İÇİNDEKİLER
DÜNYAMIZ İÇİN ZOR, SERBAY
İÇİN İLKLERİN YILI: 2020
Özkan Gözütok
‘’2020 yılı bunca belirsizliklere rağmen bizim
için ilklerle dolu bir yıl oldu. Evde Staj Programımızı, Uzaktan Çalışma Modelimizi, E-Ticaret Dostu Çözüm Merkezimizi faaliyete geçirdik.’’

KAPAK
Pandemi Döneminde
Dijital Çağ
2020 ile birlikte dijital çağda neler değişmiş, nelere ilgimiz artmış ve en
çok neredeyiz gibi soruların cevaplarını araştırdık ve Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin verilerini sizler için Şubat sayımızda topladık.

Güncel
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Ataberk Akalın ile Sanat
Yönetmenliği Üzerine
Söyleşi
Nazan Taşlı
‘’Uzunca bir süre sonra annem bırak insanlar boş işler desin, sen
git o boş işlerin müdürü ol dediğinde kendim için doğru şeyleri yaptığımı ilk defa hissettim.’’

Konuşulanlar
Dergimizin yeni içeriği ‘’konuşulanlar’’danda; o ayın alkış alan reklamlarını bir araya getirdik. Artık o ayın
en çok konuşulanlarını yeni köşemizden takip edebileceksiniz.

Dijital Çağ İnsanları
Kibarlaştıracak!
Ertuğrul Özkan
Dijital çağın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili birçok
araştırmaya da denk gelebilirsiniz.
Ben ise bu süreçte de her zamanki gibi herkesin bakmadığı pencereden bakmayı tercih ediyorum.

Türkiye’den Dünyadan
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Pandemi dönemi dijital çağın ne kadar önemli olduğunu hatırlattıysa bizlere, dijital çağ da bu dönemi o kadar kolaylaştırdı.

Katlayın
823 yılda bir denk gelen; pazartesi başlayıp
pazar biten ve her günden dört adet olan
düzenli şubat ayının sonuna geldik. Şubat
bizim için ocak ayına göre daha keyili
geçti diyebiliriz. Dergimizin ilk sayısı için
aldığımız geri dönüşler tüm yorgunluğumuzu sildi ve şubat ayına daha keyili girdik.
Olumlu/olumsuz bütün eleştirileriniz için
çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkese
tekrardan teşekkür ediyorum.
2020 ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti ve bunlardan biri de dijitalliğin gitgide
büyümesi oldu. Bu yüzden şubat kapağımıza ‘’pandemi dönemde dijital çağ’’ adını
verdik. Dijital çağın önemi akan zamanla
birlikte artık daha fazla artıyor ve anlaşılıyordu. Fakat pandemi dönemi, dijital çağın
deyim yerindeyse tuzu biberi oldu. Mekanlarda geçen uzun sohbetlerin yerini görüntülü konuşmalar, saatlerce avm ve markette
geçen zamanın yerini de e-ticaret aldı. Pandemi dönemi dijital çağın ne kadar önemli
olduğunu hatırlattıysa bizlere, dijital çağ da
bu dönemi o kadar kolaylaştırdı.

Covid-19 döneminde dijitallik hayatımızda bu kadar yer etmişken, 2020 ile birlikte
dijital çağda neler değişmiş, nelere ilgimiz
artmış ve en çok neredeyiz gibi soruların
cevaplarını araştırdık ve Xsights Araştırma
ve Danışmanlık Şirketi’nin verilerini sizler
için şubat sayımızda topladık.
Kapak konumuzun haricinde yine ilham ve
keyif verebilecek köşelerimizle karşınızdayız. 4129 Art Direktörü Ataberk Akalın’la
deneyimlerini paylaştığı çok faydalı bir röportaj gerçekleştirdik, Ertuğrul Özkan köşe
yazısında dijital çağın insanları kibarlaştırmasından bahsetti, ‘’Türkiye’den Dünyadan’’köşemizde yine en güncel haberleri
topladık. Ve dergimizin yeni içeriği ‘’konuşulanlar’’danda; o ayın alkış alan reklamlarını
bir araya getirdik. Artık o ayın en çok konuşulanlarını yeni köşemizden takip edebileceksiniz. Mart ayında baharın umudu ve
neşesi ile görüşmek dileğiyle,
Keyili okumalar.

Kapak Tasarım
Berkcan Kahya
Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar
Elif Uzun, Nazan Taşlı, Eray Şen, Yavuz
Selim Acar, Abdullah Öğük, Nisa Aydın
Hilal Erdem, Eylem Özer
Dijital Uygulama
Dijital Basın

Bizimle Uçurun!
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THE ONE AWARD BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA ÖDÜLLERİ 17 MART’TA!

TÜRKİYE’DEN

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden
yapılan ve zamanla ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişleyen “İtibar ve Marka
Değer Performans Ölçümü’’nün 7.yılı için
son günler.

DÜNYADAN

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards ödülleri, 17 Mart tarihinde online olarak gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

55. SUPER BOWL

DOĞAN CÜCELOĞLU ARAMIZDAN AYRILDI
Doğan Cüceloğlu Kimdir?

Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. İlk belirlemelere göre düşme sonucu hayatını kaydeden
Cüceloğlu’nun evinde araştırmalar devam
ediyor.
Tayyare Limanı dergisi olarak Doğan Cüceloğlu’na Allah’tan rahmet, sevenlerine baş
sağlığı diliyoruz.

Ankara Atatürk Lisesi’nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in
etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD’de Illinois Üniversitesi’nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim
psikolojisidir.
Doğan Cüceloğlu, Amerika’da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi
olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl
süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen,
Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan
Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız
Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap
yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana
bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci
içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.
Amerika’daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye’de kitap yazmayı
sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon
programlarına başladı.
İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok
sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.
1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe
olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve
davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları
içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.

TWİTTER’IN TÜRKİYE’DE DEVLET GÖREVLİLERİNİ
ETİKETLEME DÖNEMİ BAŞLADI.

2020 yılında dünyada devlet bağlantılı kişi
ve medya kuruluşlarını etiketleyerek gösterme dönemini başlatmıştı. Türkiye’de de
bu uygulama 17 Şubat itibariyle başladı. İlk
olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
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ABD’nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da Tampa
Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere
ulaştı.

7 Şubat Pazar günü düzenlenen mücadelenin arasında da birçok marka reklam mücadelesi verdi. İlgi çeken markalar Reddit,
Toyota ve Amazon oldu.

PERSEVERANCE MARS’TA!
Şimdiye kadar bir başka gezegene gönderilen en gelişmiş uzay biyolojisi laboratuvarı
olan Perseverance, yedi aylık yolculuğunu
TSİ 23:55, 18 Şubat’ta tamamladı.
Nasa tarafından geliştirilen ve 30 Temmuz
2020’de Mars Gezegenine gönderilen gezici

araç, Mars’a yapılması planlanan insanlı yolculukların önünü açacak projelerin denemelerini yapacak. Ayrıca Persevarence’ın içinde
taşıdğı mini helipkopterin Mars’ta başarılı
olması durumunda gelecekte gerçekleştireceği düşük irtifalı uçuşlarla uzak dünyaları
havadan keşfedilebilecek.

MİCROSOFT’TAN BİR İLK DAHA!

ğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a “Türkiye
devlet görevlisi” etiketini verdi. Şu anlık 4
yetkilide olan etiket, önümüzdeki günlerde
daha fazla proilde olması bekleniyor.

İngiliz Independent gazetesinin haberine
göre, Microsoft hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknoloji patentini aldı.
Hayatını kaybetmiş bir insanın dijital ayak

izlerini izleyerek söz konusu kişinin görüntülerine ve ses kayıtlarına bakarak kendini
geliştirdiği bir sohbet robotu sunacak.

Güncel Haberler

Doğan Cüceloğlu, 1938 Mersin-Silifke’de
doğmuştur. On bir çocuklu bir ailenin on
birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin’in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On
yaşındayken annesini kaybetti. Silifke’de en
yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli’nde okudu ve
Kırklareli Lisesi’nden mezun oldu.
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Güncel Haberler

CREATİVE SOCİETY YENİ PROGRAMI ‘’CREATİVEDİRECTOR2BE’’ BAŞLIYOR

Program, usta olarak nitelendirebileceğimiz
tecrübeli yaratıcı liderlerimizi yükselmekte
olan yaratıcılarımızla bir araya getirerek,
karşılıklı tecrübe alışverişini hedeler. Sektörün genç ve yaratıcı liderlerini bir araya geti-

ren programda yer almak için başvurunuzu
size referans olan yöneticinin ismini belirterek detaylı CV’nizle birlikte contact@kapital.com.tr adresine ileterek yapabilirsiniz.

REKLAM ÖZDENETİM KURULU FAALİYETLERİNİ TANITIM FİLMLERİNE TAŞIYOR.
Reklamların hedeine daha etik ve dürüst
şekilde ulaşabilmesi ve bu sayede reklamların saygınlığının artırılmasına katkı sağlanması amacıyla; reklamveren, reklam ajansı
ve medya temsilcilerinden oluşan, alanlarında deneyimli üyeleri ve uzman kadrosuyla

sektörün gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarına devam eden RÖK’ün tanıtım
ilmlerinde kurulun faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri ve EASA işbirliğine dair detaylar sunuluyor.

BURGER KİNG’İN YENİ GÖRSEL KİMLİĞİ MCDONALD’S’I
GERİDE BIRAKTI!
Ad Age ve Harris tarafından 19-22 Şubat tarihleri arasında 1059 ABD’li yetişkinin katılımıyla yapılan ankette ambalajlarının görsel
kimliğini yenileyen hamburger zincirlerinin
hangisinin daha dikkat çekici ve iştah açıcı
olduğu soruldu. Sonuçlar McDonald’s’ın
lider Amerika pazarında Burger King’in
yeni görünümünün gölgesinde kaldığı-

na işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 54’ü
Burger King’in ambalajını tercih ettiğini
söylerken, yüzde 46’sı McDonald’s’ı seçti.
Yüzde 56’lık bir kesim, Burger King’in yeni
ambalaj tasarımlarının yemekleri daha iştah
açıcı gösterdiğini söylerken, yüzde 44 McDonald’s’ı seçti.

PEUGEOT AMBLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Peugeot’un 1850 yılından bu yana, hepsi
de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya
sahip oldu. 26 Şubatta ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot
Design Lab tarafından tasarlanan 11’inci
versiyon tanıtıldı.
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Yeni Müşteriler

SERBAY’DAN
HABERLER

Binbirtat.com E-Ticaret Dostu
ile E-Ticarette
Cabalar Gıda’nın markası binbirtat.com
IdeaSoft alt yapısını kullanarak ürünlerini
tüm Türkiye’ye sunmaya başlıyor. E-Ticaret
Dostu ile e-ticaret hayatına başlayan Cabalar Gıda çok yakın zamanda internet sitesi
ve pazaryeri kurulumlarını tamamlayarak
online ticarete başlayacaktır.
Yaşar Spor Giyim E-Ticarette Dikkat
Çekiyor

Pronom Makina Web Sitesi Yayında
Mekatro Mühendislik’in makina sektöründe ki markası olan
Pronom Makina’nın yeni web sitesi yayına alındı. Pronom hakkında kurumsal bilgilerin yer aldığı web sitesinde, projeler ve
projelere ait bilgiler yer aldı. Pronom’un web sitesine
pronom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tayyare Limanı Dergisi Dijital Basın’da
Dijital Basın gazete ve dergilere elektronik ortamda ulaşmak isteyenler için hazırlanmış bir dijital yayın platformu.İlk sayısını okurlarımızla buluşturduğumuz Tayyare Limanı Dergimize okurlarımızın daha kolay
ve hızlı ulaşabilmesi için bundan böyle dergimiz
Dijital Basın mobil uygulamasında. Tüm cihazlar için uyumlu olan mobil uygulamayı telefonunuza indirerek dergimizi her an her
yerde okuyabilirsiniz.

Düzce’nin tekstil sektöründe ki markalarından Yaşar Spor Giyim özellikle Trendyol.
com üzerinden yaptığı satışlarla dikkatleri
üzerine çekiyor. Pazaryerlerinde ki başarısından sonra IdeaSoft alt yapısı kullanarak
kendine özel web sitesi yasargiyim.com ile
müşterilerine ulaşmayı düşünüyor.
Esen Ambalaj Aramıza Katıldı!
Düzce’de temizlik malzemelerinde öncü
markalarıdan olan Esen Ambalaj, web sitesi
ve sosyal medya çalışmaları için Serbay Interactive’i tercih etti.

Kayseri Anadolu Nakliyat Web Sitesi Yenilendi
Kayseri ve iç anadolu bölgesinde nakliye
sektöründe faaliyet gösteren Kayseri Anadolu Nakliyat yeni web sitesine kavuştu.
Şehir içi ve şehirler arası nakliye taşımacılığı yapan Kayseri Anadolu Nakliyat’ın
kayserianadolunakliyat.com adlı web sitesinde online iyat teklii formuna ve müşteri yorumlarına ulaşmanız mümkün.
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YENİ İNSANLAR
YENİ UMUTLAR
ARAMIZA HOŞ GELDİN!
KADER KALEM

‘‘

Stajyer

Bu ekipte yer almaktan, hep tüketmek yerine
üretmekten, ortaya somut işler çıkarmaktan
mutluluk duyuyorum.

‘‘

Merhabalar ben Kader Kalem. Düzce’liyim. Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi mezunuyum. Lise hayatımdan
sonra Sakarya üniversitesi iletişim tasarımı ve medya bölümünü kazandım, şuanda da bu bölümün dördüncü sınıf öğrencisiyim ve Okulumun
son dönemini okumaktayım.

temelinde bu ilkem yatmaktaydı.
Kod yazmayı seviyorum.Fiziksel
yorgunluktan ziyade beynimin çalışmasını daha çok benimsemiş bir
insanım. PROWEB’den sonra staj
yapmak istediğim bir diğer yer ise
Serbay’dı.

D Ü N YA ,
HABERİ
SİZDEN
D U YS U N
Dakikalar içerisinde
haber sitenizi kurun, yönetin.

Şaka değil Serbay’a tamı tamına üç
kez başvuru yaptım. En son stajım
İş hayatına hevesli bir kişilik olarak için konuşmaya geldiğimde alındım.
Üniversitemin üçüncü senesinde Ortamın neşesi günün yorgunluğuPROWEB Mühendislik İnternet nu unutturuyor. Ekip arkadaşlarım
Teknolojileri Kariyer Sanayi Ltd Şti. ile hem eğlenceli hem de başarılı işirmasında gönüllü olarak 6 ay staj lere imza atmaktayız. Bu çok gurur
yaptım. Kendimi geliştirebilmemin verici. Bölümüm de bittiğinde iş haen etkili yolunun o işi yaparak öğ- yatıma yine Serbay’da devam etmeyi
renmek olduğunu düşünmekteyim. umuyorum. Burayı seviyorum.
PROWEB’deki gönüllü stajımında
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0850 304 88 54

www.kod8.net

info@kod8.net
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KOD8’DEN
HABERLER
HK Başkent İnşaat Emlak8 Alt
Yapısıyla Buluşuyor
Başkent Mobilya’nın inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketi HK
Başkent İnşaat emlak8.net alt yapısı ile yeni web sitesine kavuşması
için çalışmalar başladı.

DÜSTİM Web Sitesi Yayınlandı !
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin değişen piyasa koşullarından vekanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına
tek bir noktadan çözüm üretebilmek için “Düzce Sanayi ve Ticaret
Destek Merkezi ~ DÜSTİM”in web sitesi dustim.org’u Kod8 Yazılım Teknolojileri alt yapısı ile yayına aldı.

Burası Düzce Haber Portalı
Yenilendi!
2009 yılında Serbay tarafından kurulmuş Düzce’nin en aktif haber
portalı 2021 yılı ile birlikte Haber8 yazılımı ile tasarımını ve alt
yapısını tümüyle yenilendi. Yenilenen tasarımda hız ve kullanıcı
dostu tasarımı göz önünde bulundurularak tasarlandı. burasiduzce.com adresi üzerinden Düzce’nin son dakika haberlerini takip
edebilirsiniz.
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Uzaktan Çalışma Modeli
Kalıcı Hale Geliyor

DÜNYAMIZ İÇİN ZOR,
SERBAY İÇİN İLKLERİN
YILI: 2020

Pandemiden önce uzaktan çalışma sistemini
kısmi olarak ara ara test etmemize rağmen
yeteri kadar yol alamamıştık. Pandemiyle
birlikte bu dönemde elde ettiğimiz tecrübelerimiz ışığında, geleceğin esnek çalışma
modellerine yönelik çalışmalarımızı olgunlaştırarak devreye alıyoruz.

Özkan Gözütok
Kreatif Direktör

2020 yılı bunca belirsizliklere rağmen bizim için ilklerle
dolu bir yıl oldu. Evde Staj Programımızı, Uzaktan Çalışma
Modelimizi, E-Ticaret Dostu Çözüm Merkezimizi faaliyete
geçirdik. Değişimimiz hız kesmeden sürüyor ve sürmeye
de devam edecektir.

Özellikle e-ticaretin ülkemizde ki hacminin önümüzdeki 3 yıllık hedelerine sadece
2020 yılıyla birlikte ulaşılmış olması dijitalin
önemini özetlemektedir.

2020 yılını geride bırakırken dünyamız pandeminin yorgunluğunu yaşıyor. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya için zorlu bir yıl olan
2020’yi geride bıraktık.

İnsanlık bugüne kadar karşısına çıkan güçlükleri yendiği gibi
bu süreci de geride bırakacağı
inancı içerisindeyim.
2020 yılının ilk ayları ile birlikte hayatımıza giren küresel salgın tüm yaşantımızı,
alışkanlıklarımızı, alışveriş eğilimlerimizi
ve ticaretin bütününü kökten etkilemiştir.
Yaşantımız ne yazık ki pandemiden önce
ve pandemiden sonra olarak ikiye ayılmış
durumda.
Pandeminin hayatımıza girdiği ilk günlerde
“önce sağlık” diyerek tüm ekibimizle birlikte
evden çalışma dönemine geçtik. Değişimi
ve gelişimi sürekli önceliklerimiz arasında
tutarak bu zorlu süreci çalışma arkadaşlarımız ile birlikte verimli bir şekilde geçirmeye çalıştık. Tayyare Limanı’nda Serbay
ve Kod8 grubu markaları olarak bu sürece
adapte olabilmek ve hizmet verdiğimiz
müşterilerimize sorunsuz bir dönem geçirebilmeleri için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştık.
2020 yılı bunca belirsizliklere rağmen bizim
için ilklerle dolu bir yıl oldu. Evde Staj
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Dijital dönüşüm çalışmalarının bu süreçteki performansımıza katkısı, bundan sonraki
adımlarımız için bizi daha da heyecanlandırıyor, cesaret veriyor. Pandemi sürecinde
esnek çalışma takvimi kapsamında evden
çalışan ekibimiz ve evinde staj gören stajyerlerimiz ile sorunsuz bir şekilde iletişim
kurabiliyor olabilmek, projelerimizi hedeflediğimiz programlar dahilinde tamamlıyor
olabilmek bizim için oldukça önemlidir.

Çeşitli e-ticaret alt yapıları ve pazaryeri yönetimleri ile müşterilerimizin ürünlerini
sadece kendi şehirlerinde değil tüm Türkiye’ye hatta Dünya’ya pazarlayabilme imkanı
sağlıyoruz.
2020, Topluluk markalarımız olarak tüm
zorluklara rağmen hedelerimizden vazgeçmediğimiz, başarılı sonuçlar aldığımız
bir yıl oldu. Bu yıl da dayanışma ruhumuzu pekiştirerek markalarımızla birlikte değer
yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz. 2021
yılının topluluğumuza, ülkemize ve tüm
dünyaya sağlık, mutluluk, barış ve huzur
getirmesini diliyorum.

Uzaktan çalışma modelinin getirdiği avantajlardan biri de, sadece
faaliyet gösterdiğiniz şehirlerde
ki insan gücüyle kısıtlı kalmayarak lokasyona bağlı kalmaksızın
ihtiyaç duyulan yetkinlikte profesyonellerle çalışmaya imkânı
sağlamasıdır.
Uzaktan çalışma modeline geçmemizle birlikte farklı şehirlerde ki arkadaşları ekibimize dahil ederek 2020 öncesine göre ekibimizin sayısını iki katına çıkarttık. Önümüzde
ki yıllarda uzaktan çalışma modeline yönelik
çalışmalarımız hız kesmeden devam ederek
yeni geleceğe hazırlıklı olmak istiyoruz.

Programımızı, Uzaktan Çalışma Modelimizi, E-Ticaret Dostu Çözüm Merkezimizi
faaliyete geçirdik.

Bu süreçte mevcutta bulunan müşterilerimiz ve portföyümüze dahil ettiğimiz onlarca
marka için web tasarım, sosyal medya yönetimi ve e-ticaret alanlarında çeşitli hizmetler
verdik. Cafe ve restaurant müşterilerimiz
için kapıya servis noktasında sosyal medyayı ön planda tutarken diğer sektörlerde
e-ticaret birinci önceliklerimiz arasında oldu.

Bu sebeple de değişimden korkmayan, değişimi kucaklayan,
daha çevik, daha yenilikçi, daha
rekabetçi bir kültüre ihtiyacımız
Evde Staj Programı
olduğu bilincideyim.

89 Günlük Korona Süreci
Pandeminin hayatımıza girmesiyle çeşitli sektörlerdeki işletmelerin kapanmasıyla birlikte
dijitalleşme ve dijitalin hayatımızdaki yeri giderek arttı.

Küresel salgının yaşantımıza girmesiyle
başlayan evden çalışma dönemi ve uzaktan
eğitim ile ne yazık ki stajyerlerimizle de ayrı
düştük. Eğitim hayatına devam edemeyen
ama ajansımızda staj yapmak isteyen arkadaşlarımız için “#EvdeKal ama hayallerinden geri kalma” dedik.128 başvurudan
5 arkadaşımızı staj programımıza dahil ettik.

E-Ticaret Dostu Çözüm
Merkezi
Pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşme ve
dijitale olan yolculuk kapsamında büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerinde e-ticaretle tanışma süreçleri hızlandı.
2015 yılından bu yana e-ticaret sektöründe IdeaSoft’un Düzce, Bolu ve Zonguldak bölge bayiliğini yaparak müşterilerimize e-ticaret çözümleri sunmaktayız. 2020
yılı ile birlikte pandeminin e-ticaret sektörünü hareketlendirmesiyle biz de e-ticaret
alanındaki çalışmalarımızı giderek arttırdık.
Bu kapsamda “E-Ticaret Dostu” söylemi
altında müşterilerimize uçtan uça e-ticaret
çözüm merkezi anlayışıyla hizmetlerimizi
genişlettik.
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Dijital Çağ İnsanları Kibarlaştıracak!

DİJİTAL ÇAĞ
İNSANLARI
KİBARLAŞTIRACAK!
Ertuğrul Özkan
Dijital Stratejist

Bu başlığı okuduğunuzda ilk başta tepki
gösterebilirsiniz. Çünkü kimle konuşursanız konuşun, dijital çağın insanları yobazlaştırdığını söyler ve herkes de buna katılır.
Dijital çağın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili de birçok araştırmaya da denk
gelebilirsiniz. Ben ise bu süreçte de her zamanki gibi herkesin bakmadığı pencereden
bakmayı tercih ediyorum.
Başımdan geçen bir anı ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki korona virüsü döneminde çok sık paket servis ile yemek söylemek durumunda kalıyoruz. Aynı işletmeyi
telefonla arayarak verdiğimiz siparişteki ilgi
ile uygulama üzerinden verdiğimiz siparişteki ilgi aynı değil. Uygulama üzerinden verdiğim siparişte paket servis geldiğinde fazlasıyla güleryüzle karşılandığımı fark ettim
ve kendi kendime nedenini sordum. Çünkü
kurye biliyordu ki birazdan gittiğinde ben
uygulama üzerinden ona puan ve belki de
bahşiş vereceğim. Telefonla sipariş verdiğimde, uygulama üzerinden sipariş verdiğimdeki kadar ne hızlı geliyor ne de kapıya
geldiklerinde aynı güler yüzle karşılanıyorum. Bunun gibi birçok örnek sayabilirim.
Örneğin e-ticaret danışmanlığını yaptığımız müşterilerimiz sanal pazar yerlerinden-

sipariş geldiğinde, ekstra hediye ve teşekkür
mesajı gönderiyor. Çünkü onlar da biliyor
ki o müşteri onun hakkında o platforma
yorum yazacak ve puan verecek.
Bu konu hakkında yazı yazmaya karar verdiğimde, bu tür durumlar daha çok ilgimi
çekmeye başladı. Daha fazla analiz yapma
fırsatım oldu. Mesela ablam ve eniştem
yaklaşık
yirmi yıldır evliler ve ben şimdiye kadar
eniştemin ablama çiçek aldığını görmedim.
Ama
geçtiğimiz sevgililer gününde o çiçek sipariş uygulamasında çiçek siparişi verdiğini
duydum.
Geçen akşam da annem Facebook üzerinden eski komşunun doğum günü olduğunu
öğrenmiş doğum gününü kutluyordu. Normalde ne annemin o doğum gününden
haberi olurdu ne de belki de eski komşunun kendi doğum gününden haberi olurdu.
Dijital çağın insanları kibarlaştıracağını
düşünüyorum.
Siz hiç mutluluk getirdiğini söyleyen o
market uygulamasından sipariş verdiniz mi?
Ben verdim.

O uygulama ile kapınıza kurye
geldiğinde “birazdan kapınız çalınacak” diye bildirim gönderiyor.
Ne kadar kibarca öyle değil mi?
Aslında ben biraz olumlu tarafından bakmak
istiyorum. Dijital çağ kaçınılmaz ve enbüyük veri de biz insanlarız. Dijital çağı kibarlaştıracak olan da bizleriz. Biz dijital çağıkibarlaştırırsak dijital çağ sayesinde bizden
sonraki nesil de kibarlaşır.

Hadi şimdi dijital çağı benimle
kibarlaştırmaya var mısın?

İŞLETMENİZİ
İNTERNETE
TA Ş I Y I N
Yıld a s adece 380 TL
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0850 304 88 54

www.kod8.net

info@kod8.net

ATABERK AKALIN İLE
SANAT YÖNETMENLİĞİ
ÜZERİNE SÖYLEŞİ

BİR DEZAVANTAJI
YA DA AVANTAJI
OLABİLMESİ İÇİN
ÖNCELİKLE ORTADA
KIYASLAYABİLECEĞİMİZ
BİR ŞEY OLMALI.

NAZAN TAŞLI

Öyleyse kemerlerinizi takın, başarının kaynağına uçuyoruz…
Ülkemizin önemli markalarıyla çalışan ve
birçok ödüle sahip olan Ataberk Akalın
kimdir? Kendisi hakkında neler söyleyebilir?
İzmirliyim, Yaşar Üniversitesi’nde Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık / Görsel İletişim
Tasarımı çift anadalı yaptım. Ogilvy, Alafortanfoni, Tribal İstanbul ve Raineri’de
sanat yönetmeni olarak çalıştım. İş Bankası,
Yapı Kredi, Audi ve THY başta olmak üzere
bolca marka ile çalıştım. Şu sıralar meslek
hayatıma 4129Grey’de kıdemli sanat yönetmeni olarak devam ediyorum.
Sanata olan ilginiz ne zaman başladı, sanatsal gelişiminiz üniversiteye geçene kadar
nasıl oldu?
Öncelikle sanat yönetmeni titrinin sanat
ile alakasının çok kısıtlı olduğunu söylemem gerek. Sanattan beslenen fakat aslında zanaat demenin daha doğru olduğunu
düşündüğüm bir iş. Çocukluğumu resim,
ergenliğimi ise müzikle geçirdim. Arkadaşlarımla aramızda hep “boş” işlerle uğraşıyorsun diye geyik dönerdi. Görsel sanatlar
değil işitsel sanatlara daha büyük bir ilgim
varken liseyi bitirdim ve birtakım rastlantılarla birlikte kendimi reklamcılık okurken buldum. Temel tasarım öğrendiğimiz
bir ders vardı. Dersin hocası bir gün beni
kenara çekip senin yeteneğin var, bölümünü
değiştir dedi. Değiştirmeyip, çift anadal yapmayı seçtim. Uzunca bir süre sonra annem
bırak insanlar boş işler desin, sen git o boş
işlerin müdürü ol dediğinde kendim için
doğru şeyleri yaptığımı ilk defa hissettim.
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‘‘

İSTEDİĞİNİZ DEĞİL,
SİZDEN İSTENİLEN
ŞEYİ ÜRETME
BİR DEZAVANTAJ
OLARAK

‘‘

Öncelikle hoş geldiniz. Tayyare Limanı
Dergisi’nin ikinci sayısında ödüllü Sanat
Yönetmeni Ataberk Akalın konuğumuzdu.
Kendisine bu alanda çalışmak isteyenlere
yönelik ipucu niteliğinde sorular yönelttik
ve bakın nasıl cevaplarla karşılaştık.

SAYILABİLİR

şeyi ne kadar sorunsuz gösterdiği ile ilgili
yargılayabiliriz. Görsel, işitsel ya da matematiksel. İçinde tasarım kelimesi geçiyorsa
öncelikle neyi tasarlamak istediğinizden bağımsız yorum yapmak doğru olmaz.
Sizi en çok heyecanlandıran ve hoşunuza
giden iş hangisidir?
Özellikle birini birinden daha fazla beğeniyorum diyemem. En küçük işten en büyüğüne verilen şartlar çerçevesinde verebileceğim en büyük özeni vermeye çalışıyorum.

kiyor diyebilirim. Ama en çok da bir sonraki
“yeni” şeyin ne olacağını bulmak en büyük
projem diyebilirim.
İstanbul dışı işlerini beğendiğiniz ajanslar
hangileridir?
İzmirli de olmanın verdiği gururla Reklam
Merkezi’nin işlerini beğeniyorum.

Eğer bir sanatçı ile
kıyaslarsak “istediğiniz değil, sizden
istenilen şeyi üretmek” bir dezavantaj olarak sayılabilir.
Avantajı ise tabi ki
özgür olmasan da
üretirken sabit bir
gelire sahip olmak.
Ama reklam ajansı
içindeki diğer rollere göre kıyaslarsak
en büyük avantajı
fikrin sizin elinizde ete kemiğe bürünmesinin verdiği
haz, dezavantajı ise
bu hazzı yaşayabilmek için uykusuz
geceler diyebilirim.

İYİ TASARIMI DA
ANCAK UZAKTAKİ
ŞEYİ NE KADAR
SORUNSUZ
GÖSTERDİĞİ
İLE İLGİLİ
YARGILAYABİLİRİZ

Fakat son zamanlarda yaparken en çok keyif
aldığım iş olarak Eczacıbaşı İKSV - Hayata
Sanat Kat işlerini söyleyebilirim.
Aldığınız ödüllerin size ne gibi katkıları
oldu?
Para harcamadan Cannes Lions görme şansı
elde ettim. Kişisel motivasyonumu yükselttiler diyebilirim. Kesinlikle sektörel ve maddi
olarak da katkıları olmuştur. Ama sanırım
en önemlisi ailemin benimle gurur duyuyor
olduğunu bilmenin verdiği mutluluk.

İyi bir tasarımda neler olmalıdır?

İleriki yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler var mı?

Tasarım Latince “designare” kelimesinden
geliyor. Yanlış bilmiyorsam anlamı uzaktaki
bir şeye işaret etmek. Bu eylemi gerçekleştirebilmek için de işaret edebileceğiniz bir şey
olması lazım. İyi tasarımı da ancak uzaktaki

Açıkçası reklamcılık haricinde yapmak istediğim çok şey var. Yeni bir görselliğe sahip
oyun tasarımı yapmak, yeni bir müzik grubu
kurmak, yeni bir aplikasyon… “Yeni”
olarak tabir edebileceğimiz her şey ilgimi çe-

Tasarım Üzerine Söyleşi

Tayyare Limanı Dergisi

Sanat yönetmeni olmanın avantajları ve
dezavantajları nelerdir?
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ÜRETMEK
KİŞİNİN
“BİRİCİK”
OLDUĞUNU
İFADE
ETMENİN
DIŞA VURUMU.
BU DA
DOĞRUDAN
EGO İLE
İLİNTİLİ

‘‘
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Üretmenin temelinde ego olduğunu
düşünüyorum. Egosuz insanın da
üretebileceğine inanmıyorum. Başkalarının senin söylediğin ve yaptığın
şeylere ilgi göstereceğini düşünmek,
ya da, ilgi gösterip göstermelerini
umursamadan çıkıp bir şeyler ortaya koymak bireyin kendisini diğer
bireylerden ayrıştırmak istemesiyle
başlıyor. Üretmek kişinin “biricik”
olduğunu ifade etmenin dışa vurumu. Bu da doğrudan ego ile ilintili.
Bu meslek getirisi olduğu kadar götürüsü de çok olan bir meslek. Reklam, tasarım ve ikir alanında biricik
olduğunu ifade etmek bu işi yapmak isteyen arkadaşlar için bu kadar
önemli değilse ne yazık ki mesleğin
eksilerinin artılarından fazla olduğunu söyleyebilirim. Eğer başa dönseydim de kendime verebileceğim en
büyük tavsiye sanırım ego’na olduğu
kadar iziksel ve zihinsel sağlığına da
özen göster olurdu.
Tasarım anlayışınız ile müşterilerin
beklentileri veya kararları arasında
nasıl bir denge kuruyorsunuz?
Müşterilerin istediğini kendimi de
utandırmayacak bir şekilde yapmaya
çalışıyorum demek en sağlıklısı.
Son olarak mesleğinizin geleceği
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geleceği net bir şekilde öngörülebilir bir meslek olsa çok fazla insan
zengin olmuştu diye düşünüyorum.

Tasarım Üzerine Söyleşi

Sanat Yönetmenliği Üzerine Söyleşi

‘‘

Bu alanda çalışmak isteyen kişiler
için tavsiyeleriniz nedir? Bugünkü
siz, mesleğinin henüz başındaki size
ne söyler?
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KAPAK
PANDEMİ DÖNEMİNDE
DİJİTAL ÇAĞ
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Zor bir yıl oldu! Birkaç ülke için değil, tüm dünya
için!.. Salgın sorunlarımızın ne kadar evrensel olduğunu hepimize hatırlattı! Hepimizin aynı okyanusun farklı dalgaları olduğumuzu hissettirdi. Dünya’nın bir tarafında ortaya çıkan sadece
birkaç gram ağırlığında bir virüs, asla değişmez
dediğimiz kurumları ve davranış kalıplarımızı ne
kadar hızlı değiştirdi. Fark ettik ki en sağlıksızımız kadar sağlıklıyız. En güvencesizimiz kadar
güvendeyiz. İnsanlık ortak aklının ve ortak koşullarının hepimizin güvenliği ve sağlığı üzerindeki
etkisini gördük. Bilimin itibarını yeniden kazanmasının önemini anladık... Türkiye özelinde kurumlar ve çalışma biçimleri açısından değişime
adaptasyonumuzun ne kadar yüksek olduğunu
gördük.
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Tayyare Limanı Dergisi

Hangi Mecrayı Ne Kadar Tüketiyoruz?
%93

%88

%60

%93

%80

%66

2019: 3.8 Saat
2020: 4.1 Saat

TELEVİZYON

Erişim
artmamıştır
ancak izleme
süresi %10
artmıştır.

Mobil İnternet
2019: 3.8 Saat
2020: 4.1 Saat

İNTERNET

Basında Form Değişikliği
4500
4000

AÇIK HAVA

4176
3679

3499

3500
%30

%9

%7

%38

%12

%9

3000

3148

2944

2780

2463

2500
2000

RADYO

SİNEMA

GAZETE

Pandemi döneminde tüketimi en çok artan
mecralar televizyon ve dijital oldu. Diğermecralar ise düşme eğilimi gösterdi.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gazete

2019 Tüm Yıl

2019
Dergi

Gazete ve dergi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre %8 azalarak 5 bin 485 oldu. Bu yayınların %57,4’ünü
dergiler oluşturdu.

2020 Q2 - Q3

İnternet kullanımının artışı ile
birlikte haber tüketicilerinin haberlere dijital ortamlar üzerinden
erişimi artış gösterdi ve bu artış
basılı gazeteleri tercih etme oranında düşüşe neden oldu.

Televizyon Her Zaman En Gözde
Haberler

%93

2010

2337

Dizi Film
Reality Showlar
Belgeseller
Komedi
Spor

Soru: Haberleri Nereden Takip Ediyorsunuz?

Life Style
Kültür - Sanat
Talk Show

» İzlenen içerikle ilgili internette yorum
yapma %15
» İzlenen içerikle ilgili internette araştırma
yapma %42
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Çocuk

0%
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Kapak

Türkiye’deki bireylerin %93’ü günde en az
yarım saat televizyon izlediğini belirtmekte.

80%

100%

*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre

*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre
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Tayyare Limanı Dergisi

Dijitalde Geçirilen Günlük Süreler

Pandemi Döneminde Dijital Tüketim

Sosyal
Medya

Oyun
Oynama

06:43

02:24

03:18

01:10

07:29

02:51

03:04

00:58

Tüm dünyada salgın döneminde evde
daha fazla zaman geçirmeyle birlikte dijital kullanımlar da artış gösterdi. 17 ülkeyi kapsayan bir araştırmaya göre katılımcıların %76’sı salgın
döneminde akıllı telefonlarından
daha fazla internete bağlandıklarını,
%45’i de normal zamanlara göre bu
dönemde daha fazla bilgisayar kullandıklarını belirtti.

Kullanılan Uygulama Türleri
Alışveriş
Uygulamaları

Sosyal Ağ
Uygulamaları

Müzik
Uygulamaları

Eğlence-Video
Uygulamaları

Navigasyon
Uygulamaları

Oyun
Uygulamaları

Bankacılık
Uygulamaları
Kapak

Mesajlaşma
Uygulamaları
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*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre

*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre
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Tayyare Limanı Dergisi

Sosyal Medya Kullanımı

Pandemi Döneminde Online İçerik Tüketimi

Türkiye’de 54 Milyon Aktif
Sosyal Medya Kullanıcısı Var.

Kapak

Türkiye’yi de kapsayacak şekilde 15 Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırma tüketicilerin online
deneyimlere yaklaşımını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre salgın sürecinde görüntülü görüşmeler en revaçtaki aktivite olmuş.
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*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre

*Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi verilerine göre
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Tayyare Limanı Dergisi

Google’da En Çok Neyi Aradık?

2020’de Twitter’da En Çok Neler Konuşuldu?

2020’deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerde Koronavirüs ile ilgili aramalar çoğunluğu oluşturdu

Türkiye - Genel Aramalar

Twitter’ın paylaştığı verilere göre 2020’de Twitter’da en çok salgını ve depremi konuştuk.

2020 Top Hashtags
(Turkey)

Türkiye - ‘Nasıl’ Aramaları

» EBA

» HES kodu nasıl alınır

» Dolar Kaç TL

» Zoom programı nasıl kurulur

» Corona virüsü

» 1000 tl yardım başvurusu nasıl yapılır

» Deprem

» Uzaktan eğitim nasıl oluyor

» Zoom

» Bağışık sistemi nasıl güçlenir

» HES kodu alma

» E devlet maske başvuru nasıl yapılır

» Kandilli Rasathanesi

» Seyehat izni nasıl alınır

» Sokağa çıkma yasağı

» Öksürük nasıl gider

» sağlık bakanlığı

» Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır

» ABD seçimleri

» Eczaneden maske nasıl alınır

#survivor2020
#deprem
#cembar
#yeniproilresmi
#evdekal
#urazkaygılaroğlu
#narged
#covid19
#yks2020
#izmir

@drfahrettinkoca

@fahrettinaltun

@ziyaselcuk

@abdulhamitgul

@bts_bighit

@realDonaldTrump

@ekrem_imamoglu
@dbdevletbahceli

@ZehraZumrutS
@ismailsaymaz

Kapak

Sağlık Bakanı’nın 16 Mart’ta attığı ve Taner Ölmez’in oynadığı kamu
spotunu içeren tweet 2020’de Twitter’da en çok Retweet edilen Tweet
oldu.
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DOĞANIN SESİ
TÜRKİYE

BELGESEL TV
Eray Şen
UZAY VE BİLİM

doganinsesiturkiye
doganinsesiturkiye.com

DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR!
Koronavirüs doğanın çevreye
zarar veren insanoğluna çıkardığı birikmiş faturaların başlangıcı
olabilir mi?
Tarihte yaşanmış en büyük ve ölümcül salgınların çoğu Asya ve Afrika çıkışlı ancak
bundan daha önemli olan ortak özellikleri arasında;günlük hayatta bilimsel bilgi eksikliğinden kaynaklı hijyenik olmayan bazı
etkinlikler veya beşeri faaliyetlerin çevrede
oluşturduğu zararlar var.Kirlenen su kaynakları, kültürel diyet alışkanlıkları, aşırı avlanma nedeniyle doğada oluşabilen dengesizlikler bunlardan bazıları.

“Virüslerin yeni ev sahibi biziz”
‘ Taşma:Hayvan Enfeksiyonları ve Yeni Pandemiler ’ kitabının yazarı David Quammen
New York Times’a yazdığı yazısında şunları
söylüyor:
“Tropik ormanları istila ettik.Vahşi yaşam
alanlarını istila ettik.Buralarda bulunan ve
insan türünden uzak şekilde evrimleşen
çok sayıda bitki ve hayvanda bilinmeyen
virüsler var.Yaşadıkları ağaçları kesiyoruz,
onları kafeslere koyuyoruz, öldürüyoruz.
Vahşi hayvan pazarlarında etlerini satıyoruz.Ekosistemleri bozuyoruz ve virüslerin
doğal ev sahiplerini öldürünce onlar da yeni
ev sahipleri aramaya başlıyor.Biz bu bilinmeyen virüslerin yeni yaşam alanları haline
geliyoruz.”

İnsanoğlunun hayvanlarla olan
ilişkisini gözden geçirmesi gerekiyor olabilir
Covid-19’un salgınında ilk olarak Çin’in
Vuhan şehrindeki hayvan pazarında tespit edilmesi
insan faaliyetlerinin
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bu pandeminin başlangıcında oynadığı rollerden biri nedeniyle olabilir.İnsanların iç
içe yaşadığı kalabalık şehirlerde taze olması
adına küçük bir pazarda egzotik ve vahşi
hayvanların canlı şekilde birbirine yakın
olarak kafeslerde veya sığ suda tutulması,
farklı tür hayvanlar ile bir arada tutulmamaları, pazar yerinde müşteri önünde kesilip
öldürülmeleri, kanlarının ve iç organ parçalarının kanalizasyonlara akması ve farklı şebekelere karışabilecek olması, satın alanların
yeteri kadar pişirmemiş olma ihtimalleri ve
daha pek çok durum insanoğlunun doğal
hayat ile olan etkileşimini yeniden gözden
geçirmesi gerektiğini gösteriyor olabilir.

Karantina günlerinin
sevinci: Boğaz’ın
yunusları
Korona döneminde bizleri en çok sevindiren ve heyecanlandıran İstanbul Boğazı’nda
süzülen yunuslar oldu.

MİLLİ UZAY PROGRAMI
TANITIM FİLMİ
TÜRKİYE UZAY AJANSI
Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak,ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay
politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeferini ve projelerini, koordineli ve
entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.

HAYVANLAR ALEMİ
Belgesel Dizisi Vahşi
Afrika
Yaşam Irmakları, kıtanın hayat kaynağı olan
ırmakları anlatıyor. Bu kurak coğrafyada
tüm canlı yaşama yön veren yedi ihtişamlı ırmağın büyüleyici hikayesini keşfetmeye
hazır mısın?

VAR BİR
HİKAYESİ
HİLAL ERDEM

an|
An geliyor zamanı tutabileceğime inanmak istiyorum.
O harika anın kokusunu
burnuma çekip saatlerce hatta günlerce o huzur
dolu anın içinde yaşayabilecekmişim gibi geliyor.
Hani böyle sakince oturursunuz, yetişmeniz gereken bir yer ya da yapmanız
gereken bir işiniz yoktur.
Öylece oturur ve zihninizde dalga dalga beliren düşünce yığınlarının arasında
savrulurken aniden rüzgarın yüzünüze usulca değip
saçınızı okşayarak geçtiğini
hissedersiniz, sessizliğinizin içindeki küçük sesleri
dinlemeye başlarsınız ve o
yaşadığınız anın fevkalade
huzurlu olduğunu düşünürken aniden telefonunuza mesaj gelir, kapınız çalar
ya da biri size seslenir. Bir
anda bozuluverir o tablo,
aradan birkaç saat geçince
yine aynı yere oturup yine o
fevkalade anın içine dalmak
istersiniz ama ne mümkün.
O harika an, tekrar yaşamayı umut ettiğiniz hatıralarınızın arasında çoktan kaybolup gitmiştir.

Tür:
Aksiyon/Korku/Gerilim
Çıkış Tarihi:
2020
Yönetmen:
Craig Zobel

YAVUZ SELİM ACAR

YOUR HONOR

THE HUNT

Tayyare Limanı Dergisi

İZLEMEDEN
OLMAZ

Tür:
Dram/Gerilim
Çıkış Tarihi:
2020
Yönetmen:
Peter Mofat

Okja genetiği ile oynanmış ve daha fazla et üretmesi için dizayn edilmiş domuzla hipotalamus benzeri bir hayvan. Hayatını Mija ile dağlarda geçiren bu hayvan, et fabrikasına götürülmek istenince hikaye
başlıyor. Mija onu kurtarmak için yollara düşer ancak onun üzücü
yolculuğu bir grup kapitalist ve kötü niyetli kişilerle çakışır.
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Tür:

Macera/Komedi
Aksiyon

Çıkış Tarihi:
1980
Yönetmen:
John Landis

TV Belgeseli

Çıkış Tarihi:
2020
Yönetmen:
Joe Berlinger

THE BOYS

CRIME SCENE

Çıkış Tarihi:
2011
Yönetmen:
Ron Fricke

Tür:

Tür:

Aksiyon/Komedi
Suç

Çıkış Tarihi:
2019
Yönetmen:
Eric Kripke
PRIME VIDEO

Üniversite öğrencisi ve turist Elisa Lam, otel odasında
tüm eşyalarını geride bırakarak ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluşu konu alan gerçek suç dizisi. Cecil Hotel’in
şöhreti, otel içinde veya çevresinde meydana gelen en az
16 ani veya açıklanamayan ölümden kaynaklanmaktadır.
BLU TV

Tür:

Drama/Gerilim Tarih

Çıkış Tarihi:
2019
Yönetmen:
Be Johan Renck

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak
adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa
çıkar.

Tür:

Bilim-Kurgu,
Macera, Aksiyon

Çıkış Tarihi:
2019
Yönetmen:
Jon Favreau
PUHU TV

İki dolandırıcı, hapisten çıktıktan sonra yetiştikleri Katolik yetimhanesini kurtarmak için
yardım konseri vermek ister ve eski müzik
gruplarını bir araya toplamak için yola çıkarlar.

Chernobyl, tarihin en kötü insan yapımı felaketlerden birinin
gerçek hikâyesini dramatize eder ve Avrupa’yı düşünülemez
felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek
ve kadınları anlatır. Dizi, 1986 Nisan’ında Sovyet Ukrayna’da
meydana gelen nükleer santral felaketinin üzücü sonuçlarına
ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikâyelerine odaklanır.

Bir Star Wars dizisidir. Star Wars serisindeki “Episode VI” ve “Episode VII” ilmleri arasındaki 30
yıllık boşluğu doldurmak için çekilmiştir. Bu diziyle
“İlk Düzen”’in nasıl oluştuğu anlatılıyor ve Snoke’un
diktatörlüğünün kökenine iniliyor.

İzlemeden Olmaz

Tür:
Macera/Dram
Çıkış Tarihi:
2017
Yönetmen:
Bong Joon - ho

Belgesel/Müzik

NETFLIX

“Kvodo” adlı İsrail dizisinden uyarlanan Your Honor,
New Orleans’ta gelişen bir hukuk davasını konu ediniyor. Michael Desiato, oğlu suça bulaşan bir hakim.
Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan adam, oğlunun bir suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için kendisini zor bir duruma sokar.

MANDALORIAN

NETFLIX

Tür:

Beş kıtada yirmi beş ülkede yaklaşık beş yıl boyunca çekilen ve yetmiş milimetrelik ilme çekilen Samsara, bizi kutsal alanların, felaket bölgelerinin, endüstriyel komplekslerin ve doğa
harikalarının çeşitli dünyalarına götürüyor.

THE BLUES BROTHERS

OKJA

21. yüzyılda bilimsel olarak kusursuz insanlar yaratılmaktadır. Özel
pozisyonlar için yetiştirilen bu yeni süper insan ırkı yüzünden, normal
insanlar işsiz kalmakta ve ikinci plana itilmektedir. Onlardan biri olan
astronot adayı Vincent, Gattaca şirketinde ancak temizlikçi olarak
iş bulabilecekken, komadaki bir atletin kan örneklerini ve kimliğini
alarak iyi bir pozisyonda işe girer. Fakat şirkette işlenen bir cinayet,
olayı araştıran dedektiin dikkatini Vincent’ın üzerinde yoğunlaştırmasına sebep olacaktır.

Karanlık bir internet komplo teorisinin gölgesinde, bir
grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama
etkinliği düzenlemektedir. “Av” adını verdikleri bu etkinlik için de ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı
hedelemektedirler.

CHERNOBYL

Tür:
Bilim Kurgu/Romantik
Çıkış Tarihi:
1997
Yönetmen:
Andrew Niccol

SAMSARA

GATTACA

EYLEM ÖZER
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KREATİFİN
KEŞFİ

Fargo

Bu soğuk kış günlerinde içinizi daha da soğutacak, geçtiğimiz sonbaharda son sezonu yayınlanan en sevdiğim dizilerinden biri

Abdullah Öğük

Only Fools and Horses

Kod8 Yazılım Teknolojileri
Bilgisayar Mühendisi

KİTAP

MÜZİK

Favori dizilerimin arasından samimi bir eski İngiliz komedisi.

Bring It on Home to Me - Sam Cook
Son zamanlarda tekrar tekrar dinlediklerimden...

Fast Train - Solomon Burke

DİZİ

The Wire 3.sezon sonunda çaldığında keşfettiğim
güzel bir klasik soul...

Galiz Kahraman

ÖNERİ

İhsan Oktay Anar kitapları
arasında en çok güldüren
favori kitaplarımdan...

The IT Crowd

Dönüp dönüp tekrar izlediklerimden.

DİZİ

FİLM
Blackadder
Belli bir konusu olmayan fakat çoğunluğu insan ve doğa arasındaki ilişki üzerine
çekilmiş timelapse görüntülerden oluşan
Qatsi üçlemesinin ilki; 1983 yapımı anlatıcısız bir belgesel. Philip Glass müzikleri eşliğinde olması seyir zevkini farklı bir
seviyeye taşıyor.
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The Ballad of Buster Scruggs

İçerisinde altı farklı hikaye anlatılan bir Coen
Kardeşler ilmi.

Kreatiin Keşi

Farklı bir sitcom izlemek isteyenler için,
15 ve 20. yüzyıl arasında her sezonu
farklı bir zamanda geçen, 80’lerde yapılmış bir dönem komedisi.

Koyaanisqatsi
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Vitabiotics - Herkesle aynı olmak
kadar tuhaf

YARATICILIK
KONUŞULANLAR

SUPERBOWL

Reklamveren: Boyner
Reklam Ajansı: VMLY&R İstanbul
Yönetici Kreatif Direktör: Arkın Kahyaoğlu
Kreatif Direktör: Renan Erdener, Erdem Güler
Yaratıcı Grup Başkanı: Cem Yolal
Yaratıcı Ekip: Ecem Yurdagül, Ezgi Etçi, Mine Pek
Ajans Prodüktörü: Umut Tangör
Yapım Şirketi: Baran Baran
Graik: Erdoğan Kirpi

Boyner Seven Ne Yapmaz
Reklamveren: Boyner
Reklam Ajansı: VMLY&R İstanbul
Yönetici Kreatif Direktör: Arkın Kahyaoğlu
Kreatif Direktör: Renan Erdener, Erdem Güler
Yaratıcı Grup Başkanı: Cem Yolal
Yaratıcı Ekip: Ecem Yurdagül, Ezgi Etçi, Mine Pek
Ajans Prodüktörü: Umut Tangör
Yapım Şirketi: Baran Baran
Graik: Erdoğan Kirpi

Alexa’s Body
Reklamveren: Amazon
Reklam Ajansı: Lucky Generals
2015’ten bu yana verilen Super Clio’nun bu yılki sahibi
Amazon‘un Lucky Generals imzalı Super Bowl reklamı
Alexa’s Body oldu.
SUPERBOWL

H100 – Annem Benim İlk Sevgilim
Reklamveren: Nish Pharma
Marka: H100
Reklamveren Yetkilisi: Orçun Duygun
Dijital İçerik Üreticisi: P8 Studio
Yapımcı: Yusuf Irmak
Yönetmen: Barış Berberoğlu

GittiGidiyor’dan Gitmesine İzin
Verme projesi

Türkiye Finans – Hissedarsan Sahibi
Gibi Hissedersin
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General Motors - No Way, Norway
Reklamveren: General Motors
Reklam Ajansı: McCann Worldgroup
SUPERBOWL

Konuşulanlar

Reklamveren: Türkiye Finans Katılım Bankası
Reklamveren Yetkilisi: Elif Bilge Ceylan, Muhsine Kapan,
Zümrüt Tanrıöven
Reklam Ajansı: Lokal
Kreatif Direktör: Ali Göral
Kreatif Grup: Hakan Küçükyılmaz, Reha Üçöz, Gözde
Dilek, Selim Bekil, Eda Göçmen
Müşteri İlişkileri Direktörü: Ceyda Kan
Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Büşra Özen
Ajans Prodüktörü: Koral Ant
Prodüksiyon Şirketi: Organic Film
Yönetmen: Gökdeniz Uslu
Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu
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Konuşulanlar

Getir – Getir Şimdi Kendi Adıyla
Londra’da!
Reklamveren: Getir
Reklam Ajansı: Titriikir

Fridays For Future - %1
Ajans: FRED & FARID Los Angeles
Reklamveren: Fridays For Future
Marka Danışmanı: Joe Hobbs & Katharina Maier
Ajans Sorumlusu: Jules Chafiotte
Yaratıcı Yönetmen: Nicolas Bethier

Mc Donald’s
Reklamveren: McDonald’s
Reklam Ajansı: Leo Burnett Londra
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