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İletişim, iletiyi veren ile alan arasın-
da oluşan ilişki içerisinde, paylaşımla 
bilgiyi temel alan ve çift yönlü yarar-
lanım sağlayan bir akış sürecidir. İleti-
şimin temelini oluşturan algı ise duyu 
organlarımızca bize ulaşan görsel, 
sözel, işitsel, tatsal ve dokunsal bil-
gilerin yapılandırılması ve anlamlan-

dırılması işlemidir. Geleneksel iletişim yöntemleriyle algılan-
masını hedeflediğimiz haberlerimizi, yazılarımızı veya iletmek 
istediğimiz mesajlarımızı doğru şekilde karşı tarafa aktarmak 
konusunda zaman zaman yetersiz kalabilmekteyiz. İletişimin 
güçsüz olması, algıda yanılsama ve düşünceleri unutabilme 
gibi olasılıkları da beraberinde getirmektedir. 

Görsel iletişim tasarımı, teknoloji ve yaratıcılık ile tasarımı 
birleştirerek iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Birden fazla 
duyuya hitap edebilen, hedef kitle ile en karmaşık ve teknik 
konularda, doğru iletişim kurma konusunda, kendisini ispatla-
mış güçlü bir yöntem olarak yanımızdadır. Günümüzde dijital 
iletişimin yaygınlaşmasıyla beraber oluşturulan platformlar 
haberleşme, sunum, toplantı, eğitim gibi birçok konuya ev 
sahipliği yapmaktadır. Görsel iletişim tasarımı, teknolojinin de 
olanaklarıyla söz konusu platformlarda insanların zihinlerinde-
ki kavram ve fikirleri açığa çıkarmak, onları paylaşmak ve de-
ğerlendirmek için yapı taşı durumundadır.

Madenler, ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde mer-
kezi öneme sahiptir. Diğer birçok alana göre sorumluluğu ve 
gerekliliği en üst seviyede bulunan sektör olarak da listenin ilk 
sırasında yer almaktadır. Maden sektörü, tüm faaliyetlerine iliş-
kin kendisini gerek topluma gerekse hükümet yetkililerine de-
taylıca izah etmesi gereken bir konumdadır. Madenlerin top-
lumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir olması 
hayati önem taşımakta olup, gelişen teknolojinin de yardımıy-
la kendisini daha anlaşılabilir bir şekilde ifade etmesi, görsel 

iletişim tasarımın 
gücüyle mümkün 
olmaktadır.

Bilgisayar destekli 
yazılımlar ile en-
düstriye uygun 
çözümler üretil-
mesi söz konusu 
projelerin anlaşı-
labilirliğini arttırır-
ken, doğru iletişi-
min kurulmasına 
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da olanak sağlamaktadır. Görsel ve işitsel materyaller ile yapılan 
dijital üretimlerin, projelerin hedef kitlesi tarafından rahatlıkla 
anlaşılabilen bir yapısı vardır. Tarihi 19. yüzyıldan günümüze ka-
dar gelişerek gelen animasyon (canlandırma) teknikleri, faaliyete 
henüz başlamamış veya devam eden maden projelerinin anlatı-
mının doğru yapılması adına tercih edilmektedir. Animasyonlar, 
fiziki olarak bitmeyen bir faaliyetin bitmiş halini görmenize dahi 
olanak sağlarken, yapısı gereği de ilgi çekici ve akılda kalıcıdır.

Maden ve çevre danışmanlığı konusunda fark yaratarak proje-
lendirdiğimiz tüm ulusal ve uluslararası raporlarımızı fotoğraf, 
grafik tasarım, 2D/3D kavramsal model gibi çalışmalarla des-
tekliyoruz. İletişimin önemi çerçevesinde hazırladığımız özgün 
video sunumlarımızın anlaşılabilir olması adına her detayı ta-
sarlıyor, akabinde senaryolaştırıyoruz. Nihai senaryo çalışması-
na uygun görsel ve animasyonlar oluşturup, Drone çekimleri ile 
de destekleyerek video sunumlarımızı zenginleştiriyoruz. Kur-
gu sürecinde tüm içeriği seslendirme ile bütünleştirip iletişimin 
doğru kurulmasına önemli ölçüde katkı sağlıyoruz. Ayrıca özel 
geliştirilmiş yazılım ve ekipmanlar aracılığıyla sanal gerçeklik 
(VR) teknolojisini madenleri keşfedebilmek ve tanıtmak ama-
cıyla kullanıyor, iletişimimizi güçlendiriyoruz.

Mitto Danışmanlık olarak, 14 senelik mühendislik bilgimizi ve 
tecrübelerimizi ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleş-
tirdiğimiz 1000’in üzerinde başarılı projeyle taçlandırıyoruz. 
Maden sektörünün öncü firması olarak farkımızı, geliştirmiş 
olduğumuz vizyon çerçevesinde iletişim tasarım alanında da 
ispatlıyoruz. Sektörün tüm paydaşlarının doğru ve anlaşılabilir 
iletişim kurabilme konusundaki ihtiyacına köprü görevi görü-
yor, müşterilerimizin taleplerini ve projenin ihtiyaçlarını çok 
iyi analiz ediyoruz. Dijitalleşmenin önemini bilerek alanında 
uzman multidisipliner kadromuzla yenilikçi ve profesyonel çö-
zümler sunarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz.
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