer katarak,
farkındalık yaratmak amacıyla, tamamen tüketici odaklı, inovatif, tüketici memnuniyetini üst düzeye
çıkarmayı hedefleyen, altyapı, iletişim, teknoloji ve malzeme gibi unsurların görselleştirilmesi yoluyla
tüm “sürecin” tasarlanması ve yönetilmesidir.
Araştırmada elde edilen verilerden, hizmet sektörünün dünyadaki hızlı gelişiminin bu alanın
oluşmasına katkı sağladığı, teknolojinin ise alanın gelişimini ivmelendirdiği görülmektedir. Ayrıca
hizmet tasarımının bu gelişim sürecinde kendi prensiplerini de oluşturduğu söylenebilir. Tasarım
metodolojileri bakımından diğer tasarım alanlarıyla benzerlikler gösterse de, hizmet tasarımı
metodolojisini kendi tasarım araçları sayesinde sürekli yenilenebilen bir dinamikte var ettiği
görülmüştür. Ayrıca, tasarımcı ve tüketici ortak üretiminin hizmet tasarımının ayrılmaz parçası
olduğu yine elde edilen bulgulardan ortaya çıkmıştır. Hizmet tasarım araçlarının çeşitliliğinin tasarım
sürecini zenginleştirdiği söylenebilir. Aynı zamanda bu araçların sürekli geliştirilebilir olması hizmet
tasarımının çok yönlü ve çok disiplinli yapısını desteklemektedir.
Ülkemizde akademik anlamda konuyla ilgili çok az çalışmanın olması, hizmet tasarımının yeni bir
alan olması ile ilişkilendirilebilir. Ancak halen üniversitelerde hizmet tasarımıyla ilgili bir yüksek
lisans programının açılmamış olması bu konunun bilinirliliğini ve önemini olumsuz yönde
etkilemektedir. Hizmet tasarımı, kapsamlı, kuramsal ve metodolojik temeller üzerine, uluslararası
araştırma ve eğitim alanlarında ortaya çıkmış, hızla gelişen bir alandır (Erlhoff ve Marshall, 2008, s.
357). Böylesi bir alan için Türkiye’de açılacak bir yüksek lisans programının hem akademik hem
ticari alanda fayda sağlayacağı öngörülebilir. Ayrıca üniversitelerin Erasmus öğrenci/öğretim elemanı
değişim programı kapsamında yapılan anlaşmalarında, bünyesinde hizmet tasarımı yüksek lisans

!

!

Gönderim Tarihi: 16.06.2015, Kabul Tarihi:17.09.2015, DOI NO: 10.7456/10504100/009
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

109!

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2015 Volume 5 Issue 4

programı olan üniversitelerin seçilmesi, hem öğrencilerin hem öğretim elemanlarının konuyla ilgili
daha çok kaynağa ulaşmalarını sağlayabilir. Hizmet tasarımının yaygın bir biçimde
uygulanabilmesi/anlaşılabilmesi için, güzel sanatlar fakültelerinin özellikle grafik tasarım ve görsel
iletişim tasarımı bölümleri, her yıl çok katılımlı ortak bir etkinlik (sempozyum, kongre, çalıştay vb.)
düzenleyerek hizmet tasarımı alanında ki yeniliklerin tartışıldığı ve paylaşıldığı bir bilgi platformu
oluşturabilir. Burada paylaşılan yenilikler ortak bir internet sitesi üzerinden hem akademisyenlerin,
hem öğrencilerin hem de konuyla ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşların ulaşabileceği biçimde
yayınlanabilir. Türkiye’de düzenlenecek olan bu tür bir etkinliğin, hem ticari hem de akademik açıdan
alanyazına önemli katkılar sağlayacağı öngörülebilir.
Şu anda hizmet ekonomisi içerisinde yaşıyoruz, çalışıyoruz (Frei ve Morris, 2012:1) ve Avrupa 10 yılı
aşkın bir süredir hizmet tasarımıyla ilgili çok ciddi düşünüyor. Artık çok daha fazla ileriye yönelik
“tüketici deneyimi” ile ilgili iş stratejileri üretilmeye başlandı (Saffer, 2010: 27). Yeni kavramların
hizmet piyasasında olması hizmet tasarımı için önemli bir fırsattır. Gelecek iyi tasarlanmış hizmetlerle
var olacaktır. Ayrıca firmaların rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için değer yaratmaları
kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmektedir. Sadece reklam, pazarlama veya uygun fiyat politikası
yeterli değildir. Hizmet tasarımı bu noktada firmalar ve tüketiciler arasında yeni bir ilişki oluşturmaya
yardımcı olmaktadır (Moritz, 2005: 27). Bu durum gelecekte hizmet tasarımcılarına olan talebin hızla
artmasını sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, özellikle akademik anlamda konunun bilimsel
durumunun, niteliğinin ve öneminin daha iyi anlaşılması gerekmektedir.
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