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TRT Spor Spikeri  Zafer Akyol:
Teknoloji, sporda ürpertici sonuçlar elde etmemizi sağlıyor 

BT’nin tüm spor dallarında 
sonuçların doğru, hızlı, 
ayrıntılı veçarpıcı görsel 
unsurlarla izleyiciye 
aktarılmasını sağladığını 
vurgulayan Akyol,  TRT’nin 
yayınlarında en son 
teknolojiyi kullanmaya özen 
gösterdiği ve BT’nin sporda 
kullanımı açısından üzerine 
düşeni fazlasıyla yaptığını 
düşünüyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s136

Spor alanında BT kullanımı, ülkemiz ve kulüplerimizin konumu, 
önümüzdeki fırsatlar, bu alandaki uzmanlaşma ve yatırımları 
okurlarımızla paylaşmayı hedeflediğimiz “Dosya” sayfalarımız 
kapsamda artistik patinaj şampiyonalarının değişmez sunucusu, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi 
Başkanlığı’ndan Spor Spikeri Zafer Akyol ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Uzun süre haber spikerliği yaptıktan sonra “spor”a geçen, estetik öğeler 
içeren spor dallarıyla ilgilenen Akyol, yorumları ve sporculara kişisel 
hayranlığını çekinmeden ifade etmesiyle tanınıyor. Spor medyasında 
örnek bir insan olarak gösterilen Akyol’un ülkemizde artistik buz pateni 
şampiyonalarının izlenmesinde payı büyük. 
Bir spor spikeri ve spor yorumcusu olarak 27 yıllık meslek hayatı, bizzat 
tanığı olduğu teknolojik gelişmeleri ve gözlemlerini aktaran Akyol, “Şimdi 
her şey parmaklarımızın ucunda. Bir parmak hareketiyle,  maçın kadrosu, 
oyuncuların doğum tarihi, kişisel, sporculuk geçmişi ve oyunculuğuna 
ilişkin tüm bilgiler karşımıza geliyor. Böyle bir ortamda çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir devrimdir tek kelime ile…” dedi.
8 olimpiyat görmüş bir spor yazarı olan Akyol, bilişim teknolojilerinin 
spor medyasına öncelikle tüm spor dallarında sonuçların doğru, hızlı ve 
çok çarpıcı görsel unsurlarla izleyiciye aktarılmasını sağladığına dikkat 
çekiyor. Akyol, kullanılan veri tabanları ve yarışma analizeri yazılımlarıyla 
büyük izleyici kitlesine sahip futbol, basketbol,voleybol ve yüzme gibi tüm 
spor dallarında izleyicinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ayrıntıyı anında 
izleyiciye aktarılabildiğini söyledi.
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-Sporda bilişim teknolojileri (BT) kullanımı ve sporun geleceğinin teknoloji ile ilişkisi 
konusundaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? TRT’nin spor yayıncılığında kullandığı 
teknolojilerdeki değişime ilişkin neler söyleyebilirsiniz? 

- Ben burada 27 yıllık deneyimlerimi ortaya koymak istiyorum. Göreve ilk başladığım yıllarda 
spor spikeri değildim ancak sporu çok yakından takip eden biriydim. O zaman TRT’deki 
kameramanlar, çektikleri görüntüleri, çekim yaptıkları kentin ya da o kentin bağlı olduğu 
vericisine ulaştırmak için çoğu kez dağa çıkıyorlardı.  O dönem görev yapanlarla görüşürseniz 
en çok anıları bu konudadır. Bir dakikalık görüntü geçmek için çoğu zaman zor koşullar 
yaşadılar. 
Bildiğiniz gibi televizyonda görsellik ve sesin birlikte sunulması, bilginin daha kalıcı olmasını 
olanak sağladı.  Mesleğe başladığımızda teknolojik imkânlar sınırlıydı. Sibernasyonun 
gelişmesi, bilgisayarların toplum ve çalışma hayatına girmesiyle birlikte spor teknolojilerinde 
de devrim niteliğinde gelişmeler oldu. Metin, ses, görüntü, fotoğraf vb. her türlü enformasyonun 

elektronik ortamda aktarılmasına olanak sağlayan ve dijital yayıncılık olarak adlandırılan 
dijital yayıncılık süreç yaşanıyor ve her şey tamamen bilgisayar teknolojisi temelinde çalışıyor. 
Artık, bir maçı anlatan spikerler çok şanslı, önlerindeki monitörlerden olayları tekrar görerek 
anlatıyor ve maça hâkim olabiliyorlar. Eskiden teknoloji geri olduğundan özellikle ağır çekimleri 
TV’den vermek çok zor oluyordu. Spor spikerliği teknik bir olay ve ciddi bir eğitim istiyor. Biz bu 
işi, çok deneyimli insanlardan öğrendik. 
Geçen yıl Kayseri’de yapılan bir maç sonrası yerel muhabir, iki takımın teknik direktörlerinin 
görüşlerini bilgisayara yükleyip Ankara’ya yaklaşık dört dakikada gönderdi ve Ankara anında 
yayına verdi. Kendisi yaşlı da bir 
muhabir ve “Bu buluşu gerçekleştirenin 
elleri dert görmesin” dedi. 
Montaj ve kurgulama konusunda da 
önemli gelişmeler yaşandı. Önceleri TV 
teknolojisi bu günle karşılaştırıldığında 
oldukça yetersizdi.  Film montajı 
yapılıyor, 1 inçlik , 2 İnch setler ve 
U-Matic sistem VTR’ler kullanılıyordu. 
Daha sonra daha sonraları 910 denilen 
analog kurgu setlerine ardından post 
setler ve non linear kurgu setlerine 
geçildi. O zaman bir haber geldiğinde 
montaj yapılması için uzun bir süreye 
ihtiyacınız vardı. Şimdi Edius HD 
sistemleri kullanılıyor. VTR’nin yerini 
“ingest” (kayıtçı olarak) ve “playout” 
(okuyucu olarak) cihazları aldı. Cut 
montaj setleri ve sonraları çıkan post 
cihazları ve özel dijital efekt cihazlarının 
(Ado) yerini non linear kurgu (doğrusal 
olmayan kurgu) setleri aldı. 
Edius sisteminde o kadar hızlı montaj 
yapabiliyor, öyle görüntüler elde ediliyor 
ki anlatamam. Eskiden örneğin okulların 
açılacağına ilişkin bir haber sunarken bir çizilmiş okul ve Türk Bayrağı ekrana veriliyordu. Şu 
anda TRT Haber, Orad olarak adlandırılan grafik sistemiyle tek kelime ile harikalar yaratıyor.  
Bunlar hem habere güzellik katıyor hem de haberi seyirciye en hızlı ve güzel şekilde yansıtmayı 
getiriyor.
   
-BT’nin spor alanındaki yansımaları neler? 

-Özellikle habere ulaşma ve izleyiciye aktarma konusunda bilişim teknolojileri önemli katkılar 
sağlıyor. Eskiden yabancı bir ülkede yapılan bir maçı anlatırken elimizde kadro yoktu, takımdaki 
oyuncuları tanımıyorsunuz, “Golü atan kim? ”, “Kim kurtardı? ” bilmiyorduk. O dönem o kadar 
bilgili, geniş kültüre sahip spikerler deneyimlerinden yararlanarak maçı aktarıyorlardı ama 
onlar da bir yere geldiğinde tıkanıyorlardı.
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-Şimdi nasıl?

-Şimdi her şey 
parmaklarımızın 
ucunda. Bir parmak 
hareketiyle,  maçın 
kadrosu, oyuncuların 
doğum tarihi, kişisel, 
sporculuk geçmişi ve 
oyunculuğuna ilişkin 
tüm bilgiler karşımıza 
geliyor. Böyle bir 
ortamda çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Büyük bir devrimdir tek 
kelime ile… Teknolojik 
gelişmelere çok önem 
veren Kurumumuz, 
yayıncılıktaki her türlü 
teknolojiyi de yaygın 
olarak kullanıyor. 
TRT Spor olarak 
gerek bilgi ve 
gerekse teknolojik 
donanımımızla 
Türkiye’de amatör 

sporların kamuoyuna varlığını daha fazla hissettirmeye çalışıyoruz.  “Akıllı Ekranlar”  olarak 
adlandırılan TRT Spor ekranlarında,  futbol, voleybol, tenis ve diğer spor dallarında, grafik 
tasarım ve yazılımlarla karşılaşmalara ilişkin çeşitli istatistikler veriliyor. Dünya ve ülkemizde 
çeşitli spor dallarında ne olduğuna ilişkin analizler ve tüm ayrıntılar, çarpıcı fotoğraflar, 
spor karşılaşmaları ve sporcuların performanslarını sayısal kriterlerde değerlendirecek veri 
sistemleri kullanılıyor.  TRT’nin 7 televizyon kanalı ve 8 radyosu, artık Silverlight teknolojisini 
kullanarak yayın yapıyor. Silverlight teknolojisi, özellikle IPTV geçişte ve online medya yayıncılığı 
konusunda çok önemli bir adım.
  
- BT kullanımının spor medyasına getirdiği kolaylıklar nelerdir? Bu konuda örnek 
olarak gösterebileceğimiz uygulama ve projeler nelerdir?

-BT, spor medyasına öncelikle doğru bilgiyi anında izleyici ile paylaşabilme kolaylığı getirdi. 
Bir gölün kaç metrede atıldığını ekranda anında görebiliyoruz. Eskiden kendimize göre 
ölçülerimiz vardı. Serbest vuruşlarda örneğin çok hassas olunması gerekiyor. Futbolun dünya 
çapındaki yetkili kurumu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne göre  (Fédération 
Internationale de Football Association- FIFA) Futbolda serbest vuruşlarda baraj, toptan 9 metre 

15 santim uzağa kurulur. BT bu noktada spor spikerlerine önemli kolaylık sağlıyor. Örneğin 
yüzme sporunda doğru bilgiye ulaşmada BT önemli katkılarda bulunuyor. Bilirsiniz yüzme 
saniselerle kazanılıyor ve bunu gözle tespit etmek çok zor. Teknoloji burada devreye giriyor ve 
ürpertici sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. 
Jimlastikte aynı anda 6 dalda yarışmalar yapılır ve hazır yazılımlar her dal için öyle kritik, çarpıcı 
ve önemli ayrıntıları sunuyor ki (-daha önce de aynı hatayı yapmıştı ya da daha önce şöyle bir 
başarısı vardı) bu bizim için büyük bir lüks.  

Okçuluk federasyonunun da BT kullanımı anlamında çok güzel bir uygulaması var. Okçulukta, 
122 cm çapındaki hedef 90, 70, 60 metre atışlarında, 80 cm çapındaki hedef ise 50 ve 30 metre 
atışlarında kullanılıyor. Salon yarışlarında ise, 25 metre uzaklıktaki hedefin çapı 60 cm, 18 
metre uzaklıktaki hedefin çapı ise 40 cm. Her ok hedefte vurduğu yere göre puan alıyor.
Eskiden okçuluğun fazla izleyicisi olmazdı. Çünkü çıplak gözle izlemek ve heyecanına katılmak 
pek mümkün değil. Ama şimdi teknoloji kullanılarak dev ekranlara yansıtılan müsabakalar 
nedeniyle seyirci sayısında patlama oldu.  

Kısacası teknoloji özellikle büyük izleyici kitlesine sahip futbol, basketbol,voleybol ve yüzme gibi 
tüm spor dallarında özellikle sonuçların doğru, hızlı ve çok çarpıcı görsel unsurlarla izleyiciye 
aktarılmasını sağladı.  Teknolojinin her alanda olduğu gibi spor alanında da kullanılması işimizi 
kolaylaştırdı.
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 -Spor yayınlarında BT nasıl kullanılıyor? 

-Teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen spor yayıncılığında seyirciye çok büyük olanak 
sunmuş oluyoruz. Biz TRT olarak artık “Spor teknolojileri”,  “Spor Veritabanları” ve 
“Yarışma Analizleri” yazılımlarını kullanıyoruz. Geriye dönük olarak da bir oyuncunun 
kişisel bilgi ve başarıları, takımın ne zaman kurulduğu, ne gibi başarılar yakaladığına 
ilişkin önemli bilgiler bir yazılımla artık elimizin altında. Eskiden olimpiyatlara giderken 
üç bavul kaset, bir bavul dolusu da ansiklopedi götürürdük.  8 olimpiyat görmüş bir spor 
yazarı olarak söyleyebilirim ki BT,yayıncılar için o kadar derin veriler sunuyor ki artık 
sadece kendi dalınızdaki bir yarışmada değil her yarışmada, veri tabanları ve yarışma 
analizleri yazılımlarıyla ihtiyaç duyulabilecek her türlü ayrıntıyı, anında izleyiciye aktarıp 
bilgilendirmek çok kolay. 
BT, spor medyasında çalışanların anlatımını çok çok kolaylaştırdı, doğru veri ve bilgiye 
rahat ve anında erişimimizi ve bunu zamanında izleyiciye aktarmamızı sağladı. Bunu altın 
değerinde bir anlamı var.
TRT, yayınlarında en son teknolojiyi kullanmaya özen gösteriyor.  Türkiye’deki BT ve 
bunun sporda kullanımı açısından şu anda TRT’nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını 
düşünüyorum. 

-Federasyonlar ve uluslar arası yarışmalarda BT nasıl kullanılıyor?
 
-Özellikle futbol basketbol, voleybol, jimlastik ve buz pateni federasyonları “Spor 
teknolojileri”,  “Spor Veritabanları” ve “Performans Ölçümleri” programlarını yoğun 
olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi Okçuluk Federasyonu’nun da bu alanda 
önemli başarılı uygulamaları var. 
Sporda bilişim teknolojilerini ilk kullanan spor adamı, Milli Takımın eski Teknik Direktörü, 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, 2002-2003 
döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı Gençler Birliği’nde, antremanlarda BT’yi çok 
iyi kullanırdı. Sporcuların tüm performans bilgilerini elinde tutup çalışmaları ona göre 
çalışmalarını yürütürdü.  Yanal, o zaman performans planlaması, bireysel, takımsal 
testler, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, teknoloji ve bilgisayar destekli 
modern antrenman uygulamalarının gerekliliğine işaret etmişti. Daha sonra birçok 
kulüpte BT kullanılmaya başladı. 

-Spor ve bilişim konusunda ne gibi uzmanlaşmaya gidilmeli? 

-Her federasyon ve her yayın kuruluşu spor ve bilişim konusunda uzmanlaşmaya gitmeli. 
Bu noktada sağlam bir arşiv gerekiyor. Eskiden birkaç dakikalık görüntüyü bulmak için 
tozlu raflarda birkaç saat geçirmek zorunda kalırdık. Şimdi tüm görüntüler elimizin 
altında ve nokta atışları yapıyoruz. Bilişim, iletişim ve telekomünikasyon teknolojilerinin 
gelişimiyle ortaya çıkan yeni iletişim düzeninde de artık tüm medyanın daha fazla 
uzmanlaşması gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde spesifik yayıncılığın artarak devam 
edeceğini düşünüyorum.
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