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GİRİŞ /ÖNSÖZ  

İnsanın hayatını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi belirli organların 

fonksiyonlarını asgari ölçüde korumasına bağlıdır. Bu noktada 

böbrekler hayati öneme sahip organlar arasında yer almaktadır. 

Böbrekler kan dolaşımı ve mineral dengesini sağlamaları açısından 

yaşam standartlarının sürdürülebilir olmasında önem arz eder. Böbrek 

rahatsızlıkları hem psikolojik hem de fizyolojik etkileri olan bir 

hastalıktır.  

Hemodiyaliz, hastanın böbrekleri tarafından temizlenemeyen kirli 

kanının diyaliz makinesine alınıp cihaz ile temizlendiği ve daha sonra 

temizlenen kanın tekrar hastaya verildiği işleme denmektedir. Kandaki 

insan sağlığına zararlı maddelerin ayrıştırılıp atılması ve vücutta eksik 

bazı maddelerin tamamlanması amacı ile yapılan hemodiyaliz 

işleminin sonrasında hastanın hekim kontrolünde belirli bir düzende 

yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Tıbbi süreçte hastanın eğitim 

süreci de tedavi kadar önemlidir.  

Onlarca yıl boyunca gelişen teknolojinin hayli fazla kullanıldığı 

yerlerden biri tıp diğeri eğitim sektörüdür. Teknolojinin getirdiği 

kolaylıklar ve öğrenmeye işlerlik kazandırabileceği ortamları 

tasarlama öğrenmeyi kolaylaştırmak için gerekli faktörlerden biridir. 

21’inci yüzyılda eğitimin öğretme ve öğrenme aşamalarında 

teknolojiyle karşılaşmaktayız. Eğitim düzeyindeki farklılıklar, bilgi ve 

maharetlerin sürekli gelişip değişmesine karşın aynı hızda 

öğreticilerin yetiştirilemiyor oluşu eğitimin teknoloji destekli şekilde 
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uygulanmasını gerektirmiştir. Bu sebeple sadece yazılı ve sözlü 

broşürlerle sürdürülen eğitimlerin yerine daha farklı yöntemlerin 

ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın bir karşılığı 

olarak hastalara hem görüp hem de duyabildikleri video yöntemiyle 

eğitimler uygulanmasının daha etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Yeni bilgilerin görsel öğelerle ilişkilendirilerek öğrenme üzerine 

pozitif etkileri hareketli görüntü kullanımının öğrenenleri harekete 

geçirmenin yanı sıra onlara aktarılabilen araştırma, iş birliği içinde 

çalışma ve problem çözme becerileri kazandırması bu yöntemi 

kullanmanın başlıca sebeplerinden biridir.  

Tıbbi yöntemlerin yanında hastanın tedavi sürecindeki eğitim süreci 

yaşam kalitesinin arttırılması için önemli faktörlerden biridir.  Giderek 

artan hemodiyaliz hastalarının sayısı hasta eğitim sürecinin farklı 

yöntemlerle desteklenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Hemodiyaliz tedavisi ile kısıtlanmış olan sosyal yaşam ve hayat 

kalitesi, eğitimlerle daha üst seviyelere taşınabilir. İnsanların gözle 

görülmesi mümkün olmayan durumları algılayabilmeleri için 

animasyonlara, işitsel ve görsel desteklere ihtiyaç duymaları 

videoların eğitim alanında giderek yaygınlaşarak kullanılmasına 

dayanak oluşturmuştur. Görülemeyen soyut yapıları görselleştirerek 

içeriği anlatmak kompleks konuları daha kavranabilir hale 

getirmektedir.  

Videolar; sesi, görüntüyü birleştirerek öğrenenin eğitim düzeyi, algı 

biçimi ne olursa olsun birçok soyut kavramı doğrudan aktarabildiği 

için daha pozitif sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu kitap hemodiyaliz 
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konusunun sağlık çalışanları tarafından her yaştan, her eğitim 

düzeyinden hastaya daha kolay anlatılabilmesi ve eğitim sonucunda 

hastanın yaşam kalitesini arttırmasına yardımcı olmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Hemodiyaliz konusunda hedef kitle hemodiyaliz 

hastalarıdır. Hastaların her yaş ve eğitim düzeyinden olmaları, 

okuryazarlıkları gibi değişkenler videoların hazırlık sürecinde 

belirleyici rol oynamıştır. Her video sürecinde olduğu gibi eğitim 

videolarının yapımında yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası 

düzenleme aşamaları bulunmaktadır.  

Bu çalışmada hastanın süreçte hemodiyaliz hakkında daha donanımlı 

olması, sürecin devamında dikkat etmesi gereken konularda bilinç 

kazanması ve yaşamını daha kaliteli hale getirmesi hedeflenmiştir. 

Hemodiyalizin animasyon yapım sürecinde çalışma öncesi 

hazırlanması planlanan animasyonlara dayanak teşkil edecek görseller 

çizilmiştir. Sağlık çalışanlarının mevcut eğitim yöntemlerini 

geliştirmek, hastaların öğrenme yöntemlerini çeşitlendirmek için 

hazırlanan bu animasyonlar, video yapım aşamalarının akabinde 

eğitim videosuna dönüştürülmüştür. Kitapta hemodiyaliz için yapılan 

çizimlerin yapım aşamaları, animasyonların hazırlık süreci, 

seslendirme aşaması ve kurgusunun tamamlanarak eğitim videosu 

haline getirilmesi aşama aşama anlatılmıştır. 

Literatürde sağlık alanında yeterli düzeyde video animasyon 

çalışmasına rastlanılmamıştır. Bu kitabın bu bağlamda sağlık alanına 

olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.  
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Çalışmamın sağlık ile ilgili bölümünde verdiği değerli katkılarından 

dolayı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Döndü ŞANLITÜRK’e teşekkür ederim. 
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BÖLÜM 1      

1. İLETİŞİM  

TDK’ya göre iletişim; bilgi, duygu veya düşüncenin akla gelebilecek 

her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, 

komünikasyon olarak tanımlanmaktadır  (https://sozluk.gov.tr/ 2022). 

Becer (2013)’e göre iletişim; gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki 

insan ya da insan grubu kitlesi arasında gerçekleşen bir duygu, 

düşünce, davranış ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir.  

 

 

Resim 1: İletişim Süreci (Becer 2013: 14). 

 

İletişim, aktarılan bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından 

anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma 

sürecidir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak 

ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar (Uçar, 2019). Bilgi ve 

verilmek istenen mesajın saniyeler içinde ve sağlıklı şekilde iletilmesi 

için kullanılan yöntemlerden biri görsel iletişimdir. (Turan,Göktan, 

Çetin, Kanburoğlu, 2012). İnsanoğlu tarihin ilk günlerinden beri 

etrafını çevreleyen doğayı gözlemlemiş ve bu gözlemleri sonucundaki 

duygu ve düşüncelerini çeşitli teknikler kullanarak yüzey üzerine 

aktarmıştır. Yüzey üzerine görüntü oluşturmak için kullandıkları temel 

teknikler, geleneksel resmetme teknikleri olarak adlandırılan çizmek, 
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kazımak ve boyamaktır (Uçar, 2019). Fransa’da bulunan Lascaux 

mağara resimlerinin görsel iletişimin ilk  örnekleri olduğuna değinerek 

sadeleştirme ve stilizasyon başarılı şekilde figürlere aktarıldığını 

aktarmıştır. Soyutlama, leke ve tonlamaların kullanıldığı bu figürler 

iletişimin görsel temelini atarak geçmişten günümüze farklı şekilde 

görsel ifade yöntemlerine evrilmiştir. (Uçar, 2019). 

 

 

Resim 2: Lascaux Mağarası (Wikipedia: 2006) 
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2. GÖRSEL TASARIM 

2.1. Görsel Tasarım Kavramı 

Türk Dil Kurumu tarafından tasarım “Bir sanat eserinin, yapının veya 

teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn” olarak tanımlanmaktadır 

(TDK, 2019). Grafik tasarım, iletişimle ilgili bir sanat olarak 

düşünülebilir. Temelinde bir afişin ya da bir kitap kapağının işlevi 

iletişimde bulunmak olarak ele alınabilir. Dolayısıyla sözü edilen 

grafik tasarım ürünlerini hepsinde karşı tarafa iletilecek bir mesaj 

vardır denilebilir. Grafik tasarım ürünleri iletişim sürecindeki mesajı 

taşıyan araç işlevini görmektedirler. Mesajı oluşturan gönderici hedef 

kitlesine ulaştırmak istediği bu mesajı kimi zaman bir afiş kimi 

zamanda bir sembol yoluyla iletmektedir (Balaban, ty). Görsel 

tasarımda verilecek mesaj tasarımdaki öğelerin birbiriyle uyumlu ve 

bir bütünlük içermesiyle daha doğru şekilde verilebilmektedir. 

Kompozisyon bu açıdan oldukça önemlidir. Ekim’e göre (2011); 

Görsel tasarımda kompozisyon; görsel öğelerin belirli bir düzen 

içerisinde bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kompozisyonda en 

önemli ilke, her şeyin bütüne ait ve uygun olması, hiç bir öğenin 

birbirine yabancı ve uyumsuz olmamasıdır. Gezer’e göre (2019); 

Görsel tasarım ögeleri, herhangi bir görsel tasarımda veya sanat 

eserindeki ayrıştırılabilecek ve tanımlanabilecek bileşenlerdir. 

Çalışmanın yapı taşlarını oluştururlar ve çok çeşitli ifade güçleri 

vardır. Başka bir deyişle bir tasarım veya sanat eseri yaratmak için 

kullanılan ögelerdir. Görsel tasarım ögeleri, bir kekin pişirilmesinde 

kullanılan yumurta, süt ve un malzemeleri gibidir, ya da çivi, tahta ve 
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tuğla gibi bir ev inşa etmek için kullanılan malzemeler gibidir. Bu 

ögeler olmadan, tasarım ve sanat eseri yaratılamaz. Görsel tasarım 

ögelerini şöyle sıralayabiliriz: Nokta, çizgi, doku, şekil, biçim, espas, 

renk. 

2.2. Görsel Tasarım Türleri 

Marka kimliği tasarımını oluşturan görsel öğelere; el ilanı tasarımı, 

reklam panoları, sosyal medya grafikleri, dergi ilanı, katalog tasarımı, 

broşür,  e-posta, pazarlama şablonları, reklam pazarlama tasarımı  

örnek verilebilir.  Kitaplar, gazeteler, haber bültenleri, dergiler ise 

yayın tasarımları türünün örneklerini oluşturur.   Mimari tasarım, 

duvar resimleri, tabelalar, yol işaretleri vb. çevresel tasarım örnekleri 

iken ; etiket veya ambalaj tasarımları, tipografi ve illüstrasyon destekli 

animasyon, video oyunları, mobil uygulamalar, GIF’ler, web siteleri 

ise hareketli tasarımlar kategorisine örnek olarak gösterilir. UX 

tasarımı, kullanıcıların aygıt üzerinde ne yapmaları gerektiğini tahmin 

eden bir tasarım türüdür. Kullanıcıların ara yüz tasarımında 

gerçekleştirecekleri eylemlerin uygulanabilirliğini mümkün kılan, 

tasarımı; Java Script, Cascading Style Sheets ve Hypertext Markup 

Language gibi programlama dilleri ile donatan yönteme de UI tasarımı 

denilmektedir.  
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2.3. Görsel Tasarımın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi 

Önceleri yazılı ve farklı çoğaltma teknikleriyle var olan grafik 

iletişim, 15’ini yüzyılda teknolojik ve endüstriyel gelişmelerle yeni bir 

evreye geçmiştir.  Teknolojinin, sanayinin gelişmesi ve  buna bağlı 

olarak pazar rekabetinin artması sonucunda üreticilerin ürünlerini 

takdim etme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu durum reklam ve grafik 

tasarım alanında yeni gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. 

19’uncu yüzyılın sonunda modernist yaklaşımlar güncel kriterleri 

ortaya çıkartmıştır.  21’inci yüzyılda bilgisayarların grafik tasarım 

araçlarına dönüşmesi, görsel tasarımı tamamen farklı bir kimliğe 

büründürmüştür. Üretim yöntemleri bilgisayarların kullanımıyla 

hızlananmış, ifade biçimleri açısından sürekli kendisini yenileyip 

geliştiren bir alana dönüşmüştür.  Görsel tasarım;  internet, resimler ve 

bunların kombinasyonlarını bünyesinde bulundurur. Bunlar; 

animasyonlar, renkler, grafikler, renkli metinler ve çoklu ortam olarak 

çeşitlenmektedir.  
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3. ÇOKLU ORTAM TASARIMI 

3.1. Çoklu Ortam Tasarımının Tanımı 

Çoklu ortam (Multimedya) İngilizce tabanlı bir kelimedir. Videoların, 

animasyonların, çizim, görüntü, grafik, metin ve seslerin bilgisayarda 

gösterilmesi, dosyalarda saklanması, internet ağı ile iletilmesi, dijital 

olarak işlenmesi, ile ilgili bir kavramdır. (Doğan ve Özocak, ty); 

Multimedya kavramının dilimize “çoklu ortam” olarak çevrildiğine 

değinerek multimedyayı bir bilgisayar programının katkısıyla, üç 

boyutlu grafik, video, ses, müzik, animasyon veya fotoğraf gibi 

vasıtaların en az birinin metinle birlikte kullanılması yoluyla 

oluşturulan ürün olarak tanımlamaktadır. 

Bingöl (2014)’e göre ise,  Çoklu ortam (multimedya) kavramı 

müziğin, sözlü konuşmanın, videonun, illüstrasyonun ve fotoğrafın 

belirlenmiş bir iletiyi göndermek amacı ile kavrama bağlı kalınarak 

(ayrıca etkileşimli olarak) bir arada kullanılmasıdır. (Akkoyunlu ve 

Yılmaz, 2005); bir powerpoint sunumunu, televizyondaki bir filmi, 

bilgisayarda hazırlanmış sesli bir animasyonu çoklu ortama örnek 

olarak vermektedir. Birden fazla iletişim ortamının kullanımı ile 

ortaya çıkan yapıtta insanın daha fazla duyusuna hitap edilir. Farklı 

kanallardan aynı anda aktarılan benzer bilgi ile düz ve basit bilgiye 

hayat verilir. Böylece bu bilginin insanda depolanması, birden fazla 

bilgiyi birbirine bağlaması kolaylaştırır (Yapıcı, 2008). Çoklu ortam 

olarak da adlandırılan multimedya; ses, video, resim, animasyon, 

grafik, metin, şema gibi dijital olarak karşılığı olan yeni tür medya 

araçlarıdır. Sayısal zeminde bu araçlara ekleme-çıkarma, silme, 
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düzenleme, birleştirme yapılabilir ve diğer sayısal ortamlarda 

mukasseme edilebilirler. Yeni medya araçlarından olan çoklu ortam, 

kişiler arasındaki etkileşimi yükseltebilir ve farklılıklar gösterebilir 

(Bayer ve Özek, 2021). Çoklu ortamın kullanım alanları oldukça 

geniştir. Eğitim, iş dünyası, tanıtım, pazarlama bilgisayar oyunları, 

bilgi aktarımı alanlarında sıklıkla kullanılır.  
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4. ANİMASYON 

Animasyon kelimesi Fransızca ve İngilizce animation "canlandırma" 

fiilinden alıntıdır. Bu söz Latince animare fiilinden türemiştir. 

Altunoğlu (2014)’na göre;  sözcüğün Türkçe karşılığı “Canlandırma”, 

tüm animasyon çeşitlerini kapsayan bir çatı kavram olarak 

düşünülmelidir. Animasyon, bir takım görsellere, belli hareketler 

kazandırarak canlıymış gibi görünmesini sağlama sanatı ve tekniğidir. 

(Kaba,1992); Animasyonun 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru 

fotoğrafın, daha sonra sinemanın gelişimi ile paralel bir yapılanma 

izlediğini, sinema ile olan bazı prensiplerinin ilişkisi ile animasyonun 

sinemanın bir dalı olarak kabul edildiğine değinmiştir. Bu yapısal 

özdeşlik her iki sanatın da hareket ile olan ilişkisine temellenmiştir. 

Belli bir hareket sıralaması oluşturan durağan kareler teker teker filme 

alınıp saniyede 24 kare hızla izleyiciye sunulduğunda, her durağan 

kare bir sonraki karenin gelişine kadar gözün retina tabakasında 

kalmakta ve hareket izlemini yaratmaktadır.  Bu prensip üzerine 

oluşan animasyonu gerçek filmden ayrılan özellik, filmin kare kare 

oluşturulması ve temellerinin grafik ya da plastik sanatlara dayalı 

olmasıdır.  
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Resim 3:  Animasyon’da Hareket İzlenimi (https://tr.erch2014.com/: 2021) 

(Şenler,ty); Animasyonu canlandırma teknikleri kullanılan 

malzemelere bağlı olarak Flat Animasyon, plastik/obje ve kukla 

animasyon olarak iki ana grupta toplandığına değinmiştir. Bu 

yöntemler geleneksel canlandırma yöntemi, cell canlandırma, stop 

motion, kukla canlandırma, cut-out (kesme çıkarma), bilgisayar 

destekli animasyon gibi türler içermektedir. En yaygın kullanım 

alanları çizgi filmlerdir. Demircioğlu,(1994); Animasyonların gerçek 

hayatta göremediğimiz hayali, metafiziksel, hayali görüntü ses ve 

hareketin  eklenmesiyle öğrenmeyi kolaylaştırdığını aktarmıştır. 

Teknolojinin gelişimi çoklu ortam kullanıcılarına geniş olanaklar 

sağlamaktadır.   

 

https://tr.erch2014.com/iskusstvo/51006-kakie-vidy-animaciy-suschestvuyut-osnovnye-vidy-kompyuternoy-animacii-vidy-animacii-v-powerpoint.html
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Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan yöntem bilgisayar destekli 

canlandırma tekniğidir. (Arı, 2015); bilgisayar destekli canlandırmayı 

Computer Generated İmegary’den Türkçeye çevrilmiş bir kavram 

olarak tanımlamıştır. Duranlı (ty)’ya göre, animasyon üretim 

sürecinde bilgisayarların seçilmesinin önemli sebeplerinden biri filmin 

üretim sürecinin uzun ve güç oluşudur. Klasik animasyon tekniğinde 

her kare el çizimidir, bu sebeple büyük emek ister ancak bu işlem 

bilgisayarla daha kısa sürede yapılabilmektedir.  Kaba (1992)’ya göre; 

bilgisayar destekli animasyonlar eğitim alanında da ulaşılabilirlik ve 

yapım aşamasındaki kolaylıklar sebebi ile yaygın olarak tercih 

edilmektedir. 

4.1. Hareketli Grafik (Motion Graphic)  

Motion graphics temel olarak hareketli grafik olarak bilinmektedir. 

Akören (2018)’e göre; her türden grafik unsurları, illüstrasyon ve 3D 

modellemeleri kullanarak oluşturulan hareketli grafikleri üretebilmek 

için grafik tasarım ve video alanlarında birikimli olunması 

gerekmektedir. (Aydıngüler ve Türkmenoğlu, 2021); hareketli grafik 

yöntemi ile iki boyutlu veya üç boyutlu animasyonlar üretilebildiğini 

ayrıca dizi film jenerikleri ile filmlerde kullanılan görsel efektlerin de 

animasyon olarak tanımlandığını ve bu teknik ile üretildiğini 

aktarmıştır. 
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5. VİDEO 

Video terimi Latince “vidēre” kökünden gelmekte ve görmek 

anlamında kullanılmaktadır. (Erturgut ve Erturgut,2010) 

Duygu ve düşünceleri çeşitli teknikler kullanarak yüzey üzerine 

aktarma isteği fotoğraf makinesinin icadı, teknolojinin gelişim süreci 

ile birlikte farklı uygulama alanları bulmuştur. Fotoğraf teknolojisi, 

film ve dijital çağ ile videolara evrilmiştir. Videonun temelini film, 

filmin temelini ise fotoğraflar oluşturmaktadır.  (Turan, Göktan, Çetin 

ve Kanburoğlu, 2012); Işığa duyarlılaştırılmış bir yüzey üzerinde 

fotografik bir görüntü elde ederek onu kalıcı kılan ilk kişi Joseph 

Nicepbore Niepce adlı bir Fransızdır. (Küçükcan, Kesim, Altunay ve 

Altunay, 2013);  Hareketli görüntülerin başlangıcında ‘ağ tabaka 

izleniminin’ keşfi yatmaktadır. İngiliz bilim adamı Peter Mark Roget 

tarafından 1824 yılında tanımlanmıştır. Roget insan gözünün ağ 

tabakasında (retina) çok kısa bir süre beynin görüntüyü tuttuğunu, 

bunun sonucunda da arka arkaya oynatılan resimlerde hareketin bir 

yanılsama olarak oluştuğunu aktarmaktadır. 
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Resim 4: Muybridge’in At Sekansı (Özüyar 2017) 

Fotoğraftan hareketli görüntüye geçiş, California Valisi Leland 

Stanford’un girdiği bir iddia sonrası İngiliz fotoğrafçı Eadward 

Muybrridge’den yardım istemesi ile ortaya çıkmıştır. Muybrridge’nın 

“bir at koşarken dört ayağı birden aynı anda yerden kesilir mi?”  

şeklindeki soruya cevap ararken yaptığı keşifle hareketli görüntü 

ortaya çıkmıştır. Hareketli görüntüleri fotoğraftan ayrı 

değerlendirmemek gerekmektedir çünkü hareketli görüntüde temel 

felsefe, durağan şekilde kaydedilmiş ardışık görüntüleri arka arkaya 

oynatma prensibine dayanmaktadır. Hareketli görüntüye geçiş, ardışık 

çekimleri yapabilecek bir kamera, kameradan önce film şeridinin 

üretimiyle mümkün olmuştur. Selüloit bir maddeden yapılmış ilk 

‘film’ George Eastman Kodak tarafından 1885’de üretilmiştir. Üretim 

aşamasında fotoğrafçılık için düşünülen selüloit film Homas Alva 

Edison ve William K.L. Dickson 1890 yılında Kinetograf’ın icat 

edilmesiyle ilk hareketli görüntü kaydedebilen kamera ortaya 

çıkmıştır.  
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Resim 5: Kinetograf (TRT.2020) 

(Özüyar , 2017);  ABD’li mucit Thomas Alva Edison ve William K.L. 

Dickson’ın ortak çalışması sinemanın ilk kamerası olan Kinetograf’ın 

(Kinetograph) üretilmesi ile sonuçlandı ancak süreç henüz 

tamamlanmış değildi. Kinetograf ile çekilen filmler halihazırda bir 

yansıtıcı ile seyrettirilemiyordu. Edison-Dickson’ın bu notkadaki 

çalışmaları 1891’de Kinetoskop’u (Kinetoscope) icat etmeleriyle 

sonuçlandı. Edison aynı yıl içinde kamera olarak Kinetograf’ın, 

izleme aygıtı olarak  Kinetoskop’un patentlerini aldı. İçine 15 metre 

film takılabilen bu cihaz ile görüntü bir göz deliğinden (bakaç) , 

sadece tek bir kişi tarafından izlenebiliyordu. 

Her bir hareketli görüntü aslında yüzlerce, binlerce fotoğraf 

karesinden oluşmaktadır. Buna Frame rate yani her bir filmin bir 
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saniyesi, saniyelik görüntü sayısı denir. Bir saniyelik hareketli 

görüntüde 12, 24, 25, 30, 60, 120 veya daha fazla fotoğraf karesi 

bulunur. Video ve film aynı temelde ortaya çıkan, üretim aşamalarıyla 

birbirinden farklılaşan terimlerdir. ,Film, mekanik ve kimyasal bir 

süreçle elde edilirken,  video günümüzde dijital yöntemlerle elde 

edilmektedir (Görenek ve Beyaz, 2016). (Çankır, 2017); film ve 

videonun arasındaki farkları şu şekilde açıklamıştır: “Film için 

dişlilerden ve çarklardan oluşan mekanik ve daha sonra kimyevi bir 

süreç gerekmektedir. Yine selüloit filme yalnızca bir defa kaydedilen 

görüntü kimyasal süreçle görüntülenmesi için karanlık bir ortama, bir 

yansıtma aygıtına ve nesnenin görüntüsüne ait ışığın yansıtılacağı 

beyaz bir zemine ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa videoda mekanik ve 

kimyasal bir sürece ihtiyaç duyulmamaktadır.” 

Videonun kullanımının evrimi fotoğraf ve filme çok benzerdir. Video, 

icadının ilk dönemlerinde televizyon kanallarının ticari amaçlarla 

kullandığı bir yöntemdi. Video, teknolojinin gelişimiyle birlikte 

sanatsal malzeme olarak yeniden keşfedilmiş ve bu yönde 

kullanılmıştır. Kamera ve bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile 

fotoğraf, video üretiminde kimyasal ve mekanik yöntemler yerini 

dijital araçlara bırakmıştır. Filmler, videolar, fotoğraflar günümüzde 

dijital yöntemlerle üretilmektedir. (Gürkan, 2019); “Youtube, Daily 

Motion gibi video paylaşım sitelerinin yaygınlaşması, doğrusal 

olmayan (non linear) kurgu programlarının herkes tarafından 

erişilebilir hale gelmesi erişilebilirliğin kolaylaşması gibi bir dizi 



19 | HEMODİYALİZİN ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE  ANİMASYON YAPIM 
AŞAMALARI 

 

 
 

etken ile çevirim içi ve ücretsiz platformlarla eş zamanlı gelişme 

gösterip bilimsel alanın da katkısıyla günümüzdeki haline gelmiştir. 
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6. KURGU 

6.1. Görüntü Kurgusu 

Film endüstrisi, ilk yapımlarından, görüntü kayıt cihazları ve 

teknolojik gelişmelere kadar kurgu ve montaj tekniğinde  ilk günkü 

yöntemlerini (fiziki kesme) kullanmıştır. Radyo ve televizyonlarda da 

ilk yıllarda canlı yayınlar yapıldığı için kurgu ve montaj tekniğinde 

önemli gelişmeler yaşanmamıştır. 1956 yılında ilk kayıt cihazının 

ortaya çıkması ile elektronik görüntülerin saklanıp kullanılması 

mümkün hale gelmiştir. İlk bant kurgusu,  filmlerde uygulanan teknik 

gibi manyetik film bantlarının kesilip istenilen sırayla yapıştırılması 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İlk elektronik kurgu sistemi 1963 

yılında üretilmiştir. Editec adıyla piyasaya sürülen cihaz kurgu montaj 

alanında yeni bir çağa geçilmesini sağlamıştır. Video kurgusunda, 

filmlerde uygulanan hassas kurgunun yapılabilmesi ayrımlı (Non 

segmend) yöntemin uygulanmaya başlamasıyla başarılmıştır. Bu 

yöntemle hızlı ve yavaş görüntü  (Fast-Slow Motion) okuma işlemi de 

mümkün hale gelmiştir.  
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Resim 6: Flatbed, Steenbeck Marka Kurgu Masası (Nişancı -Ty) 
 

(Durmaz, 1991); Kurgu evrelerini 4 başlık altında sıralamıştır; 

1. El kontrollü (Manual Control) kurgu 

2. Kontrol izi sistemi (Control Track)  ile yapılan kurgular  

3. Zaman Kodlu Sinyal (Time Code Signal) kurguları 

4. Rastgele erişimli sistem (Radyom Access Sysystem).   
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Resim 7: Adobe Premiere Kurgu-Montaj Yazılımı  (https://lumosajans. com 2021) 
 

Bilgisayar teknolojisinin gelişimi kurgu montajda tekniklerin fiziki 

yöntemlerden dijital yöntemlere doğru evrilmesine imkan tanımıştır. 

Bilgisayar destekli depolama sistemlerinin kayıtçı olarak kullanılması, 

işlemci teknolojisinin gelişimi ve bir çok firmanın doğrusal olmayan 

rastgele erişimli (Non Linear) kurgu montaj yazılımları üretmesiyle 

günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sisteme dönüşmüştür. 1970’li 

yıllarda ilk prototiplerinin üretilmesine rağmen çok pahalı oldukları 

için o zamanlar sıklıkla kullanılmayan sistemler, günümüzde en 

geçerli kurgu tekniği olarak dikkat çekmektedir.  Doğrusal olmayan 

yöntemin benimsenmesinin en büyük sebeplerinden biri film kurgu 

tekniğine benzer bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır.  

Günümüzde en popüler video kurgu, montaj programları AVİD, 

Adobe Premiere, Edius, Final Cut gibi programlardır.  
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BÖLÜM 2 

1. HEMODİYALİZ NEDİR? 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), kalıcı glomeruler filtrasyon hızının 

(GFH) azalması ile kendini gösteren ve ilerleyici nefron kaybı 

sonucunda böbrek fonksiyonlarının giderek bozulması ile ortaya 

çıkan, böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin 

fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma halinin görüldüğü 

mortalite ve morbiditeyi artıran bir sağlık sorunudur (Erdoğan ve ark., 

2014; Azak ve Altundağ, 2012).  

KBY'nin ana nedenleri diyabet, hipertansiyon, glomerülonefrit ve 

polikistik böbrek hastalığıdır (Fadlalmola ve Elkareem, 2020).  

Böbrek normal fonksiyonlarının çoğunu kaybettiğinde GFH 5-10 

ml/dakikaya inince son dönem böbrek yetmezliğinden (SDBY) 

bahsedilir (Barnett ve ark., 2008). Bu dönemde hastalara hemodiyaliz 

(HD), periton diyalizi (PD) veya böbrek transplantasyonunu içeren 

renal replesman tedavileri uygulanır.  

HD hastadan alınan kanın içerisinde bulunan ve aşırı miktardaki su, 

üre, kreatinin gibi zararlı maddelerin bir membran aracılığı ve bir 

makine yardımıyla vücudun dışına atılması, bozulmuş olan böbrek 

işlevlerinin bir kısmının düzeltilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir 

(Karabey ve Karagözoğlu, 2021). Türk Nefroloji Derneği’nin 

verilerine göre, ülkemizde renal replasman tedavisi gören hasta sayısı 

hızla artmaktadır. 2019 yıl sonu itibariyle 61341 hastanın HD tedavisi 
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aldığı tespit edilmiştir (Nefroloji kayıt sistemi raporu, 2019). KBY 

hastalarında böbrek transplantasyonu yoluyla tedavideki başarı ve 

artışa karşın HD en sık uygulanan renal replasman tedavi yöntemi 

olduğu belirtilmektedir. Bunun muhtemel sebebinin böbrek 

transplantasyonunda uygun verici bulmadaki sıkıntı ve periton 

diyalizindeki hijyen ve eğitim sıkıntısı olduğu düşünülmektedir 

(Özdemir ve Akyol, 2019).  

HD hastaları diyaliz, sıvı ve diyet kısıtlamalarının olduğu kompleks 

tedavi rejimleri içerisine girerler. Hastalık, yaşam tarzındaki 

değişiklikler ve tedavi planındaki karmaşıklık nedeniyle hasta ve 

ailesine özel zorluklar sunar (Nefroloji kayıt sistemi raporu, 2019). Bu 

tedavi yönteminde hedef, HD yeterliliğini sağlayarak hastaların yaşam 

kalitesini yükseltmek, morbidite ve mortalite oranlarını azaltmaktır 

(Kara, 2009). Ancak bu tedavi yönteminde hastanın yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyen, bireylerin fiziksel ve psikolojik iyilik 

hallerini etkileyen birtakım kısıtlamalar ve modifikasyonlar 

bulunmaktadır (Fadlalmola ve Elkareem, 2020). 

1.1. Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Diyet Kısıtlamaları 

Çoğu KBY hastasına HD tedavisi alırken sıvı alımı kısıtlaması 

getirilir, bu miktar hastanın aldığı sıvı miktarı ve idrar çıkışına göre 

hesaplanır ve yaklaşık 1-1.5 lt/gündür. Hastaların iki seans arasında 

diyette sıvı içeriği fazla olan çorba gibi yiyeceklerin tüketmesi alınan 

kiloyu arttırdığı için sıvı kontrolü çoğu hasta için önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İdrar çıkışı olmadığı için alınan fazla 



25 | HEMODİYALİZİN ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE  ANİMASYON YAPIM 
AŞAMALARI 

 

 
 

sıvının vücuttan atılımı mümkün değildir. Dolayısıyla sıvı 

kısıtlamasına yetersiz uyum metabolik atıkların birikimine yol açarak 

dolaşım sisteminde aşırı sıvı birikimine yol açabilir. Aşırı sıvı birikimi 

mortalite ve morbidite riskini arttıran faktörlerdir (Welch ve Thomas-

Hawkins, 2005). 

Sıvı kısıtlaması ve diyete uyum hemodiyaliz hastalarının sağlığın 

devamı ve iyilik halinin sürdürülmesi için kritik öneme sahip ve 

böbrek yetmezliği tedavisinin temel taşı olmasına rağmen sıvı-diyet 

kısıtlamasına uyumun zayıf olması hiç de şaşırtıcı değildir. (Welch ve 

Thomas-Hawkins, 2005; Ahrari, Moshki ve Bahrami, 2014). Yapılan 

bir sistematik derlemede hastaların sıvı-diyet uyumsuzluğunun %12 

ile %98 arasında değiştiği raporlanmıştır (Ghimire ve ark., 2015). 

Karabulutlu ve arkadaşlarının (2019) çalışmasında hemodiyaliz 

tedavisi alan bireylerin sıvı kısıtlamasına yeterince uyum 

geliştiremedikleri belirlenmiş olup, sıvı kısıtlamasına uyumu 

arttırmaya yönelik her bireye özgü eğitim ve uygulamalara ihtiyaç 

olduğu vurgulanmıştır (Karabulutlu ve Yılmaz, 2019). Kara ve 

arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmaya göre, Türk HD hastalarının 

sıvı kontrolüne uyumu zayıf bulunmuştur. Türk toplumunun çok sık 

çay tüketmesi nedeniyle uyumsuzluğun ortaya çıktığına vurgu 

yapılırken sıvı kısıtlamasının Türkler için sosyal hayattan uzaklaşma 

olarak algılanacağının altı çizilmiştir (Kara, Çaglar ve Kılıç, 2007).  

 



 

Dr. Özlem KUM | 26 

 

 

1.2. Hemodiyalizde Hasta Eğitimi 

Hasta eğitimi, herhangi bir sağlık hizmeti ortamında hemşireler için en 

önemli rollerden biridir. Hemşireler, hastaneden eve bakımın 

sürekliliğini sağlamak ve hastaların öz bakım gücünü arttırmak için 

gerekli bilgileri sağlamaktadırlar. Hemşireler hastaları eğitmenin en 

iyi yolunu bulmaya çalıştıkça, genel halk sağlık sistemi içinde sağlığı 

anlamaya yönelik bilgi arayışında daha iddialı hale gelmişlerdir. 

Hemodiyaliz hastalarının sıvı-diyet uyumlarının arttırılması için 

eğitim programları gereklidir (Fadlalmola ve Elkareem, 2020). 

Yapılan çalışmalarda eğitim programlarının uygulanmasının HD 

hastalarında sıvı-diyet, beslenme, kilo kontrolü ve kan basıncının 

düzenlenmesinde etkili olduğu raporlanmıştır (Turgut Kurt ve ark., 

2012; Topbaş ve ark., 2015; Arslan ve Bekar Tunçalp, 2017).  

1.3. Hemodiyaliz Hasta Eğitiminde Video Animasyon  

HD hastalarında sıvı-diyet kısıtlamalarına uyum çok önemli bir 

faktördür. Dolayısıyla hastaların eğitim yoluyla sıvı-diyet uyumlarının 

arttırılması gerekmektedir. Hemodiyaliz hastalarında genelde görsel 

broşürler, bire bir yüz yüze eğitim (Özdemir ve Akyol, 2019; Doğan 

ve Bardak Perçinci, 2021), renkli görsel ve basılı yazılı materyaller 

(Turgut Kurt ve ark., 2012) şeklindedir. Yapılan çalışmalarda bu 

eğitimlerin bilgilerin kalıcılığını sağlamada ve hastaları tatmin etmede 

yetersiz kaldığı raporlanmaktadır (Cox ve ark., 2017; Topbas ve ark., 

2015).  
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Görsel, işitsel gibi aynı anda birçok duyuya hitap eden video 

animasyon yöntemi kullanılarak uygulanan eğitimlerin geleneksel 

eğitimlerden daha etkili olduğu ve bilginin uzun süreli kalıcılığının 

sağlanmasında etkin bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Chan ve ark., 

2008; Brecht, 2012; Stanczyk ve ark., 2016; Kim ve ark., 2013; 

Saengow ve ark., 2018; van Munster ve ark., 2020; Brocka ve Smith, 

2007).  

HD gibi hayatın devamlılığı için haftada belli günler diyalize girme, 

sıvı ve diyet sınırlamalarının olduğu bir hasta grubunda eğitim yoluyla 

hastalık yönetimi çok önemlidir. uygulanan eğitimin içeriği kadar 

kalıcılığı ve hasta üzerindeki etkisi de önemli parametrelerdir. 

Hastalara ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde 

ulaşabilecekleri bir kaynak sunması, istedikleri kadar tekrar etme 

fırsatı tanıması, hem görsel hem de işitsel duyulara hitap etmesi, 

anlaşılması zor ve karmaşık terimleri animasyon yoluyla basitçe 

anlatılması video animasyon eğitiminin olumlu yönlerini 

oluşturmaktadır. 
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BÖLÜM 3 

1. HEMODİYALİZİN ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE 

VİDEO ANİMASYON YAPIM AŞAMALARI 

Bu bölümde; 1’inci aşamada, animasyonda kullanılması planlanan 

tüm görsel karelerin hemodiyaliz konu anlatım akışına uygun olarak 

Adobe İllüstratör programında çizim aşamasına yer verilmiştir. 2’inci 

aşamada, çizimlerin After effect programında animasyon haline 

getirilmesi, 3’üncü aşamada ise  Premiere programında videoların 

kurgusu anlatılmıştır. Animasyon için toplamda 42 kare vektörel 

çizim yapılmıştır. Hemodiyaliz konusunun anlatımı için hazırlanan 

okuma metni, uzman bir seslendirmen tarafından stüdyoda kayıt 

edilerek kurgu aşamasında hikaye akışına uygun bölümlere 

yerleştirilip video tamamlanmıştır.  

Hemodiyaliz animasyon videolarının tamamlanmış kareleri, QR kodla 

Youtube aracılığı ile izlenebilmektedir. İllüstratör programında çizim 

aşamasının anlatımı sadece 1’inci kare için yapılmıştır; geriye kalan 

41 kare için de hikaye akışına uygun olacak şekilde benzer  yöntem 

kullanılmıştır. 
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1.1.  1. Aşama - Vektörel Çizim Aşaması 

 

Resim 8: Hemodiyaliz  Storyboard  

 

Resim 9: Hemodiyaliz  Storyboard –Detay 
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Resim 10: Böbrek Çizimi –Detay 

 

Resim 11: Böbreğin Pen Tool ile Çizim Aşaması 
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Resim 12: Kaburganın İllüstratör Programında Pen Tool ile Çizim Aşaması 

Resim 13: Böbrek ve Kaburganın Genel Çizim Görüntüsü 
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Resim 14: Vücudun Dış Ana Hat Çizimi 

Resim 15: 1.Kare Çizimin Vektörel Tamamlanmış Hali 
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1.2. 2.Aşama-  Çizimlerin Animasyon Olarak Hazırlanması 

 

Resim 16: Vektörlerin Programa Aktarılması 

İllüstratör programında vektörel çizimleri tamamlanıp .png formatında 

dışa aktarılan (export edilen) çalışma dosyaları, animasyon haline 

getirilebilmeleri için import komutu ile after effect programının ara 

yüzüne aktarılmıştır. 

Resim 17: Vektörlerin After Effect Programına Aktarımı 
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Resim 18: Vektör Çizimlerin Timeline Görüntüsü 

 

Bu animasyon karesi içeriğinde anlatılmak istenen konu, kalsiyum 

açısından zengin besinlerin fosfordan da zengin olduğudur. Fosfor-

kalsiyum dengesini sağlamak, kemiklerdeki kalsiyum kayıplarının 

önüne geçmek için fosfordan sınırlı bir diyet yapmaya ve fosfor 

bağlayıcı ilaçlara ihtiyaç vardır. Programın ara yüzüne alınan .png 

formatındaki tüm vektörel görseller, project panelinden timeline 

paneline aktarılmıştır. 
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Resim 19: Vektör Çizimlerin Timeline’da Sıralanması 

 

After effect programında, senaryo akışına uygun konu anlatımı için 

sahnede sıralanan tüm vektör çizimlerin boyutları selection tool ile 

olması gereken ebatlara göre ayarlanmıştır. Sırasıyla sahneye çıkması 

ve sahneden kaybolması gereken görsellerin opacity ayarlarının 

yapılması için görseller timeline panelinde sıralanmıştır. 

 

Peynir, badem, süt, bezelye, et, yoğurt vektör görselleri sırası ile 

seslendirme metnine uygun olacak şekilde sahnenin solunda yer 

almaktadır. Kalsiyum-fosfor seviyelerindeki değişiklikler tüpler ile 

anlatılırken,  kalsiyum-fosfor dengesi tahterevalli çizimi ile  

aktarılmıştır. Fosfor bağlayıcı hap, kalsiyum-fosfor dengesini 

sağlamak için başlangıç noktası olarak ekranın sağına yerleştirilmiştir. 
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Sıralama ve animasyon hareketinin öncelikleri daha sonra timeline 

paneli üzerinden değiştirilebilir fakat timeline panelinde senaryoya 

uygun sıralama yapmak animasyonun daha kolay şekilde 

hazırlanmasına yardımcı olacaktır.  

 

 

Resim 20: Vektör Çizimlerin Maskeleme İşlemleri 

 

Animasyon senaryosunda kalsiyum-fosfor dengesinin bozulması ve 

daha sonra fosfor bağlayıcı hapla dengelerinin sağlanması tahterevalli 

ile betimlenmiştir. Vektör çizimlerin animasyon senaryosuna uygun 

aşağı ve yukarı hareketlerini sağlamak için yapılması gereken, 

tahterevalli görselindeki düz çizgi ve üçgeni mask işlemi ile 

birbirinden ayırmaktır. Aşağı-yukarı yönde hareketi anlatmak için 

sadece  düz çizgi görseli yeterli olacağından, ayrı layera alınan üçgen 

için herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. 

Hareket öncesinde rotasyon işleminin doğru şekilde uygulanması için 

anchorpoint ayarları yapılmıştır. Hareket, düz çizginin aşağı ve yukarı 
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yönlü rotasyon değişimi ile gerçekleştirilmiştir. Tüplerdeki artışla eş 

zamanlı olacak şekilde düz çizgiye rotasyon bölümünden keyframe 

noktası belirlenmiştir. Hareketin başlangıç ve bitiş noktalarına verilen 

keyframe aralığında aşağı, daha sonra ise yukarı yönde hareket için 

rotasyonu değiştirilmiştir. 

 

 

Resim 21: Brush Tool ,Mask ile Doku Ekleme 

 

Kalsiyum ve fosfor seviyelerindeki değişim, tüplerdeki seviyelerin 

artışı ile ifade edilmiştir. Bu hareketin sağlanması için  brush tool ile 

tüplerin içindeki seviyeler sıfırlanmıştır. Vektör çizim içinde kırmızı 

ile betimlenen seviyenin sıfırlanma işlemi brush tool haricinde 

maskeleme yöntemi ile de yapılabilir.  
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Resim 22: Brush Tool Seçimi 

 

 

Resim 23: Kalsiyum seviyesinin Hareketli Hale Getirilmesi 

 

Brush tool yönteminde tüpün içindeki kırmızı doluluk oranı, beyaz ile 

örtülmelidir. Tüpün içindeki rengi beyaz ile doldurmak için uygun 

boyutlu brush tool seçimi yapılarak tüpün içine foreground 

penceresinden beyaz renk verilmiştir. 
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Resim 24: Kalsiyum Seviyelerinin Hareket Animasyonları 

 

Tüplerin içindeki kalsiyum-fosfor seviyeleri, kırmızı rengin yukarı 

yönlü artışı şeklinde aktarılmıştır. Kalsiyum-fosfor vektör çizimindeki 

seviye artışını göstermek için içi boş tüpler ile  içi dolu tüpleri üst üste 

ayrı layerlara denk gelecek şekilde konumlandırdıktan sonra effect 

panelinde bulunan wipe up yardımıyla, seviyelerin yukarı yönlü 

hareket etmeleri sağlanmıştır. Wipe up efektinin keyframe süreleri 

değiştirilerek animasyonun bu aşaması tamamlanmıştır.  
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Resim 25: Kalsiyum ve Fosfor Seviyeleri 

 

Resim 26: Animasyonun Pozisyon, Rotasyon ve Anchor Point Ayarlarından Sonraki 

Genel Görüntüsü 

 

Resim 27: Animasyon için Pozisyon, Rotasyon ve Anchor Point Ayarları 
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Kalsiyum-fosfor değişkenliğini anlatmak için tahterevalli üzerine 

yerleştirilen dairesel formdaki sarı ve kırmızı renkli vektör çizimler, 

fosfor bağlayıcı ilaçlarla dengelenmektedir. Vektör çizimlerin 

hareketleri için keyframe noktaları belirlenerek pozisyon ve rotasyon 

işlemleri uygulanmıştır. Kırmızı ve sarı renkli fosfor-kalsiyum ile 

fosfor bağlayıcı ilaç çizimlerinin yukarı-aşağı hareket etmeleri için 

rotasyon ve pozisyon değişimleri keyframe noktaları verilerek 

uygulanmıştır. Tahterevalli görselinde hareket eden düz çizginin 

kalsiyum ve fosfor çizimleriyle eşzamanlı hareket edebilmesi için tüm 

görsellerin keyframe noktaları aynı sürelerde belirlenmiş, benzer işlem 

fosfor bağlayıcı ilaç için de gerçekleştirilmiştir. İlacın fosfor üstüne 

doğru gelip tahterevallinin dengeleneceği süre pozisyon ayarları 

bölümünden keyframe verilerek yapılmıştır. Fosfor bağlayıcı ilaçta tek 

fark, rotasyon işlemi yerine pozisyon değişikliği yapılıyor olmasıdır.  

Hareketin tahterevalli ile bir bütünlük sağlayacak şekilde yapılması 

için keyframe noktalarının senaryoya uygun şekilde yerleştirilmesi 

çok önemlidir.  

 

 

Resim 28: Solarak Gelen Vektör Çizimler için Opacity Ayarları 

 

Mavi arka plan üzerine sırasıyla solarak gelen (fade in) vektör 

çizimler için ise  görünmeleri gereken saniyelerde opacity ayarları  

yapılarak timeline üzerinde düzenlenmiştir. 
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Resim 29: Render İşlemi 

 

Tüm rotasyon, pozisyon ve opacity işlemleri tamamlandıktan sonra, 

senaryo ve hareket sıralamasına uygun şekilde keyframe noktaları 

düzenlenip çalışmanın AVİ formatında renderi alınmıştır. 42 kare 

animasyonun her bir karesi için ayrı ayrı render işlemi yapılmıştır. 

 

1.3. 3.Aşama -Kurgu  

 

Resim 30: Adobe Premiere Programına AVİ Dosyalarının Aktarımı 
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Animasyon haline getirilmiş AVİ veya MP4 formatındaki 42 çalışma 

dosyası, videoların sesli anlatımına uygun şekilde düzenlenebilmesi 

için  Adobe Premiere programına aktarılmıştır.  

 

 

Resim 31: Avi Dosyalarının Timeline Penceresine Aktarımı 

 

Premiere programının proje panelinde bulunan avi dosyaları  kurgu, 

montaj  için timeline penceresine aktarılmıştır.  
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Resim 32: Ses Dosyasının Adobe Premiere Programına Aktarımı 

 

Kurgu, montaj  için hazırlanan ses dosyası da proje penceresine 

aktarılarak hazırlıklar tamamlanmıştır. 

 

 

Resim 33: Montaj ve Kurgu Aşaması 

 

42 animasyon, senaryo ve seslendirme akışına uygun olacak şekilde 

kesme, video süresinin kısaltılıp uzatılması gibi ayarlamalarla 

tamamlanmıştır. 
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Resim 34: Render Aşaması 

 

After effect programında Full HD formatta  hazırlanan animasyonlar,  

Premiere programına aktarıldığında da montaj ve kurgu, full hd proje 

olarak yapılmalıdır.  Montaj ve kurgusu tamamlanan hemodiyaliz 

animasyonu full hd (1920x1080 px) çözünürlükte , MP4 formatında 

dışa aktarılarak (export edilerek) çalışma tamamlanmıştır.  
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2. ‘HEMODİYALİZ’ ANİMASYON KARELERİ  

 

Bu bölümde, hemodiyaliz  animasyonlarının tamamlanmış karelerine 

ve seslendirmenin animasyon videosunda okuduğu metinlere yer 

verilmiştir. 42 kareden oluşan ve QR kodlarla izlenebilen animasyon 

videolarının toplam süresi 15 dakika 07 saniyedir. ‘Hemodiyaliz’ 

animasyonunun tamamı Resim 79’da QR kodla verilmiştir. 

 

 

Resim 35: 1.Kare Animasyon 

 

1. Kare animasyon seslendirme metni: “Kaburgaların altında 

omurgaların iki yanında bulunan böbrekler, fasulyeye benzeyen 

sağlıklı her insanda 2 adet bulunan kanı temizleyerek idrar yapan 

organdır”  (Başer,2018 s:113) 
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Resim 36: 2.Kare Animasyon 

2. Kare animasyon seslendirme metni: “Sağlıklı her iki böbrekte 

toplam 2 milyon nefron bulunmaktadır.” (Turan,2012 s:4) 

 

Resim 37: 3.Kare Animasyon 
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3. Kare animasyon seslendirme metni: “İnce bir damar ağından 

(glomerülden) böbreğe ince bir damar vasıtasıyla kan gelir. Kan bu 

damar ağında süzülürken insan için yararlı olan madde kanda kalır. 

Temizlenmesi gereken zararlı maddeler ise idrar ile atılmak için idrar 

toplama kanalına geçiş yapar.” (Başer,2018 s:113) 

 

 

Resim 38: 4. Kare Animasyon 

 

4. Kare animasyon seslendirme metni: “Böbreklerin görevlerinden biri 

yemekle kana karışan üre, kreatinin gibi maddeleri uzaklaştırmaktır.  

Kronik böbrek hastalığı böbrekte hasara sebep olarak süzme işlemi 

başta olmak üzere böbreğin görevlerini yapamamasına yol açar. Bu 

hastalığa Kronik Böbrek Yetmezliği adı verilir.” (Bulantekin Düzalan, 

2014 s:148) 



49 | HEMODİYALİZİN ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE  ANİMASYON YAPIM 
AŞAMALARI 

 

 
 

 

Resim 39: 5. Kare Animasyon 

5. Kare animasyon seslendirme metni: “Böbrekler görevlerini yerine 

getirmediğinde yiyecek ve içeceklerle kana karışan zararlı maddeler 

artar. Bu problemin akabinde bulantı-kusma, uyku hali, nefes darlığı, 

halsizlik gibi sorunlar ortaya çıkar.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:146) 

 

Resim 40: 6. Kare Animasyon 
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6. Kare animasyon seslendirme metni: “Böbrekler görevini yerine 

getiremediğinde su ve tuz insan vücudunda birikir. Bu birikme vücutta 

kilo alımı, bacaklarda şişme ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlara 

neden olur.”  (Bulantekin Düzalan, 2014 s:146) 

 

Resim 41: 7. Kare Animasyon 

7. Kare animasyon seslendirme metni: “Sağlıklı çalışan bir böbrek 

Eritropoetin hormonu salgılayarak kemik iliğini uyarır ve kemik 

iliğinin kan yapımına yardım eder.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:145) 
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Resim 42: 8. Kare Animasyon 

8. Kare animasyon seslendirme metni:  “Görevini yerine getiremeyen 

bir böbrekte hormonlar salgılanamadığı için kemik iliği gerekli 

emirleri almadığından kan yapamaz ve kansızlık ortaya çıkar.” 

(Bulantekin Düzalan, 2014 s:147) 

 

Resim 43: 9. Kare Animasyon 
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9. Kare animasyon seslendirme metni: “Sağlıklı bir böbrek yiyecekle 

vücuda alınmış D vitaminini kullanarak kandaki fosfor-kalsiyum 

seviyesinin dengelenmesine ve kemiklerin yapısının sağlıklı olmasına 

katkıda bulunur.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:145) 

 

Resim 44: 10. Kare Animasyon 

10. Kare animasyon seslendirme metni: “Böbrekler görevini yerine 

getiremediğinde fosfor artışı ve kalsiyum eksikliği ortaya çıkar. 

Kalsiyum eksikliği önlenmediği takdirde kemikler direncini kaybeder 

ve kırılmaya daha yatkın hale gelebilir.” (Başer,2018 s:30) 
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Resim 45: 11. Kare Animasyon 

11. Kare animasyon seslendirme metni:   “Düzgün çalışan bir böbrek 

ayrıca renin hormonu da salgılar. Bu hormon kan basıncını düzenler.” 

(Bulantekin Düzalan, 2014 s:145) 

 

Resim 46: 12. Kare Animasyon 
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12. Kare animasyon seslendirme metni: “Sağlıksız bir böbrek 

çalışmadığında renin hormonu salgılanmaz ve tansiyon değerlerinde 

dalgalanmalar ortaya çıkar.” (Başer,2018 s:113) 

 

Resim 47: 13. Kare Animasyon 

13. Kare animasyon seslendirme metni:    

“Kronik Böbrek Yetmezliğinin nedenleri,  

• Taş ya da başka sebeplerle idrar yollarındaki tıkanıklık,  

• Böbrek iltihapları (Glomerulonefrit),  

• Kalıtsal bazı böbrek rahatsızlıkları ve  

• Diyabettir.” (Başer,2018 s:114) 
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Resim 48: 14. Kare Animasyon 

14. Kare animasyon seslendirme metni: Kronik Böbrek Yetmezliğinin 

tedavi seçenekleri ise; 

• Böbrek nakli,  

• Periton diyalizi ve  

• Hemodiyalizdir. (Başer,2018 s:114) 

Resim 49: 15. Kare Animasyon 
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15. Kare animasyon seslendirme metni:  “Hastadan kan alınarak, 

kanın yarı geçirgen bir zardan geçirilerek  diyaliz makinesi tarafından 

temizlenme işlemine hemodiyaliz denilmektedir. Hemodiyalizde 

cihazın içinden kan aktığı sırada kan akışının tersi yönde içinde çeşitli 

tuzlar, su (magnezyum, potasyum, sodyum, klor gibi) ve bikarbonat 

içeren diyaliz solüsyonu geçer. Bu sayede kanda fazla seviyede 

bulunan atık maddeler diyaliz solüsyonuna, kanda az bulunan 

maddeler ise diyaliz solüsyonundan kana geçiş yapar.” (Başer,2018 

s:114) 

 

Resim 50: 16. Kare Animasyon 

16. Kare animasyon seslendirme metni: “Fistül toplardamar ile 

atardamarı birleştirme işlemine verilen addır. Hemodiyalizde cihaza 

yeterli seviyede kan akışı sağlamak amacıyla fistül açılır.” 

(Başer,2018 s:114) 
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Resim 51: 17. Kare Animasyon 

17. Kare animasyon seslendirme metni:  “Hemodiyaliz, görevini 

yerine getiremeyen böbreğin işlevini üstlenir fakat hemodiyaliz 

makinesi sağlıklı bir insan böbreğinin yaptığı işlevi tam olarak yerine 

getiremez. Bu sebeple vücutta biriken maddeler tam anlamıyla 

temizlenemez ve bu maddelerin bir miktarı kanda var olmaya devam 

eder. Böbrekleri sağlıklı çalışmayan bir hastanın diyetine dikkat 

etmesi vücutta biriken maddelerin daha az olmasına imkan 

tanıyacaktır.”  (Bulantekin Düzalan, 2014 s:167) 
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Resim 52: 18. Kare Animasyon 

18. Kare animasyon seslendirme metni:   “Diyaliz cihazı desteği alan 

hastalar genelde idrar çıkaramaz veya çok az idrar çıkarabilirler. Bu 

yüzden hastaların, içtiği suyu veya aldığı sıvı gıdaların miktarını iyi 

ayarlaması gerekmektedir. Bu miktar alımı iyi ayarlanamazsa vücutta 

sıvı birikmesi olur ve iki diyaliz seansı arasında kilo artışı yaşanır.” 

(Bulantekin Düzalan, 2014 s:167) 

Resim 53: 19. Kare Animasyon 
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19. Kare animasyon seslendirme metni:  “Diyaliz sırasında hastaların 

vücudundan bazı yararlı maddeler de süzülüp atılabilir. Bu durumda 

vücutta bu maddelerin eksikliği ortaya çıkar.  Bu maddeler ancak 

dengeli ve bilinçli bir beslenme yöntemiyle yerine konulabilir.” 

(Bulantekin Düzalan, 2014 s:167) 

 

Resim 54: 20. Kare Animasyon 

20. Kare animasyon seslendirme metni:  “Beslenme, (Diyet) Kronik 

böbrek Yetmezliği tedavisinde önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir yaşam 

sürmek, yeterli enerji alımı, organ ve dokuların çalışması için büyük 

önem taşır. Vücut direnci düşük, zayıf ve yeterince beslenmemiş 

hastalar, farklı sağlık problemleriyle sık sık karşı karşıya kalır. 

Düzenli ve uygun beslenerek sıvı kısıtlamalarına uyulduğu takdirde 

daha sağlıklı, uzun bir hayata devam edebilmek mümkün hale 

gelecektir.” (Saran ve ark, 2011 s:678) 
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Resim 55: 21. Kare Animayon 

21. Kare animasyon seslendirme metni: “Karbonhidrat açısından 

yüksek olan besinler reçel, nişasta, şeker, ekmek ve tahıllardır (un, 

makarna, pirinç). Fazla  karbonhidrat alındığında  vücutta yağ oranı 

artar , depolandığı için  şişmanlığa yol açar.” (Yıldız,2008 s:8) 

Resim 56: 22. Kare Animasyon 
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22. Kare animasyon seslendirme metni:  “Vücuda gerektiğinden fazla 

yağ almak şişmanlığa sebep olabileceği gibi kandaki yağların ve 

kolestrol düzeyinin yükselmesine de neden olabilir. Kronik Böbrek 

Yetmezliği hastalarında kandaki kolestrol düzeyinin fazla olması 

böbrek hasarını hızlandırır. Bu hastaların yağ türü olarak, 

Ayçiçek/mısırözü/soya yağı veya zeytinyağı gibi bitkisel yağları tercih 

etmesi gerekir.” (Yıldız,2008 s:8-9) 

 

Resim 57: 23. Kare Animasyon 

23. Kare animasyon seslendirme metni: “Proteinler genellikle 

yumurta, peynir, yoğurt, süt, ve et gibi hayvansal gıdalardan 

karşılanır. Hayvansal gıdalarının yanında pirinç, patates, buğday, ve 

kuru baklagil gibi besinlerde de protein bulunmaktadır. Proteinler 

vücutta kullanıldıktan sonra yakılır ve üre, ürik asit gibi atık maddeler 

ortaya çıkar. Bu maddeler böbrek hastası olan kişilerde vücutta birikir. 

Bu birikme ile kişide iştah kaybı, bulantı kusma, kaşıntı gibi bir takım 

hastalık belirtileri ortaya çıkar.” (Başer, 2018 s:120) 
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Resim 58: 23.1. Kare Animasyon 

 

Resim 59: 24. Kare Animasyon 

24. Kare animasyon seslendirme metni: “Kronik Böbrek 

Yetmezliğinde böbreğin işlevlerine göre diyet yapılarak protein alımı 

azaltılabilir. Proteinin azaltılması hastalarda beslenme bozukluğu, 

vücut direncinin düşmesine neden olabilir. Tavsiye edilen miktarda 

protein alınamıyorsa ve kandaki protein miktarı düşükse, uzman bir 
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hekimin önerisine göre amino asit tabletleri kullanılabilir.” (Başer, 

2018 s:120-121) 

 

Resim 60: 25. Kare Animasyon 

25. Kare animasyon seslendirme metni: “Kronik Böbrek 

Yetmezliğinde hastaların vücudunda sodyum birikir. Biriken bu tuz 

vücutta su tutulmasına sebep olur. Fazla tuz kandaki basıncın yani 

tansiyonun yükselmesine, kalp yetmezliğine, el ve ayaklarda ödeme 

neden olur. Bu yüzden diyette tuz alımının azaltılması gerekebilir. 

Sodyumun en fazla vücuda alınma şekli sofra tuzu kullanımıdır.” 

(Başer, 2018 sayfa:121) 
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Resim 61: 26. Kare Animasyon 

26. Kare animasyon seslendirme metni:  “Diyet yaparken tuz alımını 

düşürmek için öneriler;  

• Yüksek oranda tuz içeren salamura ve konserve yiyecekler 

düşük miktarda tüketilmeli. Bu yiyecekler tüketilmeden önce 

suda bekletilerek tuz miktarı azaltılmalı.  

• Gıdaların içeriğindeki tuz ile yetinilmeli. Yemekler mümkün 

olduğunca tuzsuz olarak pişirilmeli. 

• Yiyeceklerin veya salataların üzerine tuz ekleme alışkanlığı 

bırakılmalı. 

• Yemekleri tatlandırmak için kuru kekik, kuru nane, kırmızı pul 

biber gibi baharatlar kullanılmalı. Kimyon ve karabiber gibi 

baharatlar susuzluğa sebep olacakları için tercih edilmemelidir.” 

(Başer, 2018 s:121) 
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Resim 62: 27. Kare Animasyon 

27. Kare animasyon seslendirme metni: “Yiyecekler ile vücuda giren 

fosfor böbrekler tarafından vücuttan atılır. Tavuk, hindi, kuru 

yemişler, çikolata ve çikolatalı ürünler, kakao, sakatatlar (karaciğer, 

işkembe vb.) av hayvanları, deniz ürünleri, somon balığı, sardalya, süt 

ve süt ürünleri (yoğurt, peynir vb.) gibi besinler fosfor bakımından 

zengindir.” (Başer, 2018 s:124) 

 

Resim 63: 28. Kare Animasyon 
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28. Kare animasyon seslendirme metni:  “Fosfor birikmesi kemik 

güçsüzlüğü ve kırıklarına, kas güçsüzlüklerine ve eklem ağrılarına 

sebep olabilir. Böbrek yetmezliğinde fosfor kanda birikir.” (Başer, 

2018 s:124) 

 

Resim 64: 29. Kare Animasyon 

29. Kare animasyon seslendirme metni: “D vitamini emilimi böbrek 

hastalarında doğru şekilde olmadığı için  hastalarda kalsiyum eksikliği 

görülür. Bu yüzden kalsiyum eksikliği yaşayan bireylerde istemsiz 

kasılmalar, şuur bozukluğu ve ilerleyen evrelerde kemikte zayıflık 

gibi problemler yaşanır.” (Başer,2018 s:125) 
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Resim 65: 30. Kare Animasyon  

30. Kare animasyon seslendirme metni: “Kalsiyum zengini besinler 

fosfor yönünden de zengindir. Fosfor-Kalsiyum dengesini sağlamak 

ve kemiklerdeki kalsiyum kayıplarının önüne geçmek için fosfordan 

sınırlı bir diyet yapmaya ve fosfor bağlayıcı ilaçlara ihtiyaç vardır.” 

(Yıldız, 2008 s:131) 

 

Resim 66: 31. Kare Animasyon 
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31. Kare animasyon seslendirme metni: “Potasyum kas ve kalbin 

çalışmasında önemli  görevi olan minerallerdendir. Muz, kavun, kuru 

yemiş, kurutulmuş meyve-sebze, patates, havuç, mantar, tahin 

pekmez, kuru baklagil, koyu yeşil yapraklı sebzeler potasyum 

açısından zengin gıdalardır. Yiyeceklerle alınan potasyum idrarla 

vücut dışına atılır.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:163) 

 

Resim 67: 32. Kare Animasyon 

32. Kare animasyon seslendirme metni: “Kronik Böbrek 

Yetmezliğinde potasyum idrarla vücut dışına atılamadığı için kanda 

birikir. Kanda potasyum değerlerinin yükselmesi veya düşmesi insan 

için tehlikelidir. Özellikle vücutta potasyum birikmesi ani kalp 

durmasına sebep olabilir.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:162) 
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Resim 68: 33. Kare Animasyon 

33. Kare animasyon seslendirme metni:   “Yüksek Potasyum Düzeyi;  

• Bacaklarda ani zayıflıklar, hareket sorunlarına, 

• Nabızda yavaşlamalara sebep olur.” (Bulantekin Düzalan, 2014 

s:163) 

 

Resim 69: 34. Kare Animasyon 
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34. Kare animasyon seslendirme metni:  “Hemodiyaliz hastalarının 

uzak durmaları gereken tuzlardan biri de diyet tuzlardır. Diyet tuzların 

içerisinde önemli miktarda potasyum bulunmaktadır. Bu sebeple 

hemodiyaliz hastaları diyet tuzlarını kesinlikle kullanmamalıdır. 

Hemodiyaliz hastaları meyve ve sebze tüketim seviyelerine çok dikkat 

etmelidir. Yemeklerini pişirirken gıdalardaki potasyum oranını 

azaltmak için;  

• Patates pişirilmeden hemen önce kabuğu soyulmuş şekilde 

haşlanmalıdır. Diyet tuzlar potasyum kaynaklı oldukları için 

tercih edilmemelidir.  

• Sebzeler pişirilirken bol su kullanılmalıdır. 

• Sebze ve meyveler küçük şekilde doğranıp haşlanmalı, haşlama 

yapılan su döküldükten sonra pişirilmelidir.” (Bulantekin 

Düzalan, 2014 s:163) 

 

Resim 70: 35. Kare Animasyon 
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35. Kare animasyon seslendirme metni: “Böbrek yetmezliği yaşayan 

bir hastada diyet sınırlandırılması yapıldığında vitamin ve mineraller 

bakımından yetersizlik görülebilir. Böbreklerdeki yetmezliğe de bağlı 

olarak D vitamininin etkisi yeterli olmaz. Bu durum kemik zayıflıkları 

gibi sorunlara yol açabilir. Bu durumdaki hastalara D vitamini için 

ilaç verilebilir.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:165) 

 

Resim 71: 36. Kare Animasyon 

36. Kare animasyon seslendirme metni: “Diyaliz işlemi sırasında 

insan vücudundan bir miktar demir kaybedilir. Demir’in eksikliği 

halsizliğe, kansızlığa ve yorgunluğa neden olabilir. Bu durumu 

engellemek için hastalara demir içerikli  haplar verilir veya iğne 

uygulanır.” (Bulantekin Düzalan, 2014 s:166) 
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Resim 72: 37. Kare Animasyon 

37. Kare animasyon seslendirme metni: “Sıvı alımı; süt, çorba, 

meşrubat, ıhlamur, su vb. gibi tüm sıvıları içermektedir.”  (Başer,2018 

s:37) 

 

Resim 73: 38. Kare Animasyon 
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38. Kare animasyon seslendirme metni: “Vücuda fazla sıvı alımına 

bağlı olarak, ödem, nefes darlığı ve hipertansiyon gibi problemler 

yaşanabilir.” (Başer,2018 s:82) 

 

Resim 74: 39. Kare Animasyon  

 

Resim 75: 39.1 Kare Animasyon  
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39. Kare animasyon seslendirme metni “Hastaların diyaliz seansları 

arasında 1,5-2 kilogramdan çok kilo almaması gerekmektedir. 

Hastanın sıvı alımını 1 litre ile sınırlaması uygundur.  

SIVI (mL/gün)= 1 GÜN ÖNCEKİ İDRAR SEVİYESİ (mL)+ 500mL 

Diyaliz seansları arasında hastanın vücut ağırlığı ve tansiyonu ne 

kadar çok artarsa vücutta o kadar fazla sıvı birikmesi yaşanmış 

demektir.” (Başer,2018 s:127) 

 

Resim 76: 40. Kare Animasyon 

40. Kare animasyon seslendirme metni: “Sıvı kısıtlaması için öneriler;  

• Her gün sabah kahvaltı yapmadan önce tartılıp, kilo not edilerek 

fazla sıvı alınıp alınmadığı kontrol edilebilir.  

• İlaçlar olabildiğince az su tüketilerek alınmalıdır. 

• Tuz içeriği yüksek olan yiyeceklerden uzak durulmalıdır.  

• Kışın ağız kuruluğunu engellemek için ortamı ısıtan soba veya 

kalorifer üzerine su konularak ortam nemlendirilmelidir.  



75 | HEMODİYALİZİN ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİSİ İLE  ANİMASYON YAPIM 
AŞAMALARI 

 

 
 

• Sebze ve meyvelerde su oranı çok yüksek olduğu için dikkatli 

şekilde tüketilmelidir.  

• Ağız kuruluğuna karşı ince dilimlenmiş limon kabuğu 

çiğnemek, suyu yutmadan ağızda çalkalamak ve sakız çiğnemek 

faydalı olacaktır.  

• Sıvı alımını düşürmek için su küçük bardakta içilmelidir.  

• Günlük içilecek su miktarı sabah belirlenip toplam su, sürahi 

veya şişe gibi bir kapta biriktirilmelidir ve  gün boyunca bu 

kaptaki su tüketilmelidir.” (Başer,2018 s:127) 

 

Resim 77: 41. Kare Animasyon  

41. Kare animasyon seslendirme metni: “Tabloda verilen ölçüler 

genelde sıvı gıdalar içindir. Katı besinlerin şekil ve yoğunluklarına 

göre ağırlıkları da farklı olabilir. Örnek olarak 1 çorba kaşığı şeker 9 

gr ağırlığında iken, 1 tatlı kaşığı şeker 4 gramdır.” (Başer,2018 s:128) 
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Resim 78: 42. Kare Animasyon 

42. Kare animasyon seslendirme metni: “Tabloda çeşitli gıdaların 

pratik ölçülerinin kaç grama karşılık geldiği gösterilmiştir. Örnek 

olarak bir orta boy domates 100 gram, ince bir dilim ekmek ise 25 

gramdır.” (Başer,2018 s:128-129) 

 

Resim 79:  Hemodiyaliz Animasyonunun Tamamı  
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