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Mixerarts.com
Sanat Platformu
başarı hikayemizde
Mixer Direktörü
Bengü Gün
konuyla ilgili
sorularımızı yanıtladı:
Mixer’in faaliyetleri ve sektördeki konumuyla
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Mixer, çağdaş sanatın yükselen isimleri için en
tercih edilen sanat platformu olma amacında;
modern sanat mekânı algısına meydan okuyarak, yüksek kaliteli ve herkesin ulaşabileceği
eserler sunmayı, İstanbul’daki bağımsız sanat
girişimleri ile ticari amaçlı galeriler arasındaki
boşluğu doldurmayı ve Türkiye’nin yükselen
yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan bir sanat
alanı.
Hem Tophane’deki galeri alanında hem de
online olarak herkesin ulaşabileceği bir şekilde varlığını sürdürmeyi amaçlayan bir sanat
platformu diyebiliriz.

Projenin gelişimi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sanat takipçilerinin Mixer’in etkinliklerinden
ve sergi açılışlarından haberdar olabileceği bir
internet sitesi oluşturmak, aynı zamanda Mixer
Açık Depo’da sergilenen ve satılan eserlere
insanların zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabileceği online bir platform kurmak
istiyorduk.
Şu an 100’den fazla sanatçıyı ve 500’den fazla
eseri barındıran, süreli sergilerimizle ilgili
değerlendirmelerin ve sanatçı röportajlarının
bulunduğu, bu alandaki en kapsamlı sitelerden
birine sahibiz.
Site üzerinde kullanıcıya yönelik iyileştirme
çalışmalarımız hala devam etmekte ve GT Bilişim’de bu konuda bize sürekli destek olmakta.

Mixer, geliştirilen proje sonunda ne tür faydalar elde etti ?
Tophane’deki mekanımıza gelme fırsatı
bulamayan takipçilerimiz kataloğumuzdaki
eserlerin hepsine online olarak ulaşabiliyor,
beğendiklerini satın alabiliyor ve evlerine
kargoyla gönderebiliyorlar.
Kendilerine online bir koleksiyon oluşturarak, sevdikleriyle paylaşabiliyorlar.
Sanatçılar, websitemiz üzerinde kendilerine
profil oluşturabiliyor ve portfolyolarını kendi
izleyici kitleleri ile de paylaşabiliyorlar.
Aynı zamanda ziyaretçilerimiz, etkinlik ve
sergilerimizi websitemiz üzerinden takip
ederek, gelişmelerden haberdar olabiliyorlar.

Bu proje ile amaçlarınızı gerçekleştirdiniz mi ?
Bu proje amaçlarımızı gerçekleştirmede bize
büyük katkı sağladı. Projenin zamanlaması ve
etkinliği açısından, GT ile birlikte ilk başta bir
önceliklendirme ve fazlı bir proje planı oluşturduk.
Şu anda birinci faz sağlıklı bir biçimde bitti ve
ikinci fazın hazırlıkları içerisindeyiz. Elimizdeki verilerle ikinci fazda nasıl ilerleyeceğimizi,
nelerin eksik kaldığını daha net görüyor ve
birlikte değerlendirme fırsatı buluyoruz.
Aynı zamanda teknolojinin bize sunduğu
imkanlar ve GT’nin çabaları sayesinde bunun
bitmeyecek ve her zaman gelişime açık bir
süreç olduğunun farkındayız.

Projenin gelecek safhaları için ne tür planlarınız bulunuyor?
Projenin ikinci ayağında mixerarts.com ziyaretçilerine daha interaktif bir deneyim yaşatmak için
çalışmalar yapmayı planlıyoruz.
Ziyaretçiler, kendi online sanat koleksiyonlarını arkadaşları ile paylaşabilecekler, sanatçıları ya da
eserleri beğenebilecekler. Beğendikleri sanatçılar ya da eserler hakkında e-mail ile bilgilendirilebilecekler.
Ayrıca, eser satın almak isteyen kişiler için taksit ve ödeme seçeneklerinin artması ile ilgili bir
çalışma yapacağız.
Aynı zamanda 2 ayda bir çıkan dergimizin websitesinde yer alması ve ziyaretçilerin etkinliklerimizi kolay takip edebilmesi için bir etkinlik takvimi oluşturulması gibi süreçler de ikinci fazda yer
alıyor. Ayrıca sayfamızda yer alan blog bölümü geliştirerek, takipçi ve sanatçılarımızın da buraya
içerik sağlamasını amaçlıyoruz.
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GT Bilişim ile çalışmayı istemenizin sebepleri nelerdi ?
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GT Bilişim ile bir referans üzerine çalışmaya başladık. Ekibin daha önceki deneyimleri, proje zaman
planı ve içerik ile ilgili gerçekçi tutumları, güvenilir olmaları, müşteriyle (tüm ekibimizle) olumlu ve
açık iletişimleri, konulara hızlı dönüş yaparak çözüm bulma çabaları çalışma nedenlerimiz arasında
öne çıkanlar.
GT Bilişim ile iş ortaklığı şirketiniz için ne ifade ediyor ?
GT Bilişim ile çalışmak size her ihtiyaç duyduğunuzda cevap verebilecek, karşılaştığınız problemlere hızlıca çözümler üretebilecek bir ekibe sahip olmak demek.
Proje gelişim sürecinde aklımıza takılan birçok konuda bize destek oldular ve olumlu yönlendirmelerde bulunarak projenin hayal ettiğimizden daha iyi bir yere gelmesini sağladılar.
GT Bilişim ekibinin ne tür katkıları oldu ?
GT Bilişim projenin teknik altyapısı ve tasarımından işleyişine kadar geniş bir alanda bizlere destek oldu. Aynı zamanda ekip olarak çalışma motivasyonları, sorunlara yaklaşımı ve çözüm odaklı
olmaları sürecin hızlı ve sağlam bir şekilde ilerlemesini sağladı.
GT ekibinin konu ile ilgili deneyimi ve araştırmacı kişilikleri sayesinde proje konusunda istediğimiz
noktaya gelmeyi başarabildik.

Son olarak eklemek istedikleriniz:
Websitesi tasarımı, altyapısı ve içeriği ile büyük bir proje.
GT Bilişime ek olarak bu projede biz de geniş ve güzel bir ekip ile çalıştık.
Websitesinin ana hatlarını çizen Duygu Gün, kurumsal kimliğimiz ve websitemizin görsel tasarımcısı Bilun Bilman, içerik ve sitenin gelişimi konusundaki çabaları nedeniyle tüm Mixer ekibi de büyük teşekkürü
hakkediyor.

Gt Bilişim olarak yaptığımız her projenin bir başarı
öyküsüne dönüşmesini prensip olarak benimsedik.
Bugüne kadar bir çok başarı öyküsüne imza attık.
Mixer ile beraber tüm operasyon sisteminin alt
yapısını oluşturduk.
Keyifli bir çalışma sonucunda ortaya bir başarı hikayesi
daha çıktı.
Türkiye’ nin ilk online sanat platformunu hayata geçirmiş olmak, Mixer kadar bizim içinde gurur vericidir.
GT Bilişim | Project Manager
Projede Kullandığımız Teknolojiler:

Proje organizasyonu ve planlamasını doğru bir şekilde yaparak, Mixer ile beraber yoğun bir tempo
ile çalıştık. Proje takvimine sadık kalarak, hedeflediğimiz zamanda projeyi hayata geçirdik.
Yeni bir fikir olarak hayata geçen portal, Mixer’ in gerçekçi beklentileri ile planlanan zamanda ve
modüllerle hayata geçirildi.
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Yeni teknolojilerin entegrasyonunda kendimize güveniyoruz. Mixerarts.com bunun güzel bir örneği
olmuştur. Alt yapı anlamında da , ön yüz anlamında da web ortamında farklı bir kullanıcı deneyimi
yaşatmayı benimsedik.
Teknik olarak problemlerin kolayca üstesinden geldik. Başarılı bir ekip çalışması ve yönetimi sonucu hedeflediğimiz noktanın daha ilerisine geçtik. Projede görev alan tüm mühendislerimizi bu
başarılarından dolayı kutlarım.
Suat Üstkan | Project Manager
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GT Bilişim’in, ekip olarak çalışma
motivasyonları, sorunlara yaklaşımı
ve çözüm odaklı olmaları
sürecin hızlı ve sağlam bir şekilde
ilerlemesini sağladı.
Bengü Gün | Mixer Director

Özel Yazılım Çözümleri
GT Bilişim; Değişimin içinde olduğumuz günümüz koşullarında, kuruluşunuza özel ihtiyaç duyduğunuz Yazılım Çözümlerinin geliştirilmesini, bakım ve desteğini bünyesinde bulunan
danışman, analist ve uzman kadrosu ile hizmet sunmaktadır.
İş hedeflerinizi başarmak için şirket yazılımlarınızın kolay kullanılabilir, yüksek performanslı,
uyumlu ve güvenli olması gerekir.
Bu noktada paket program olarak ortaya sürülen yazılımların ihtiyaçları tam olarak karşılaması
beklenemez. Çünkü; aynı sektördeki şirketlerin bile kurum içi iş yapış biçimleri farklıdır.
GT Bilişim firmanız için ihtiyaç duyulan özel yazılımı, proje bazlı veya devamlı olarak sahip olduğu
bilgi birikimi ve deneyimi ile en doğru ve hızlı biçimde oluşturmayı hedefler.

GT Bilişim Hakkında
GT Bilişim profesyonel ekibi ile yazılım ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.
Yeni nesil e-ticaret sistemleri, B2B portallar, İçerik yönetim sistemleri (CMS), Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi konularda yeni nesil çözümler geliştirir.
Müşterileri geleceğe taşıyan en doğru uygulamaları sunarak, hizmet ve çözümleriyle işbirliği
yaptığı kurumlara değer katar.
Yoğun rekabet koşullarında sürekli değişim içinde bulunan kuruluşlara, bilişim sistemlerini en
etkin şekilde kullanmasını sağlayacak çözüm ve hizmetler sunar.

Vizyonumuz
Bilişim sektöründe; yenilikçi, yaratıcı, özgün çözümler, profesyonel hizmetler ürettiğimiz ileri teknoloji
lideri ve bilgi teknolojileri konusunda ilk akla gelen iş ortağınız olmaktır.

Misyonumuz
Bilişim sektörüne çok yönlü hizmetler sunmak, Türkiye’ ye değer katarak büyümektir.
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