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İÇİNDEKİLER

KAPAK
Serbay 10 Yaşında

Sektörde 10 yılı ardında bırakan Ser-
bay, yolculuğuna ekibini büyütmesi 
yanı sıra ajansın logosunu ve kurum-
sal kimliğini yenileyerek devam ediyor. 

Yerel Reklamcı:
 “Müşteri Anlamadı”
Ertuğrul Özkan

Yerel Reklamcılık, küçük il 
veya ilçelerdeki bizim işimiz 
reklam diyenlerin dediği gibi;
Fikrin para etmediği reklamcılık. 

2011-2021 
Sürdürülebilirlik Raporu

“Umutların ve Hayallerin Yükseld-
iği Liman” yaklaşımıyla çalışan 
Tayyare Limanı, 2011-2021 yıl-
larını kapsayan ilk Sürdürüle-
bilirlik Raporu’nu yayınladı. 

Ar-Ge Merkezimiz 
Sizlerle

Tayyare Limanı bünyesinde yer 
alan Serbay Grubu ve Kod8 Grubu 
markalarına ait Ar-Ge faaliyetler-
imizi yürüteceğimiz Bolu Tekno-
kent Ar-Ge merkezimiz sizlerle. 

Ben Otuz Yaşındayım.
Serbay Henüz 
10 Yaşında.
Özkan Gözütok
Büyük okullar okumanıza, çok varlıklı bir aile-
nin çocuğu olmanıza gerek yok. Hayatınızı 
şekillendirecek bazen sadece “iki insanla” 
tanışmak olabilir. Benim öyle oldu.
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Özge Mardi Bayar ile 
Tasarım Üzerine Söyleşi
Nazan Taşlı

‘‘İyi tasarım yalın ve sade olmasının 
yanında birden fazla fonksiyo-
na sahip olmalı. Grafik tasarım-
dan söz ediyorsak; yine sade ve 
yalın olmalı ve mesajı görsel bir 
dille açık bir şekilde iletebilmeli.’’



2020’nin bitişiyle hepimiz derin bir 
nefes aldık ve 2021’den hepimiz 
daha umutluyuz. Hem yeni yılın 
umudu hem de 10.yılımızın heye-
canı ile birçok yeni işe adım attık. 
Bunlardan bir tanesi de uzun za-
mandır aklımızda olan, 2021’nin ilk 
bebeği Tayyare Limanı Dergisi oldu. 

Tayyare Limanı, umutların ve ha-
yallerin yükseldiği liman. Aynı za-
manda birçok markanın ve müşter-
inin, iyi işlerle ve dinamik ekiple 
buluşmasını sağlayan liman. İyi 
işler çıkmasının altında hayaller ve 
umutlar kadar heyecan da yatıyor. 
Biz bu yüzden bütün işlerimize 
başlarken çok heyecanlı başlıyoruz. 
Hem bu heyecanı siz sevgili okur-
larımızla paylaşmak hem de geçmiş 
aya dönüp bakmak için bir fikirle 
uyandık. Tayyare Limanı Dergisi. 

Geçmiş ayda neler yaşamışız, neler 
olup bitmiş ve 2021’in gebe old-
uğu birçok yeni işin oluşması ve 
olgunlaşması gibi konulara Tayyare 
Limanı Dergimiz sayesinde ulaşabi-
leceksiniz. Ben de böyle keyifli 
bir işte yer aldığım için hem çok 
heyecanlı hem de çok gururluyum. 

Her ay sonunda yayınlanacak olan 
Tayyare Limanı Dergimiz, geçmişe 
aya dönüp bakmak kadar farklı 
içeriklerle de karşınızda olacak. 
Sektörün hızına yetişmek ve gün-
demi kaçırmamak, ilham verenlerle 
bir araya gelmek, bazen bazı işlere 
alkış tutmak ve bazen de eleştirmek 
için bir araya gelebileceğimiz sıcak 
bir ortam olacağını düşünüyorum. 

Tayyare Limanı Dergimizin Ocak 
kapağına 10.yılımızın heyecanını 

Yenİ YIlIn Umudu, 
10. YIlIn HeyecanI
Büyük keyİfle hazIRLANAN tAYYARE lİMANI DERGİMİZİN İLK SAYISINI SİZLERE SUNMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ.

TAYYARE LİMANI
sAYI: 1     OCAK 2021

ISSN: 2757-7767

Yayın Türü
Süreli Yaygın Yayın (Aylık)

Sahibi
Kod8 Yazılım Teknolojileri 
Tic. Ltd. Şti.

İmtiyaz Sahibi
Görkem Özdemir

Genel Yayın Yönetmeni
Özkan Gözütok
ozkan@serbay.net

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Berce Özdemir
berce@serbay.net

Görsel Yönetmen
Ertuğrul Özkan
ertugrul@serbay.net

Dijital Versiyon Sorumlusu
Eray Şen
eray@serbay.net

Tasarım ve Uygulama
Hilal Erdem
hilal@serbay.net

Kapak Tasarım
Berkcan Kahya

Bu Sayıda Katkıda  Bulunanlar
Elif  Uzun
Nazan Taşlı 
Nisa Aydın 
Eray Şen
Yavuz Selim Acar
Abdullah Öğük,
Gizem Nesil Yılmaz

Yönetim Yeri
A: Şerefiye Mh. Rasim Betir Paşa Bulvarı
No:3/24, Tayyare Limanı / DÜZCE
T: 0380 523 27 73
M: dergi@tayyarelimani.com
W: tayyarelimani.com

© Kod8 Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 
tarafından TC yasalarına uygun olarak yayım-
lanmaktadır. Tayyare  Limanı Dergisi’nin 
isim ve yayın hakkı Kod8 Yazılım Teknolo-
jileri Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Tayyare Limanı 
Dergisi’nde yayımlanan yazı, fotoğraf, kari-
katür ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. 
Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. İmzalı 
yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.

Kesin

Katlayın

Bizimle Uçurun!

taşıdık. Bu ay dergimizin içeriğini 
de bu heyecanla dolup taşırdık. İl-
ham alabileceğimiz köşemizde San-
at Yönetmeni, Eğitmen ve Yazar 
Özge Mardi Bayar faydalı röportaj 
gerçekleştirdik, Var Bir Hikayesi ile 
kış ayında içinizi ısıtacak bir hikayeye 
yer verdik ve Doğanın Sesi Türkiye 
kendini tanıttı biz de dinledik. Yeni 
markalara da merhaba dedik. Oku-
maktan en çok keyif  aldığınız köşel-
eri ve yer vermemizi istediğiniz diğer 
içerikleri bizimle paylaşmanız da işin 
en keyifli noktalarından olacaktır. 

Büyük keyifle hazırlanan Tayyare 
Limanı Dergimizin ilk sayısını 
sizlere sunmaktan büyük heye-
can duyuyor ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Mutlu aylar, keyifli okumalar.
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Edİtörden

Berce Özdemir
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TÜRKİYE’DEN
DÜNYA’DAN

ABD’de Vermont Senatörü 
Bernie Sanders, yeni Başkan 
Joe Biden için geçen çarşam-
ba günü düzenlenen yemin 
törenine yün eldivenleriyle katıldı. 

Herkesin en şık giysileriyle yer 
aldığı yemin töreninde Bernie 
Sanders’ın bir sandalyede yün el-
divenleriyle çekilen fotoğrafı, so-
syal medyada bir numaralı mizah 
konusu oldu. Fotoğraf  montajla-

Hepimiz artık Facebook, Twitter, 
Instagram üçgeni arasında gidip geli-
yoruz. Fakat pandemi süreciyle de 
birlikte bu üçgen artık dar gelmeye 
başladı. Bu yüzden midir yoksa farklı 
özellikler vaat etmesinden midir 
bilinmez son birkaç haftadır yeni 

sosyal ağ Clubhouse’a ilgi büyük.  
Aslında yeni de denmez. 
Clubhouse  uygulaması, Alpha Ex-
ploration Co. yazılım şirketi tarafın-
dan 2020’nin başlarında geliştir-
ilmiş, ülkemizde yeni yeni giren bir 
mecra kısacası. Ülkemizdeki son 
durumunu da takip etmek isterseniz 
‘’clubhouseturkey’’ kullanıcı adı 
ile Instagram’da bulabilirsiniz. 

Peki diğer mecralardan ne 
farkı var? 

Clubhouse, sesli sohbet odaları 
aracılığıyla etkileşim imkanı sunan 
bir sosyal ağ platformudur. Yani 
diğer mecralar gibi fotoğraf  ve 
video paylaşamıyorsunuz. Şu anlık 
Ios kullanıcılarına özel; sohbet 
odaları üzerinden sadece sesleriyle 
iletişim kurma imkanı sunuyor. Bu 

sohbet odaları, genelde bir konu 
başlığı üzerine kuruluyor ve diğer 
platformların aksine bu odalar, 
oldukça iyi tartışmalar ev sahipliği 
yapıyor. Şu anlık giriş yapabilmek 
için sırayı beklemeniz gerekiyor 
veya davetiyesi olan biri tarafından 
davet edilmeniz. 

Daha sonra da dinleyici olarak 
girdiğiniz bir odada konuşmak 
için el kaldırmanız gerekiyor. 
Alışagelmişin dışında bir mecra, 
diğer insanlarla bir araya gelip 
fikir üretebildiğiniz, farklı görüşler 
dinleyebildiğiniz hatta motivasyon 
sağlayabileceğiniz samimi bir mecra. 

Umarız bu özelliğini de uzun zaman 
korur. Bakalım takip edip göre-
ceğiz; gelip geçici bir trend mi yok-
sa yeni sosyal medya mecramız mı?

Nedİr bu clubhouse?

BERNİE Sanders

narak espri amacıyla çok değişik 
şekillerde kullanıldı. Senatör bu 
ilgiyi hayırlı bir iş’e dönüştürdü. 

Üzerinde, yemin töreninde çekilm-
iş fotoğrafının yer aldığı sweat-
shirtleri satışa sunarak, ihtiyacı 
olanlara yemek dağıtan Meals on 
Wheels adlı yardım kuruluşuna 
para toplamaya başladı.‘’birçok 
markaya da içerik oldu.’’
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logoda köklü değİşİm

Evlere sipariş uygulaması Getir’in 
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
hizmet vermeye başladığı açıklandı.
Evlere sipariş uygulaması Ge-
tir’in Kurucusu Nazım Sal-
ur, sosyal paylaşım platformu 
Twitter’dan yaptığı paylaşımda;

 “Getir’imiz Londra’da. Bu iki 
heceli Türkçe kelimeyi orada da 

sevdireceğiz. Getir’in bugünlere 
gelmesini sağlayan tüm kul-
lanıcılarımıza ve çalışanlarımıza 
teşekkürler.” ifadesini kullandı.

Getir, 2020’de Silikon Vadisi’nin 
önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz 
liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 
38 milyon dolar yatırım almıştı.

Dünyanın en büyük fast food dev-
lerinden biri olan Burger King®️, 
20 yıl aradan sonra kurumsal ima-
jında köklü bir değişikliğe gidiyor. 
1954’ten bu yana hızlı servis resto-
ran (QSR) sektöründe hizmet veren 
marka, müşteri deneyiminin tüm 
detayları için tamamen yeni bir gör-
sel kimlik tasarımı sunarak geleceğe 
yeni bir adım atıyor. ‘’Gerçek ve lez-
zetli’’ ürünlerden ilham alınarak 20 
yıl sonra tekrar tasarlanan kurumsal 

kimlik, Burger King®️ değerlerini 
en iyi şekilde temsil ediyor. Alevde 
ızgara ateşinin kralının yaşayacağı 
bu dönüşüm; logo, ürün ambalajları, 
restoran tabelaları ve dekoru, çalışan 
üniformaları ve tüm 360 derece 
pazarlama faaliyetlerini kapsaya-
cak. Dünya çapında hizmet veren 
tüm Burger King®️ restoranlarının 
birkaç yıl içinde yeni marka kimliğine 
geçişi tamamlaması hedefleniyor.

New York Festivals TV & Film Awards’a Türk jürİ üyesİ

Final jürisinde Türkiye’den de bir 
isme yer veren New York Festivals 
TV & Film Awards’un seçtiği isim 
The Walt Disney Company Türkiye, 
Medya Birimi – Tanıtım ve Kreat-
if  Grup Başkanı Ömer Meral oldu.
Bugüne kadar Clio, Promax Eu-
rope, Promax Global Excellence, 
Kinsale Shark, Kristal Elma, Felis 
gibi önemli uluslararası ve lokal ödül 
törenlerinden birçok ödül kazanan 
Ömer Meral ve ekibi, FOX, FX, 
FOXCRIME, National Geograph-
ic, National Geographic WILD 
kanalları için hazırladıkları tanıtım-
lar ile New York Festivals TV & 

Film Awards 2019 ve 2020’den de 
başta “En İyi İmaj Tanıtımı”, En 
İyi Belgesel Tanıtımı”, “En İyi Ses 
Tasarımı” ve “En İyi Kurgu” olmak 
üzere birçok dalda ödülle dönmüştü. 

Bu yıl da benzer başarılara imza at-
mak isteyen ekip tanıtım konusun-
da Türkiye’yi dünya çapında temsil 
ediyor olmanın gururunu taşıyor. 
Dünyanın dört bir yanından yarış-
maya gönderilen çalışmaların jüri 
tarafından değerlendirilmesinin 
ardından sonuçlar Ekim ayın-
da, Las Vegas’ta gerçekleştiri-
lecek ödül töreninde açıklanacak.
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SERBAY’DAN 
HABERLER

Ocak Ayının Web Projeleri
Proje: Başoğlu Elit
Müşteri: Furkan Başoğlu
Sektörü: Hizmet sektörü
Proje Aşaması: Tamamlandı / 24.01.2021

Proje: Petek Rehabilitasyon Merkezi
Müşteri: Eyyüp Can Uğraş
Sektörü: Eğitim Sektörü
Proje Aşaması: Tamamlandı / 24.01.2021

Proje: Tok Oil
Müşteri: Tok Otomotiv
Sektörü: Enerji sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Düz Otomotiv
Müşteri: Tok otomotiv A.Ş.
Sektörü: Otomotiv Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Kamis Transport
Müşteri: Kamil Hoşbaş
Sektörü: Lojistik sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Ormantepe
Müşteri: Kasapoğlu İnşaat Yapı Malzemeleri
 ve Taahhüt İşleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sektörü: İnşaat Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Hasel Ahşap
Müşteri: Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret ltd. şti.
Sektörü: Orman Ürünleri
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Diyetisyen Gizem Kahraman
Müşteri: Gizem Kahraman
Sektörü: Sağlık Sektörü
Proje Aşaması: Devam ediyor

Proje: Kasapoğlu İnşaat
Müşteri: Kasapoğlu İnşaat Yapı Malzemeleri 
ve Taahhüt İşleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sektörü: İnşaat Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Başkent Mobilya
Müşteri: Hasan Küçük
Sektörü: Mobilya Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Mutlu Bilgisayar
Müşteri: Mutlu Bilgisayar Alarm ve 
Güvenlik Sistemleri LTD.ŞTİ.
Sektörü: Bilişim Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor

Proje: Kayseri Anadolu Nakliyat
Müşteri: Vedat Altun
Sektörü: Lojistik Sektörü
Proje Aşaması: Devam Ediyor
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YENİ İŞLER
YENİ HEYECANLAR
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YENİ İNSANLAR
YENİ UMUTLAR
ARAMIZA HOŞ GELDİN!
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DİLARA BALABAN
ÇEVİRMEN

27 Nisan 1999, Bolu doğumlu-
yum. 2017 yılında Düzce Anadolu 
Öğretmen Lisesi’nden mezun old-
um ve 2017’nin Ekim ayından beri 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde 
eğitimime devam ediyorum. 

Lisans eğitimime başladığım tariht-
en itibaren pek çok gönüllü faaliyet 
ve sosyal etkinlikte yer almanın yanı 
sıra, kendimi geliştirmek ve biraz 
da öğrenci bütçeme katkıda bulu-
nabilmek adına çocuklara ve ye-
tişkinlere özel dersler verdim, çeviri 
işleri ve öğrenci asistanlığı yaptım. 
Buna ek olarak, 2019 yazında, özel 
olarak ilgilendiğim iklim değişikliği 
ve küresel ısınma üzerine bir buçuk 
aylık bir süre için Slovakya’da 
gönüllü öğretmenlik yaptım. İklim 
değişikliğini tüm insanlığın dikkati-
ni çekmesi gereken bir konu olarak 
görüyor, bu konuyla ilgili hala oku-

maya, öğrenmeye ve elimden geld-
iğince farkındalık yaratmaya devam 
ediyorum. Okuldan ve işten arta 
kalan zamanımı sporla ve müzikle 
uğraşarak geçiriyorum. Pandemi, 
bütün insanlığa yaptığı gibi ben-
im de düzenimi bozmadan önce, 
bir dönem yürütme kurulu üyeliği-
ni yaptığım ODTÜ Sualtı Sporları 
Topluluğuna bağlı olarak serbest 
dalışla ilgileniyordum. 2015 yılında 
SCUBA lisansı ile başlayan sual-
tı sporları yolculuğumun pandemi 
sebebiyle sekteye uğramış olması-
na oldukça üzülüyorum ve hayatın 
hepimiz için normale döndüğü 
günleri görmeyi sabırsızlıkla bek-
liyorum. Bu süreçte Serbay Inter-
active ailesinin bir parçası olmak 
benim için çok güzel bir başlangıç 
oldu. Bu başarılı ekibin imza attığı 
işleri her geçen gün daha fazla in-
sanın öğrenebilmesine yardımcı 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Bu başarılı ekibin imza attığı işleri her geçen 
gün daha fazla insanın öğrenebilmesine 

yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. 

‘‘ ‘‘

Tayyare LİmanI
WEB SİTESİ YENİLENDİ!
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Tayyare Limanı kurumsal web sitesi tayyarelimani.com yenilendi. Yenilenen web site-
sinde Tayyare Limanı bünyesinde yer alan Serbay Grubu ve Kod8 Grubu’na ait başarılı 
girişimler ilklerle dolu 10 yıllık yolculuğa ait fotoğraf ve belgelerle zenginleştirilen bir 

zaman çizgisi eşliğinde sizlere yansıtılıyor. 

En önemli hedefi tüm paydaşları için katma değer 
yaratmak olan Tayyare Limanı, kurumsal web sitesi 
tayyarelimani.com’u paydaşlarının beklenti ve ihti-
yaçlarını dikkate alarak yeniledi. Düzce ve bölge-
sinde ana faaliyet alanlarını “Serbay Interactive ve 
Kod8 Yazılım Teknolojileri” ile oluşturan Tayyare 
Limanı’nın yeni web sitesi, geleceğe dönük çalışmalar 
doğrultusunda genişleyen site haritası ile güncellendi. 

Yenilenen web sitesi ile ilgili Serbay
Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir “10 
yıldan bu yana çalışmalarımızı, sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimizi her geçen gün genişleterek art-
tırıyoruz. 2018 yılında Serbay Grubu ve Kod8 Gru-

bu markalarını tek çatı altında Tayyare Limanı’nda 
birleştirdiğimiz markalarımızı geliştirmeye devam 
ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışma-
larımıza 2021 yılı ile birlikte ağırlık vererek tayyare-
limani.com web sitemizi yenilenen yüzü ile sizlere 
sunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Yenilenen tay-
yarelimani.com’da “Umutların ve Hayallerin Yük-
seldiği Liman” yaklaşımı öncülüğünde, bünyesinde 
barındırdığı markaların sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarına ve yaptığı faaliyetlere yer verildi. Tay-
yarelimani.com’un Medya Merkezi bölümünden 
ise Tayyare Limanı’na ilişkin güncel haberler, basın 
bültenleri, özel ekleri, görsel ve videolarla zengin-
leştirilmiş yepyeni bir formatta takip edilebiliyor.
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KOD8’DEN 
HABERLER
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Kod8 Hazır Web Sitesi Paketlerine 
Yeni Temalar Geliyor!

Yeni kobi temaları üzerine çalışmalarımız devam 
ediyor. Önümüzde ki günlerde Kod8 müşterilerine
yeni temalarımızı sunmayı düşünüyoruz.

Kod8 Müşteri Portföyünü 
Genişletiyor! 

Kod8 yeni yıl ile birlikte Kocaeli’den Yuvam Havuz, Nano 
Plastik Grup ve Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Ataman 

Bıçakçılık firmalarını müşteri portföyüne dahil etti. 

Haber8

Kod8 Yazılım Teknolojileri’nin uzun bir süredir üze-
rinde çalıştığı Haber8 artık kullanıma hazır. Haber8 
yazılımı ile dakikalar içerisine yazılım bilgisine ihtiyaç 
duymadan kendi haber sitenizi kurup yönetebilecek-
siniz. Kod8, haber yazılımları, sunucu ve hosting 
hizmetleri, mobil uygulama çözümleri ile her an basın
ve medya sektörünün yanındadır
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AR-GE 
MERKEZİMİZ
SİZLERLE

Tayyare Limanı bünyesinde yer 
alan Serbay Grubu ve Kod8 Grubu 
markalarına ait Ar-Ge faaliyetler-
imizi yürüteceğimiz Bolu Tekno-
kent Ar-Ge merkezimiz sizlerle.

Tayyare Limanı bünyesinde yer 
alan Serbay Grubu ve Kod8 Gru-
bu olarak kurulduğumuz günden 
bu yana sürekli teknoloji imkan-
larına ayak uydurmak, yenilikçi ve 
Ar-Ge çalışmalarına önem göster-
mek ilk önceliklerimizden oldu. 

Serbay ve Kod8’in tüm ürün 
ve markaları geleceğe yönelik 
inşa edilmekte ve her biri ayrı 
ayrı Ar-Ge niteliği taşımaktadır.

Bu sebeple 2021 yılının ilk ayları 
ile birlikte Bolu Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi ve Bolu Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi A.Ş iş bilirliğimiz 
sayesinde Kod8 Yazılım Tekno-
lojileri Ar-Ge merkezimizi hayata 
geçiriyoruz.

Bolu’da faaliyete geçirdiğimiz Ar-
Ge merkezi şubemiz ile ilgili olarak 
Serbay Interactive Stratejik Plan-
lamasından sorumlumuz Serkan  

Bayraklı yapmış olduğu açıklamada 
“10 yıllık süreçte Ar-Ge, İnovasyon 
ve Dijital Dönüşüm her zaman 
ilk önceliklerimiz arasında oldu.

Bolu Teknokent Ar-Ge 
Merkezimiz ile Daha 

Güçlü Olacağız!  

2021 yılı Ar-Ge çalışmalarımızı hı-
zlandırdığımız bir yıl olmasını dili-
yorum. Bu kapsamda Bolu İzzet 
Baysal Üniversitesi’ne projelerimizi 
sunarak yönetim heyetinden gerek-
li onayı aldık. Bolu Teknokent Ar-
Ge merkezimiz ile daha da güçlü 
olacağımıza yürekten inanarak, çok 
yakın zamanda Ar-Ge ofisimizi 
faaliyete alarak Bolu’da ki çalışma-
larımızı hızlan-dırmış olacağız” dedi.

Serbay Grubu ve Kod8 Grubu olarak; 
önümüzdeki yıllarda tüm yönetim 
ve yazılım geliştirme ekibimiz ile 
Ar-Ge merkezimizde yaptığımız 
çalışmaların hacmini her geçen 
gün arttırma amacında olacağız.
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10 yıllık 
süreçte 
Ar-Ge, 
İnovasyon 
ve Dijital 
Dönüşüm 
her 
zaman 
ilk önce-
liklerimiz 
arasında 
oldu.

Ar-Ge merkezimizde yaptığımız çalışmaların hac-
mini her geçen gün arttırma amacında olacağız. ’’

’’
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DAK İKAKALAR İÇER İS İNDE 
HABER S İTEN İZ İ KURUN, YÖNET İN

0850 304 88 54 www.kod8.net info@kod8.net

D Ü NYA ,  
H A B E R İ
S İZDEN
D U YS U N
Dakikalar içerisinde 
haber sitenizi kurun, yönetin.



2011-2021 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORUMUZ YAYINDA!
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“Umutların ve Hayallerin Yükseldiği Liman” yaklaşımıyla çalışan Tayyare Limanı, 
2011-2021 yıllarını kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.’’

’’

Bünyesinde Serbay Interactive ve 
Kod8 Yazılım Teknolojileri şirketler-
ine ait markalarını barındıran Tayyare 
Limanı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 
ilki yayınlandı. 10. yılında kurumsal 
kimlik ve kurumsallaşma yolunda 
önemli adımlar atan Tayyare Limanı, 
Sürdürülebilirlik Raporu’nun ilkiyle 
geçmişte yaptığı çalışmaları değerlen-
direrek geleceğe dönük vizyonuna ve 
çalışmalarına ışık tutuyor. Tayyare Li-
manı Ajans Başkanı Görkem Özdemir, 
raporda yer alan değerlendirmesinde 
“Geçirdiğimiz yıllar boyunca birçok 
arkadaşımız ile çalışma fırsatı bulduk. 
Birçok müşterimize hizmet vere-
rek ekibimiz ile birlikte güzel işlere 
imza attık. Serbay ile birlikte birçok 
markamızı da sizlerin hizmetine sun-
duk. Kurulduğumuz günden bu yana
kurumsallaşma ve sektöründe saygın 
şirket olma yolunda çalışmalarımız 
her geçen gün artmaktadır. Bu se-
beple Serbay’ın 10. yılıyla birlikte 
logomuzu ve kurumsal kimlik reh-
berimizi de yeniledik. Bu kapsam-
da, Tayyare Limanı Grubu içerisinde 
kurumsallaşma çalışmalarımıza bir 

yenisini daha ekleyerek 10 yıllık 
süreçteki sürdürülebilirlik raporu-
muzun ilkini sizlerle buluşturuyoruz.” 
dedi. Tayyare Limanı Kreatif Direk-
tör’ü Özkan Gözütok ise raporda yer 
alan görüşlerinde 10 yıllık çalışma 
serüveni boyunca yapmış oldukları 
çalışmalardan, sürdürülebilir ve ge-
leceğe yönelik oluşturulan marka mi-
marisinden bahsederek, sürdürüle-
bilir büyüme yaklaşımı ile ilgili olarak 
“Bu serüvenle birlikte kurumsallaşma 
ve sürdürebilir şirketler ve markalar 
yaratma gayreti içerisindeki çabamız 
her geçen gün artmakta ve olgun-
laşmaktadır. Bu kapsamda 10 yıllık 
sürecimizin Sürdürebilirlik Rapo-
ru’nun ilkini sizlere sunuyoruz.” if-
adelerini kullandı. Grubun strateji 
planlamasından Sorumlu Yönetici 
Serkan Bayraklı ise “120 aylık çalış-
ma hayatımızın bir özeti olan bu 
Sürdürülebilirlik Raporumuzun ilki-
ni sizlere sunduk. Önümüzdeki yıllar-
da da ilerlemelerimizi izliyor ve şeffaf 
bir şekilde paydaşlarımıza sunuyor 
olacağız.” açıklamasında bulundu.

İlki yayınlanan Tayyare Limanı Sürdürülebilirlik Raporu’na https://www.tay-
yarelimani.com/ hakkinda/surdurulebilirlikraporlari linkinden ulaşabilirsiniz.
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YEREL REKLAMCI:

‘‘MÜŞTERİ ANLAMADI’’

Ertuğrul Özkan
DİJİTAL STRATEJİST

Yerel Reklamcılık, küçük il veya ilçe-
deki bizim işimiz reklam diyenlerin 
dediği gibi; 

Fikrin 
Para 
Etmediği 
Reklamcılık.   
  
Evet, fikir para etmez buralarda. 
Çünkü müşteri ile ilişkiler bir zaman 
sonra,  ya çok sık gittiğin restoran-
daki müşteri - garson ilişkisine ‘’sen 
bana ne yap biliyon mu’’ konuşması-
na ya da abi kardeş ilişkisine döner.  
Bu ilişkiler için de fikirleri reddet-
mek çok kolaydır. Çünkü müşteri-
nin ailesindekiler, gittiği kahvehane-
dekiler, dükkanının önünde tavla 
oynamak için oturanlar kısacası 
çevresindekiler öyle zekidir ki gün 
boyunca binlerce fikre denk gelir. 

Yani buralarda 
fikir duymak sıradan 
ve ucuzdur. 

Ve kendi fikirleri ya da eşinden, kah-
vehanedeki arkadaşından duyduğu 
fikirler sizin fikirlerinizden değerlidir.  
 Hee… fikir dediğime de bakmayın.  
‘’Zemin yeşil olsun, logo biraz yu-
karda olsun, Facebook kullanmay-
alım, TikTok kullanalım, billboard 
yaptırmayalım pahalı, dükkanın 

fotoğrafını koyalım’’ gibi  şeyler…

E tabii bu da 
yerel reklamcının 
moralini bozuyor. 

Ya kendi ideallerini bırakıp 
müşterinin her dediğini yapma-
ya başlıyor ya da o kadar çalışıyor, 
fikir üretiyor, kampanya hazırlıyor 
müşteriye sunuyor ve müşteri ol-
maz diyor. Sonra bizimki de diy-
or ki “Müşteri Anlamadı”. Peki, 
Sen anlatabildin mi ?  Buralar-
daki reklamcılıkta paradoks var.  
  
Reklam ne demek? 
“İnsanları gönüllü 
olarak belli bir 
davranışta bulunmaya 
ikna etmek”  
  
Sen daha kendi fikrini müşterine 
ikna edememişsin, o müşteri için 
onun müşterilerini ikna edeceksin. 
-Haa  
 +Ya “Haa” anlamadın değil m? 
Ben de anlatamadım çünkü ben 
sana diyor muyum “Anlamadı bana 
ne” diye ? 
  
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum.   
 ‘’O kadar okul okudum, o kadar 
photoshop biliyorum, bilmem şu 
kadar grafikerlik yaptım, ben çok 

iyi işler yaptım; çok iyi reklamcı 
oldum. Ama müşteriler anlamıyor 
benim yaptıklarımı’’  demeyin.   
Vazgeçmeyin!  
  
Fikirlerini nasıl 
kabul ettireceklerini 
öğrendiklerinde, 
yerel reklamcılar da 
başarılı olur ve büyük 
kampanyalar yapmaya 
başlar. 

Böylece, fikirleri de para etmeye 
başlar. Ben buna inanıyorum.  Ben 
vazgeçmeyenim. Fikirlerimi ka-
bul ettirmenin yollarını hep aray-
acağım. Kabul edilmeyecek hiçbir 
fikrimi de söylemeyeceğim. Çünkü 
onlar kıymetli ve kabul edecek 
müşterilerini bekliyor.  Belki de 
buraya ileri de o büyük kampany-
alardan bahsetmek için yazarım.  

Başaracağıma 
inanıyor ve fikirlerime 
güveniyorum. 

Fikirlerimin nasıl kabul edileceği-
ni de biliyorum. Örneğin; bu yazı 
çok da iyi olmadı. Bakalım… 
Editör onaylayıp yayınlayacak mı?  

Hep beraber görelim ;)
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modern ve mobi l  uyumlu web sitesi  sahibi  o lun.
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İYİ TASARIM 

YALIN VE SADE 

OLMASININ 

YANINDA 

BİRDEN FAZLA 

FONKSİYONA 

SAHİP OLMALI.

Bazıları Özge Hanımı TRT Bilişim Rüzgarı 
programından bazıları yazarı olduğu Adobe 
Photoshop CS 5.5  kitabından veya aldığı 
birçok ödülden yahut öğrencisi olduğun-
dan tanır. Ama tanıyan herkes hem fikir 
olacaktır ki çalışmalarıyla tüm tasarımcılara 
örnek olmaktadır.  Bu vesile ile Tayyare 
Limanı Dergisi’nin ilk sayısında Sanat Yö-
netmeni, Eğitmen ve Yazar Özge Mardi 
Bayar ile tasarım üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.   “İyi bir tasarım nasıl olur?” 
diye aklınızda soru işaretleri varsa kemerler-
inizi takın, başarının kaynağına uçuyoruz…

Özge Hanım grafik tasarımcı olma-
ya ne zaman karar verdiniz? Bize 
serüveninizden bahseder misiniz?

Küçük yaşlardan beri resme ve el sanatlarına 
yeteneğim önce ailemin sonra öğretmenler-
imin dikkatini çekti, okulda diğer derslerim-
in iyi olmamasıyla birlikte  sanat ve tasarım 
alanına yönlendirildim. Lisede girdiğim 
grafik tasarım bölümü yetenek sınavın-
da birinci oldum ve serüvenim başladı.

Size göre iyi tasarım nedir?

İyi tasarım yalın ve sade olmasının yanın-
da birden fazla fonksiyona sahip ol-
malı. Grafik tasarımdan söz ediyorsak; 
yine sade ve yalın olmalı ve mesajı gör-
sel bir dille açık bir şekilde iletebilmeli.

Bugüne dek sizi en fazla etkiley-
en tasarım hangisi ve neden?

Picasso Guernica’nın Kanlı Pazar adlı 
eseri, o döneme kadar siyah beyaz ve 
grinin kullanıldığı bir eser yok. Lekesel 
değerlerinin yanında konu aldığı İspan-
ya iç savaşını sembolik figürler kullanarak 
resmetmesi, izleyiciyi sürükleyici bir sena-
ryo içerisindeymiş izlenimi vermesi ve ayrı-
ca günümüz grafik tasarımının da ilk adım-
larının atıldığı bir eser olarak beni etkiler.

Özge Mardİ 
Bayar İle TasarIm 
Üzerİne Söyleşİ
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Nazan taŞLI

Aynı zamanda bir illüstratör olarak 
çizimlerinizde size ilham veren, 
motive eden öğeler var mıdır? 
İllüstrasyonlarım daha çok vektör taban-
lıdır. Adobe İllüstratör’de çizim yapmak 
her şeyi sıfırdan kurgulamak ve düzenle-
mekten oldukça keyif  alıyorum. Motive 
etme aslında yürürken koşmaya geçmek 
gibi bir his… İçinizdeki isteği artırdınız 
an, vakit bulduğunuz her an çizim yap-
maya kaçar ve orda bulursunuz kendinizi. 
Biraz rahatlamak ve ortamdan uzaklaş-
mak için çizim yapmayı tercih edersiniz 
böylece ve motivasyon kendiliğinden gelir. 
                      

MÜŞTERİ 
KONUSUNDA 

SEÇİCİ
 DAVRANMAYI 

ÖĞRENDİM.

Reklam ajanslarının tasarım depart-
manında çalıştığınız dönem işlerin-
izde tasarım anlayışınız ile müşter-
ilerin beklentileri veya kararları 
arasında nasıl bir denge kuruyordunuz?

Reklam ajanslarında çalıştığım dönem-
lerde İzmir’de çok büyük ajanslarda da 
çalıştığım dönemlerde müşterilerle ilgili 
olarak sadece istediği neyse onu görmek 
isteyenler olduğu kadar tasarım konusun-
da işi uzmanına bırakanlarda oldu. Grafik 
tasarımcı olduğum zamanlarda müşteri 
ilişkileri veya sanat yönetmenleri tarafın-
dan denge kolay kuruluyordu. Ancak 
2008 yılında sanat yönetmenliği yapma-
ya başladıktan sonra müşteri ilişkileriyle 
de ben ilgilenmeye başlayınca müşteri 
konusunda seçici davranmayı öğrendim. İyi 

bir brief  yani ön bilgiden sonra işini tama-
men uzmanı olan bize bırakan müşteriler-
le çalıştım ve çalışmayı sürdürmekteyim.

Yazar olmaya nasıl karar verdiniz? 

Ben eğitim alırken de üniversitede eğitim 
verirken de hep not tutardım. Bu notlarımı 
biriktirip daha sonrasında öğrencilerimle 
paylaştım. Öncelikli olarak öğrencilerim-
den hocam ne zaman kitap yazacaksınız 
şeklinde gelen ve defalarca tekrarlanan 
isteklerle karşılaştım. Kitap yazmak zor 
değil, yüksek lisansta tez yazmakla aynı geli-
yor benim için, iyi bir araştırma ile başlarım 
ve raflarda benzer kitapları alır okurum. 
Onların değinmediği konular nelerse özel-
likle o konulardan bahsederim kitaplarımda.

Kurucusu ve eğitmeni olduğunuz Vide-
my.com online tasarım eğitimi platfor-
munu kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
 
Eşimle birlikte 2009 yılının yaz ayında bir 
tatile çıkmıştık tatil sırasında bu fikir aklımı-
za geldi ve sanırım uzun süredir düşünceler-
imizi o tatilde somut bir fikre dönüştürmüş 
olduk. Ancak o kadar kolay olmadı tam 5 
yıl sonra 2014 yılında videmy.com yayına 
başladı. İçeriklerin hazırlanması, web site-
sinin kurgulanması, videoların barındırıl-
ması ve korunması gibi sorunlarla uzun 
süre uğraştık. Yayına başladığımızda da o 
yıllarda Youtube’da bile bu kadar popüler 
değilken video eğitim, uzaktan eğitim 
gibi kavramlar pek çok insana uzak ka-
vramlardı ve biz videmy.com da çok yol 
alamadık. Ta ki 2020 pandemisine kadar…

Bugüne  dek   yaptığınız işler   arasında   siz-
in için en önemli olan hangisi ve neden?

2008 yılında ekonomik kriz sonrasında 
kendi markalarımı kurma fikri ve bugün 
kendi markalarım öncelikli çalışmak; değer 
üretmek, tasarımcılar yetiştirmek, kitap 
yazmak. Bunlar. Atölye İzmir, videmy, vec-
torelstudio, startnow.fashion, Ege ile Ece…

HER 
ZAMAN İYİ 

TASARIMCILARA
İHTİYAÇ 

OLACAKTIR.

Mesleğinizin geleceği hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Tasarım ve sanat alanları gelecekte her 
zaman yeri olan dallar arasındadır. Herhangi 
bir ürünü veya hizmeti tanıtmak için etkileyi-
ci görseller oluşturmak grafik tasarımcıların 
işidir. Belki yapay zekâ ile birleşerek daha 
farklı bir yola doğru evrilebilir ancak her 
zaman iyi tasarımcılara ihtiyaç olacaktır.

BİR GRAFİK 
TASARIMCISINDA

OLMAZSA
OLMAZ OLAN 

MERAKTIR.

Son olarak bir grafik tasarımcı-
da olmazsa olmaz diyebi-
leceğiniz nitelikler nelerdir?

Grafik tasarım, günümüzde görsel iletişim 
tasarımı olarak telaffuz edilse de her ikisi 
de içinde sanat ve tasarımla birlikte satış 
ve pazarlamayı barındıran ve görsel ye-
tenek isteyen özel uzmanlık alanlarıdır. 
Grafik tasarımcı olmak için doğuştan ge-
len bir yetenekle bu yeteneğin eğitilmesi 
sürecini kapsar, uzun bir yoldur. Genel 
kültür, sanat, tarih, matematik vb. nere-
deyse her dalı içinde barındırır. Bir grafik 
tasarımcıda olmazsa olmaz olan merak-
tır! Merak ve araştırma isteğiyle yanıp 
tutuşması bunun içten gelen bir hissiyat-
la yapması olmazsa olmazdır. Bu yok-
sa grafik tasarım ve tasarımcılıktan söz 
etmek biraz zorlayıcı bir süreç olacaktır. 

Keyifli sohbetiniz ve bizlere vakit 
ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz.

Teşekkürler…
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KAPAK

Sektörde 10 yılı 
ardında bırakan 
Serbay Interactive 
Dijital Reklam 
Ajansı, yolculuğuna 
ekibini büyütmesinin
yanı sıra logosunu 
ve kurumsal kimliğini 
yenileyerek devam 
ediyor.   
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Özkan Gözütok
Kreatİf Dİrektör

Ben OTUZ YaşIndayIm. 
Serbay Henüz 
10 YaşInda! 

Ben şansa çok inanırım. Yani ne ka-
dar çalırsanız çalışın tabii ki çalışmak 
önemli ama şansınız da yaver gitmeli 
bu hayatta. İşte ben şansı yaver giden-
lerdenim. Doğru zamanda doğru yerde 
doğru insanlarla birlikte olacaksın derl-
er ya… İşte ben o olanlardanım. Bazen 
bir yer, bir ruh yakalar, doğru insanlar 
bir araya gelir ve güzel işler ortaya çıkar. 
İşte o yer, o ruh ve o insanlarla birlikte 
10 yıldır güzel işlere imza atıyoruz…

Hayatta çok büyük 
mucizelere ihtiyacınız yok. 

Büyük okullar okumanıza, çok varlıklı 
bir ailenin çocuğu olmanıza gerek yok. 
Hayatınızı şekillendirecek bazen sa-
dece “iki   insanla” tanışmak olabil-
ir.  Benim öyle oldu. Henüz liseden 
yeni mezun olmuşum. Balık gibi ne 
yapacağım ben diye düşünürken Ser-
kan Bayraklı ile tanıştım. Web site-
si diye bir şey varmış onu öğrendim. 

Serkan’la freelance çalışırken bir 
sürü iş yaptık işte o işleri yaparken 
Görkem Özdemir ile tanıştım. 

Sonrasında bir hikaye 
başladı. Çok uzun bir 
hikaye. Biz bu hikayenin 
adını “Serbay” koyduk. 

Biz 20’li yaşlarımızda 35 m2 bir ofiste 
Serbay’ı kurduğumuzda konunun bu-
ralara gelebileceğini tahmin bile edemi-
yorduk. Sadece hayal kuruyorduk. Şunu 
biliyorduk ki aslında çalışırsak olur. 
Kollarımızı sıvadık ve çok çalış-

maya başladık. Çok kısa bir süre-
de beklemediğimiz bir perfor-
mansla hayallerimize karşı yol 
almaya başladık. Bu süreçte her geçen 
gün Serbay’da biraz daha büyüyordu.

Gecemizi gündüzümüze katarak birçok 
işe imza attık. Birçok müşteriyle çalışma 
fırsatı bulduk. Şehrimize sığmayan 
hayaller kuruyor bu hayallerin gerçek 
olması için var gücümüzle çalışıyorduk.  
Biliyorduk ki her zaman daha iyisi ola-
bilir.

Serbay’da bugüne kadar 
büyük tutku ile çalışan pırıl 
pırıl insanlar ile tanışma ve 
çalışma fırsatı buldum.

Onlarla birlikte hayallerimizi paylaştık, 
beraber yeni hayaller kurduk. Yepy-
eni bir kültür inşaa ettik beraber. On-
ların hayatına dokunmaya çalıştık. 
Bugün Serbay’ın 10 yıllık geçmişine 
baktığınızda; başka şirketlerde çalışan, 
kendi iş yerini kuran birçok Serbay’lı 
görebilirsiniz. Birçok stajyerin hayatına 
dokunduk. Onların gelecek planlarında 
bizde onların hayallerine ortak olduk. 
Kim bilir belki Serbay’da on-
ların hayatlarında önemli dönüm 
noktaslarından biri olmuştur.

Evet. Ben otuz yaşın-
dayım, Serbay 10 Yaşında!
20’li yaşlarımızı harcadığımız ajansımız 
ile birlikte büyüyoruz. Arkama dönüp 
baktığımda iyi ki de o güzel yaşlarımı 
Serbay için harcamışım diyorum. 

Hayallerimizin birçoğunu 
gerçekleştirdik ama henüz 
gerçekleştireceğimiz daha 
birçok hayale sahibiz. 

Mesela 2021 yılı ile birlikte Bolu’da Ar-
Ge merkezimizi açıyoruz. Bolu’da ye-
pyeni bir serüvene başlıyoruz. Şu an 
bu yazıyı okuduğunuz Tayyare Limanı 
Dergisi’nin ilk sayısını Berce Özdemir’in 
liderliğinde ve birçok Serbaygiller ark-
adaşımızın gayretiyle hayata geçiyoruz. 
Diliyorum ki çok çok uzun yıllar bu 
dergiyi sizlerle buluşturmuş oluruz.

Evet biz Serbay’ı üç kişi 
kurduk ama bugün birçok 
arkadaşın hayal ortağıyız.
Biz biliyoruz ki biz 
olmasak da artık Serbay’a 
sahip çıkacak onu daha da 
büyütecek birileri 
hep olacak.

İşte geride bıraktığımız 10 yılın hikayesi 
bu… Bu hikayeye bir sayfa ya da 
bir satır ekleyen, bir virgülün yerini 
değiştiren, bir kelimenin altını çizen, 
desteğini koyan, yüreğini koyan, en-
erjisini koyan, hayallerini koyan her-
kese yürekten teşekkürlerimizle…

O halde yeni hayallere ve 
yepyeni 10 yıllara…
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Serbay 10. YILINDA
YENİ KURUMSAL
KİMLİĞİ İLE KARŞINIZDA! 
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Serbay 10. Yılında yeni kurumsal kimliği ile karşınızda. 10 yılı aşkın süredir Serbay 
büyüdü ve olgunlaştı ama halen çocuk durumda. Yeni kurumsal kimliğimiz hem olgun-
laşıyor olmamızın göstergesi hemde çocukça ruhumuzun dışa yansıması olsun istedik.

Biz Serbay’ın 10. Yılında yeni kurumsal kimliğini tasarlarken o ilk günkü heyecanı 
koruyalım ama olgunlaşmanında ağırlığını yansıtalım istedik. Çünkü bir logo tasarla-
maktan ziyade kültür yansımasını göstermek istiyorduk.

Kara Kutu aslında bir uçağın her anını kaydeden bir kayıt ünitesidir. Herhangi bir 
uçak kazasından sonra geriye kalan tek şey kara kutudur. Bizde kendimizi müşterile-

rimizin kara kutusu olarak adlandırıyoruz.

Yeni logomuzun bizi daha iyi yansıtabildiğini düşünüyorum. Daha sade, 
daha genç…

Çalışmalara başladığımızda şunu gördük ki aslında bir önceki logo değiştiğinde 
Serbay’da bambaşka bir dönem başlamış.

Yeni logomuz çok cesur. İkonik bir renk paletine sahip. Bu bize hem klasik ola-
bilmeyi hem de çok modern olabilmeyi sağlıyor.

Özkan Gözütok

Yavuz Selim Acar

Ertuğrul Özkan

Hilal Erdem

Kerim Durkal

Eray Şen
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UMUDUN VE 
HEYECANIN YANSIMASI; 
2021 SERBAY TAKVİMİ
ELİF UZUN
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Takvim bize sadece gün, ay ve yılı göstermez aynı 
zamanda  akan zamanı ve tecrübemize tecrübe 
kattığımızı gösterir.  Buralara nasıl geldiğimizi, 
hangi yollardan geçtğimizi, gücümüzü ve çocuk 
ruhumuzu da anlatır. Takvimde bulunan aylık  
mottolarımızla kendimizi motive edip, yaptığımız 
her işin  hakkını vermeye çalışacağız. Masamızda-
ki yerini alan bu takvim, emeğimizi ve  tecrübemizi 
gözümüzün önünde tutacak. Baktıkça yaptığımız 
iş ile gurur duyacak, Serbay’da  olmamızın mutlu-

luğunu yaşattıracak bizlere.

‘‘
‘‘

2020 yılının tüm zorluklarını bir-
lik olarak atlatıp, 2021 yılını yeni 
kurumsalımızla karşıladık. Yeni 
işler yeni insanlar tanıyarak takvi-
mimizde günler akmaya başladı. 

Geçtiğimiz yıl için günler, aylar bi-
zim için iyi yönde aktı diyebilirim, 
felaketler yılı olarak adlandırılan 
2020 yılını iş ve müşteri ilişkileri 
anlamında güzel ve mutlu bitirdik. 

Bu yılda her zamanki gibi sıkı bir 

tempo ile çalışmalarımıza hız kes-
meden devam ediyoruz. 2021 yılı ile 
birlikte yeni işlere yelken açıp müşteri 
porfolyomuzu genişlettik, ekibimize 
yeni takım arkadaşları kattık ve 
mutlu iş birlikteliklerine imza attık. 

Bence 2021 yılı kendimize 
yeni deneyimler katıp daha da 
büyüyeceğimiz bir sene olacak.

Bu yılın başarı dolu bir 
yıl olması temennisi ile...
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Doğanın Sesi Türkiye, ben-
im için güzel bir macer-
anın başlangıcıydı. Keşfed-
ilmemiş o kadar konu vardı 
ki doğada bu beni içine çek-
mişti. Araştırmak ve öğrend-
iklerimi insanlara yansıtmak 
iyi bir uğraş olmuştu. Yoğun 
geçen günlük yaşantımda 
doğaya zaman ayırıp onunla 
uğraşmam beni sakinleştiri-
yordu. İlk Türkiye Macerası 

Eray Şen

başlığı altında Türkiye’yi 
keşfettim. Daha sonra Hay-
vanlar Alemi ‘nde canlılar 
arasında kendimi kaybet-
tim. Web sitemizde ve so-
syal medya hesaplarımız-
da doğadan ve dünyadan 
içerikler üreterek hem ken-
dimi hem de insanları biraz 
olsun hayatın stresinden 
uzaklaştırabilmeyi amaç ed-
iniyorum. 

Doğa hakkında tüm merak edilenler doganinsesiturkiye.com’da. Hayvanlar Alemi, Türkiye Macerası , Belgeseller, 
Doğa ve Dünyadan Keşiflere Ulaşabilirsiniz.

Hayatı tüm güzellikleriyle yaşamak is-
terseniz, mutluluğu ararsanız, suyu 
takip edin. Kendinizi doğanın gü-
zelliğinde, tarihin izinde bulacaksınız.

Vahşi Doğa 
 Safari

Çiftlik Hayatı
Gökyüzü Krallığı

Sürüngen Tayfa
Sualtı Yaşamı

Kutup İmparatorluğu
Çöldeki Canlılar

Türkİye MacerasI
Bİzİmle BÜYÜK bİr 
seyahatİn tadInI 
çIkarIn!

HAYVANLAR 
ALEMİ

Merak 
Doğasında 

Var!

‘‘

‘‘

doganinsesiturkiye.com

doganinsesiturkiye
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DOĞANIN SESİ
TÜRKİYE

VAHŞİ AFRİKA

 Yaşam Irmakları, kıtanın hayat kaynağı olan ırmakları anlatıyor. Bu kurak coğrafyada tüm 
canlı yaşama yön veren yedi ihtişamlı ırmağın büyüleyici hikayesini keşfetmeye hazır mısın?
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var bİR
HİKAYESİ
Hİlal Erdem

gölge|

Önceleri yürürken 
adımlarını sayar, sık 
sık saatine bakardın. 
Hep bir yere 
yetişecekmişsin de 
geç kalıyormuşsun 
gibi hissederdim 
yanındayken. Her 
gününü, saatini 
planlardın. Masada 
bırakılmış bir 
bardak, odanda 
sana ait olmayan en 
küçük bir eşya bile 
seni rahatsız eder-
di. Dağınıklığı pek 
sevmez, durmadan 
toparlar temizlerdin. 
Çayını şekersiz içer, 
tuzludan önce tatlıyı, 
tatlıdan sonra 
tuzluyu yerdin. 
Markete süt almaya 
gider süt almayı 
unutup dönerdin. 
Yemek yaparken 
şarkı söyler, 
bilmediğin kısımlarını 
mırıldanarak 
seslendirirdin.

Zamanla saatine 
bakmayı, adımlarını 
saymayı, dağınık 
yerleri toparlamayı 
unuttun. Gün 
batımlarında 
yürümeyi, gölgeni 
peşinden getirmeyi 
pek sever oldun. 
Değiştin, dönüştün, 
büyüdün. Ben de 
seninle değiştim, 
dönüştüm, büyüdüm.



İZLEMEDEN
OLMAZ
GİZEM NESİL YILMAZ
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Tür: 
Askeri, savaş
Çıkış Tarihi: 
2017
Yönetmen: 
Cristopher Nolan

Tür: 
Gizem
Çıkış Tarihi: 
2014
Yönetmen: 
Cary Fukunaga

Tür: 
Drama
Çıkış Tarihi: 
2015
Yönetmen: 
Ron Howard

Tür: 
Dram / Komedi
Çıkış Tarihi: 
2018
Yönetmen: 
Peter Farrelly

Mayıs 1940’ta askerler ve siviller, 
Avrupa ’nın son umudu olan Brit-
anya ordusunun ve müttefiklerini 
Dunkirk’ten tahliye etmek için hava-
da, denizde ve karada mücadele eder.

5 Primetime Emmy ödülü ka-
zanan ve HBO’nun en prestijli dizil-
erinden olan dizi; her sezon farklı
bir cinayet ve polis soruşturmasıy-
la birlikte polislerin sırlarla dolu 
kişisel hayatlarına odaklanıyor.

“Moby Dick”e ilham veren bu gerçek
öyküde gemileri dev bir balina 
tarafından alabora edilen New En-
glandlı bir grup balina avcısı zorlu 
bir hayatta kalma mücadelesi verir. 

Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför
arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz 
olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasın-
da Afro-Amerikalılar için güvenli olan 
güzergahları kullanabilmek için “The 
Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır.
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Tür: 
Fantastik, Bilim-Kurgu
Çıkış Tarihi: 
2016
Yönetmen: 
Jonathan Nolan

Tür: 
Suç ve Dram
Çıkış Tarihi: 
2020
Yönetmen: 
Ercan Mehmet Erdem

Tür: 
Dram/ Fantastik
Çıkış Tarihi: 
1999
Yönetmen: 
Frank Darabont

Tür: 
Drama Dizi
Çıkış Tarihi: 
2020
Yönetmen: 
Alan Scott & 
Scoot Frank

Tür: 
Suç
Çıkış Tarihi: 
2018
Yönetmen: 
Onur Saylak

Tür: 
Suç
Çıkış Tarihi: 
2017
Yönetmen: 
Seren Yüce

7 Primetime Emmy ödülü almış 
dizi; gelecekte zengin kesime hi-
tap eden bir eğlence parkında, 
yapay zekanın karanlığını ve insa-
noğlunun günahkarlığına odaklanıyor.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü 
kendi adaletini sağlayarak arayan Er-
cüment Çözer’in yolu, toplumdaki sap-
kınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki 
genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.

Mayıs 1940’ta askerler ve siviller, 
Avrupa ’nın son umudu olan Brit-
anya ordusunun ve müttefiklerini 
Dunkirk’ten tahliye etmek için hava-
da, denizde ve karada mücadele eder.

1960’lı yıllarda Kentucky’deki ye-
timhanede büyüyen küçük bir kızın 
satranç efsanesine dönüşmesi-
ni anlatan dizideki kurgusal karak-
terimizin adı Elizabeth Harmon.

Agah, adli katip memurluğundan emek-
li olan bir adamdır.Beyoğlu’nda münzevi 
bir yaşam süren Agah’ın hayatı, kendisine 
alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur.
Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının 
acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrar.

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, 
ömürlerinin son yıllarını şehirden uzak-
taki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde 
geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları 
bir gece yarısı korkunç bir haberle eve 
gelene kadar…
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KREATİFİN 
KEŞFİ

Nİsa AydIn

Özünde Narin – Beyaz Hayvanlar
Decency – Balthazar

Takılıp kaldığım şarkılar sürekli olarak 
değişiyor. Bu şarkılar bu ara Decency ve 
Özünde Narin.

Justin Timberlake – Mirrors

Çıktığı ilk zamandan bu yana hiç 
sıkılmadan dinlediğim tek şarkı.

Ermiş – Halil CİBRAN

Baş ucu kitabım.

Nükhet Duru – Ben Sana Vurgunum

Herkesin vardır böyle bir şarkısı. Kim-
seye söylemeden, kimsenin bilmesini 
istemeden dinleyip, uzun düşüncelere 
daldıracak.

 Önerİ

MüzİK KİTA
P

VA
ZG

EÇ
EM

ED
İĞ

İM

KENDİME
SAKLADIĞIM
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Friends
Leyla ile Mecnun

İki dizinin de samimiyeti beni en çok 
etkileyen durum. Kendimdeki samimiyet 
eksikliğini bu dizilerden tamamlıyorum.

Charlie And The Chocolate Factory

Bu film bana çocuk yanımı hatırlatıyor, in-
sanın bazı özellikleri çocukken oluştuğundan 
ara ara izleyip kendime aslında nasıl bir insan 
olduğumu hatırlatıyorum.

İspanya

Hem ülke hem de dil 
olarak beni aşırı etkileyen yer.
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FİLM

UZAKLARDAN

Robolabb

Çocukken aşırı sevdiğim ve bana çok ilginç 
gelen, bir dönem hiç bulamadığım ve 
şimdi yeniden kavuştuğum Robolabb. En 
sevdiğim karakter ise Worx.Ç
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