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TBD BİLİŞİM Dergisi, 

Başkent Üniversite’sine konuk oldu

Başkent Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nde “Medyanın Güncel 

Sorunları” dersinde TBD BİLİŞİM 

Dergisi’nin, hazırlanış süreci incelendi

2009’dan beri elektronik ortamda yayımlanan 
TBD BİLİŞİM Dergisi’nin hazırlanış süreci 
Başkent Üniversitesi’nde öğrencilere 

anlatıldı. Yayıncılığın e’ye dönüşümü üzerinde önemle duran 
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema (RTS) Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mutlu Binark, bu yıl yeni 
açılan “medyanın güncel sorunları” adlı seçmeli derse, dergicilik-

bilişim yayıncılığı için TBD BİLİŞİM 
Dergisi’ni konuk olarak çağırdı. 

TBD BİLİŞİM Dergisi adına , 19 Kasım 
2012’de Başkent Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi RTS Bölümü’nün dersine 
Bilişim Dergisi Yayın Yönetmeni Koray 
Özer, Haber Editörü Aslıhan Bozkurt ve 
Görsel Tasarımcı Mehmet Pektaş konuk 
olarak katıldı. Derste bilişim yayıncılığı, 
Türkiye’den örnekler ve mevcut sorunlar 
konuşuldu  ve yeni medya/BT dergiciliği ve 
BT haberciliği konusunda öğrencilere bilgi 
verildi. Yaklaşık iki saat süren ve seminer 
şeklinde gerçekleştirilen derste, bir 
elektronik derginin yayın politikası, ilkeleri, 
hedef kitlesi, haber ve dosya konularını 
belirleme süreci, e -dergi tasarımı ve 
hazırlanması ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

Öğrencilere öncelikle, Bilişim Dergisi’nin 
vizyon-misyonuna ilişkin genel bilgi 

verildikten sonra elektronik ortamda yayınlanma kararı, yayın 
kurulu oluşturma, iş bölümünden söz edildi.  Ardından editöryal 
süreç, dergi kuralları (yazı isteme, yazı yazma, yazı yayımlama), 
dergi içeriği/bölümleri, editörden gelen yazı ve görsellerin 
hazırlanıp düzenlenmesi ve yerleştirilmesi, sayfa tasarımı, 
sayfa şablonların hazırlanması, başlıkların, alt başlıkların spot 
cümlelerin yerleşimi, yazı ve resimlerin hizalanması, tasarımı 
tamamlayıcı ek görsellerin yerleşimi, değişik formatlarda 
hazırlanmış yazıların indesign’a aktarımı, yazı sıralaması,  
tasarımın ve özellikle kapağın önemi ve incelikleri, kapak 
tasarımı, içindekiler, kapak içi ve son kapak tasarımı, yayına 
hazır hale getirme, dijital ortama aktarma (flash ve pdf, ipad, 
iphpne versiyonları) ile derginin duyurulması (e-posta, intranet) 
öğrencilere soru-cevap şeklinde anlatıldı. 

Dersin son bölümünde, öğrencilerin daha önceden hazırladığı 
haber metinleri , görsel malzemelerle birlikte bir dergi sayfası 
olarak tasarımlanıp elektronik dergi sayfası haline getirildi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s149


