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30 Yaşinda Z Kuşaği Olur Mu?
Özkan Gözütok
Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor. Matematik formülü
gibi görünse de içerisinde birçok kriteri barındırıyor.

Dijital Çağın Çocukları
Z Kuşağı
Ellerinde akıllı telefonla doğan, teknolojisiz
bir hayatın hiç tadına bakmayan Z Kuşağını
bu sayımızda kapak konumuza taşıdık!

Güncel

Effie Ödülleri
Türkiye’de yapılan, Effie Ödüllerini
kazanan en iyi reklam kampanyalarını sizin için derledik.

Haluk Erkmen Röportajı
“Benim hayallerim yok ideallerim
var demiştim yıllar önce hala öyle
düşünüyorum.”diyen Puck Global
şirketinin Ajans Başkanı ve Kreatif Direktörü Haluk Erkmen ile çok
değerli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Doruk Özer’le Anadolu’da
Reklamcılık
Roy+Teddy Kreatif Direktörü Doruk Özer’le Anadolu’da Reklamcılık
hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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Dijital çağın içinde doğan bu kuşak her şeyin mümkün olduğunun farkında.
Son dönemlerde markalar ve politikacılar
Z kuşağını etkilemeye çalışan kampanyalar
yapmaya başladılar. Biz de böyle kampanya ve reklamlar hazırlamak isteyen yaratıcı
gruplara, ilham kaynağı olabilmesi için bu
sayımızı hazırladık.
Dergimizin bu ayki konusunu belirlediğimizde Z kuşağı ile ilgili birçok araştırma
yapma fırsatı yakaladık. Benim en çok ilgimi
çeken Z kuşağı özelliği, başaramayacağı
hiçbir şeyin olmadığını düşünmeleri. Dijital çağın içinde doğan bu kuşak her şeyin
mümkün olduğunun farkında. Biz de - bu
dergiyi hazırlayanlar - her şeyin mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Sizler de dergimizi okuduğunuzda, Z kuşağının birçok şeyi başardığını göreceksiniz.
Dergimizde bir grup liselinin aralarında
konuşmak için kurdukları ve ekibinin neredeyse tamamı Z kuşağı olan sosyal medya
platformu olan CoopCool Liseli uygulama-

sının kurucularından Tuğçe Songül Özkan
ile röportaj yaptık. Uygulamanın nasıl
emin adımlar ile ilerlediğini röportajımızda
görebilirsiniz.
Z kuşağı aslında Özkan Gözütok’un yazısında da dediği gibi matematik formülü gibi
gözükse de aslında birçok kriter barındırmakta. Biz de, acaba siz de Z kuşağı mısınız diye ‘Yüzde Kaç Z Kuşağısınız?’ diye
bir test oluşturduk. Biraz da eskiye dönüp
bakalım diye X kuşağı ve Z kuşağının bazı
özelliklerini karşılaştırdık.
Z kuşağını özelliklerini topladığımız bu sayımız sayesinde bu yeni kuşağın dilini de
daha iyi anladık. ‘’Yüzde Kaç Z Kuşağısınız?’’ test ile de bizler ne kadar Z kuşağına yakınız öğrenmiş olduk. Eğer siz de ne
kadar Z kuşağı olduğunuzu öğrenirseniz bizimle paylaşmayı unutmayın.
Sizin de hayatınızda her şeyin mümkün
olması dileğiyle, keyifli okumalar.
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INTERNET EXPLORER YENİ İŞLETİM
SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMAYACAK

TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
TWİTTER BLUE: SOSYAL MEDYA DEVİNİN YENİ VE
ÜCRETLİ ABONELİK HİZMETİ
Twitter, Apple App Store ve Google Play
gibi uygulama platformlarında bir ücretli
abonelik hizmeti başlattı. Bu, sosyal medya
devinin yakında pilot uygulamaya geçeceğinin işareti olarak görülüyor.
“Twitter Blue” uygulamasının ücreti ABD’de
2,99 dolar, İngiltere’de de 2,49 sterlin (yaklaşık 30 TL).
Twitter, abonelik hizmetiyle ilgili ayrıntılı bir

açıklama yapmadı.
BBC’ye yapılan açıklamada ise daha önce
duyurulan gelir kaynaklarını çeşitlendirme
planlarına dikkat çekildi, “gelir devamlılığının” şirketin başlıca hedeflerinden biri
olduğu vurgulandı.
Twitter, bazı internet sitelerinde yer alan,
kullanıcılara tweetleri “geri alma” özelliği
verileceği iddialarını da doğrulamadı.

Microsoft, 26 yıldır kullanımda olan internet tarayıcısı Internet Explorer’ın 2022’den
itibaren kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.
Tarayıcı Windows 95 ile kullanılmaya
başlanmıştı.
Microsoft’un blogundan yapılan açıklamada, Haziran 2022’den itibaren Windows 10
işletim sisteminde bu tarayıcının kullanılamayacağı duyuruldu.
Internet Explorer’ı bir süredir kullanımdan
kaldırmaya uğraşan Microsoft, 2019’da tarayıcıya bir acil güvenlik güncellemesi yayınlamak zorunda kalmıştı.
Güncel tahminlere göre insanların yüzde 8’i
hâlâ Internet Explorer kullanıyor.
Microsoft’un güncel Windows işletim sistemlerinde Microsoft Edge tarayıcısı yer

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME ÖZELLİĞİNİ
KULLANIMA SUNDU
Instagram, beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.
Buna göre bugünden itibaren Instagram
kullanıcıları, kendi gönderilerindeki beğeni
sayılarını isterlerse gizleyebilece. Kullanıcılar, Instagram Akışı’nda diğer insanların
gönderilerinin beğeni sayılarını da görmeyi
veya görmemeyi tercih edebilecek.
Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla
kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanı-

YOUTUBE’DAN TÜM VİDEOLARA REKLAM KOYMA
KARARI
Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar
kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma
kararı aldı. Yayınlanan yeni hizmet şartları
kapsamında videolara koyulan reklamlardan
elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle
paylaşılmayacağı bildirildi.
YouTube’dan yapılan açıklamada, “YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar,

YouTube İş Ortağı Programı’nın parçası
olmayan kanalların videolarında gösterilebilir” denildi.
Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın
abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda
endişe duyduklarını belirtti. YouTube’un
söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021’de yürürlüğe gireceği açıklandı.

ma sunduğunu açıkladı.
Instagram 2019’da bir grup kullanıcıyla
gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı.
Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Facebook çatısı altındaki Instagram,
yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı
insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih
ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını
görmek istediğini ifade etti.

PİNTEREST İÇİN YENİ ‘CANLI YAYIN’ ÖZELLİĞİ TEST
EDİLİYOR

CLUBHOUSE ANDROİD’E GELDİ
indirebiliyorlar. Ancak uygulama işlevselliği, şu an için tam olarak çalışmıyor gibi
görünüyor.

Pinterest pek çok kişinin ilham almasını
sağlayan bir platform. Farklı yapısıyla uzun
süredir milyonlarca kişinin aktif bir şekilde
giriş yaptığı sosyal ağın bünyesine yeni bir
canlı yayın özelliği ekleniyor.
Pinterest gerek kullanıcı sayısını artırmasıyla gerekse yenilenen arayüzüyle dikkat

çekiyor. Bir süredir konuşulan ve test aşamasına geçilen canlı yayın özelliği ise bazı
içerik oluşturucularının kullanımına açıldı.
Şu anda herkesin kullanamadığı bu özellik,
içerik oluşturucular ve takipçiler arasında
daha samimi bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Güncel Haberler

Sesli iletişim uygulaması Clubhouse’un
Android sürümü, tüm ülkelerde indirilebilir oldu. Android 8 ve üzeri telefonlara
sahip olan kullanıcılar, artık bu uygulamayı

alıyor. Edge’in Internet Explorer uyumluluk modu da bulunuyor.
Bu mod bazı eski internet siteleri ve şirket
içi yazılımlara erişmek için kullanılıyor. Bu
uygulama 2022’de de devam edecek.
Microsoft Edge Program Müdürü Sean
Lyndersay, Internet Explorer’ın Haziran
2022’den itibaren yalnızca Windows 8.1,
Windows 7 ve bazı sunucu işletim sistemlerinde kullanılabileceğini duyurdu.
Internet Explorer 2000-2005 yılları arasında yüzde 90 pazar payıyla lider durumdaydı.
Bugün bu unvana Google Chrome sahip.
Microsoft 2013’te Windows işletim sisteminde diğer tarayıcılara eşit muamele göstermediği için 561 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
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SERBAY’DAN
HABERLER

Yeni Müşteriler
Erpet Lojistik Aramıza Katıldı!
Avrupanın birçok noktasına taşımacılık hizCabalar
meti veren
Gıda’nın
Erpet markası
Lojistik,binbirtat.com
sahip olduğu
IdeaSoft
geniş araçaltfilosuyla
yapısını adından
kullanaraksöz
ürünlerini
ettirmeye
tümdevam
Türkiye’ye
ediyor.
sunmaya
Dijital başlıyor.
platformda
E-Ticaret
da yer
Dostu
almak ile
isteyen
e-ticaret
Erpet
hayatına
Lojistik,
başlayan
kurumsal
Cabawebsite
lar Gıdaçalışmaları
çok yakın için
zamanda
Serbayinternet
Interactive’i
sitesi
ve
tercih
pazaryeri
etti. kurulumlarını tamamlayarak
online ticarete başlayacaktır.

Düzce Gümüşova OSB Web Sitesi ve
Logosu Yenilendi
Düzce Gümüşova OSB web sitesi ve logosu yenilenerek, yeni
yüzü ile hizmet vermeye başladı. DGOSB, kurumsal web sitesi
için Düzce’nin Dijital Reklam Ajanslarından Serbay Interactive
altya-pısını tercih etti. Hızlıca daha kapsamlı, güncel haberler ve
bilgilerle www.dgosb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bemi Toys Web Sitesi
Yayında!

2008 yılında çocuklar için en sağlıklı oyuncakları üretmek amacı ile çalışmalara başlayan Bemi Toys’un web sitesini yayınladık. Çocukların eğlenirken öğrenmesi için
üretilen sağlıklı oyuncaklara
bemitoys.com.tr’den ulaşabilir daha
fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Acar Yapı Bizimle!
A kalite yapılar inşa eden Acar Yapı, kurumsal website çalışmaları için Haziran
ayında aramıza katıldı.

Inters Dijital Websitesi Çok Yakında
Sizlerle!

Mate Drink Dessert Web Sitesi Yayında!
Düzce’de modern mekan tasarımı ve birbirinden lezzetli ürünleri ile hizmet vermeye
başlayan Mate Drink Dessert’in web sitesini yayınladık. “Seni Sen Yapar” mottosu
ile kalplere dokunan Mate Drink Dessert
hakkında ve ürünlerine ulaşmak için
matedrinkdessert.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

E-ticaret ve Dijital Çözümler alanında
hizmet veren Inters Dijital, website çalışmaları için Serbay Interactive’i tercih etti.

Hasel Teknik Ahşap’ın Web Sitesini Üç Dilde
Yayınladık!
2003 yılında Düzce’de kurulan ve otomotiv parçaları sektöründe hizmet veren Hasel
Teknik Ahşap’ın web sitesini Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde yayınladık. “Sürekli Gelişim” mottosu ile her
gün başarılı işlere imza atan Hasel Teknik
Ahşap’’ın Web Sitesine
haselahsap.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Desob Websitesi Yenileniyor!
Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (DESOB) , yeni kurumsal websitesi için anlaşma sağladık.

Meet Poınt Café Aramıza Katıldı!
Meet Point Café kurumsal website çalışmaları için Haziran ayında aramıza katıldı.

Başkonuş Yaylası’nın Web Sitesi Sizlerle!
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Başkonuş Yaylası, birçok endemik
bitkiyi bünyesinde barındıran ve göçmen kuşların
uğrak yeri olan doğa harikası bir yayladır. Konaklama
hakkında detaylı bilgiler ve evlerin fotoğrafları için
baskonusyaylasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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KOD8’DEN
HABERLER
Doğru Yapı Grup Emlak8 Alt
Yapısı ile Buluştu!
Düzce’de inşaat emlak ve otomotiv alanlarında hizmet veren Doğru
Yapı Grup kurumsal web sitesi Emlak8 alt yapısı ile yenilendi.
Doğru Yapı Grup hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için
dogruyapigrup.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Muuluuuğun

SESİNİ AÇIN

Emlak8 Paketine yeni temalar
geliyor!
Emlak ve inşaat sektöründe hizmet veren işletmelere hazır web
sitesi sağlayan Kod8 Emlak Paketi’ne yeni tema eklemek için çalışmalara başladık.

Göker Oto ve Dr. Osman Kayapınar
yeni modern KOD8 temasıyla
yayınlandı!
Kod8’in hazır web sitesi paketine eklediğimiz yeni tema tamamlandı. Yeni temanın ilk kullanıcıları otomotiv alanında Göker Oto,
sağlık sektöründe ise Dr. Osman Kayapınar oldu. Düzce’de otomotiv alanında hizmet veren Göker Oto’nun hizmetlerine gokeroto.
com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlık sektörü için hazırlanan temamızın ilk kullanıcısı Uzman Dr. Osman Kayapınar’ın web sitesine osmankayapinar.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

Haber8’in Müşteri portföyü
Büyümeye Devam ediyor!
Düzce Objektif Haber8 alt yapısı ile buluştu. Düzce’nin son dakika
haberlerine duzceobjektif.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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30 YAŞINDA Z KUŞAĞI
OLUR MU?
Özkan Gözütok

Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak
adlandırılıyor.
Matematik formülü gibi görünse de içerisinde birçok kriteri barındırıyor.

Son yılların popüler
sorularından biri. Sen
hangi kuşaksın?
Sosyal hayattaki yaşam alışkanlıkları, iş hayatındaki sınıflandırma ve çalışma eğilimleri, markaların hedef kitlesini belirlemeden
tutun da alışveriş alışkanlıklarına kadar artık
birçok konuyu nesillerin kuşak ayrımlarıyla
anlamaya çalışıyoruz.
Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor. X kuşağı yeniliklere adapte olmaya çalışırken,Y kuşağı
iş hayatında hemen yönetici olmayı istiyor.
Z kuşağı ise artık sokakta oyun oynamak
yerine dijitalde sörf yapmayı tercih ediyor.
Bir matematik formülü gibi görünen bu
nesiller yaş aralığı, kişisel, duygusal ve iş
yaşamı özelliklerine göre birçok özelliği
kendi içinde barındırıyor.
X nesli, 1965-1979 arası doğan, en yaşlısı
48, en genci 34 yaşındadır. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren
bir kuşak olarak tanımlanıyor. Ülkemizin
%22’sini oluşturuyor.
Y nesli, 1980-1999 arası doğan, en yaşlısı 41,
en genci ise 22 yaşındadır. Kuşaklar arası
farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği
taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar.Ülkemizin %35’ini
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Kreatif Direktör

oluşturdukları söyleniyor. Yani 27 milyon
genç.
Z nesli, 2000 yılı ve sonrası doğan, en
büyüğü 21 yaşında olan nesil. İnterneti kullanmayı çok seviyorlar. Günümüzde yaygın
olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler. Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji
ile doğdukları tabir edilir. Ülkemizin %1’ini
oluşturuyorlar.
Bilimsel olarak tabii ki nesilleri yaşına ve
özelliklerine göre ayrıştırmak ve gruplamak
mümkündür. Ama ben diyorum ki insanlar
doğduğu yıla göre değil hissettiği yaşa göre
sınıflandırılmalı. Bugün Y kuşağına baktığınızda aslında Z kuşağının birçok özelliğini
görebilirsiniz.
Onları anlamaya çalışan akademisyenler, siyasiler, marka yöneticileri ve aile bireyleri
olarak eğer ki doğdukları yıllara göre gruplandırma yaparsak yanılırız. Bugün 30 yaşında olanlar yani benim gibiler kendimden de
bildiğim üzere Y kuşağı olduğu kadar aslında Z kuşağıdır da.
Evet, nesiller X, Y, Z olarak ayrılıyor. Fakat
nesillerin belirli noktalarda birleştirilmesi
hatta birleşirken aralarda geçişlerin olması
insanlığın uyum içinde yaşaması için
gerekiyor.
Yani yaşın kaç olursa olsun sen hissettiğin
kuşaksın :)
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EFFIE ÖDÜLLERİ

GÜMÜŞ EFFIE
Doyulur Mu?
Marka Adı: METRO Toptancı Market
Reklamveren: METRO Toptancı Market
Başvuran Ana Ajans: Leo Burnett İstanbul
https://www.youtube.com/watch?v=1Xhqojsjczg

ALTIN EFFIE
Şimdi Kolay
Marka Adı: İyzico
Reklamveren: İyzico
Başvuran Ana Ajans: PunchBBDO
https://www.youtube.com/watch?v=MiA26mYuwgg

Şampiyon Karpuz
Marka Adı: Profilo
Reklamveren: Profilo
Başvuran Ana Ajans: Rafineri
https://www.youtube.com/watch?v=3xB8IEIPQvo

Sürdürülebilir Bankacılık

Hayatım Benim Koleksiyonum

Marka Adı: Şekerbank
Reklamveren: Şekerbank
Başvuran Ana Ajans: Concept
https://www.youtube.com/watch?v=EFiBZ_Yfkag

Marka Adı: Oppo
Reklamveren: Oppo Türkiye
Başvuran Ana Ajans: Karbonat
https://www.youtube.com/watch?v=qcJMJTG7Y6w

Her Gün Yeniden Her Gün Yenilen
Marka Adı: Bepanthol
Reklamveren: Bayer
Başvuran Ana Ajans: Wunderman Thompson
https://www.youtube.com/watch?v=n6oeG21ShOs

Bir Siparişten Ne Çıkar?
Marka Adı: Getir Yemek
Reklamveren: Getir
Başvuran Ana Ajans: Titrifikir
https://www.youtube.com/watch?v=xUy_0HP6MF0

BRONZ EFFIE
Dönerli Lezzetler
Marka Adı: Domino’s
Reklamveren: Domino’s Pizza
Başvuran Ana Ajans: Alametifarika
https://www.youtube.com/watch?v=f4Tp3WM37VM

Lezzet Korosu

Çitliyo Relansman Kampanyası
Marka Adı: Peyman Çitliyo
Reklamveren: Peyman
Başvuran Ana Ajans: Isobar Türkiye
https://www.youtube.com/watch?v=D3yRmTxo2AE
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Marka Adı: KFC
Reklamveren: KFC
Başvuran Ana Ajans: BLAB
https://www.youtube.com/watch?v=QGcMnotMKyc
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FİKİR KESİNLİKLE
TAVANA BAKARAK
BULUNAN BİR ŞEY
DEĞİL. MESLEĞİMİZ
SADECE İLHAMLA
YAPILMIYOR

HALUK ERKMEN
RÖPORTAJI
NAZAN TAŞLI

İnsanların yapmadığını yaparak hayatında ilklere ve yeniliklere yer veren, gelişim
süreci dediğimiz o dönemden bugüne asla
“ben oldum” demeden “Benim hayallerim
yok ideallerim var demiştim yıllar önce hala
öyle düşünüyorum.”diyen Puck Global şirketinin Ajans Başkanı ve Kreatif Direktörü Haluk Erkmen ile çok değerli bir söyleşi
gerçekleştirdik. Gelin hep birlikte sektörün
gerçekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi
olalım. Yerel ve ulusal anlamda 200’ e yakın
ödülün sahibi olan Haluk Bey’den başarı hikayesini öğrenelim.
Öyleyse kemerlerinizi takın, başarının kaynağına uçuyoruz…
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Çok kötü bir öğrenciydim. Hiç çalışmayan
hayal alemindi bir tiptim. Zar zor ilk öğretimi bitirdim. Spor ve resimde benden iyisi
yoktu. Fizik, kimya, matematik hiç olmadı
benim için. Ortaokulda grafik tasarım okuyacağımı biliyordum. O yüzden de
ihtiyacım olmayacağını düşündüğüm şeylere önem vermedim. Herkes ne yöne giderse
ben hep tersine gittim. Böyle bir huyum
vardı küçüklüğümden itibaren.
Okul yıllarınızda dersler dışında kendinize bir değer olarak kattığınız faaliyetleriniz
nedir? Kariyerinize nasıl bir etkisi olmuştur?
Takım sporları sayesinde takım oyununu öğrendim. Lisede derslerde sürekli resim çizerek resim kabiliyetimi geliştirdim. Bakmayı,
seyretmeyi her zaman çok sevdim.
Beynimi besledim. Daha sonra mesleğimde
çok faydası oldu sanırım. Annem sayesinde
masal kitabı dünyasına girdim. Orada 20’ye
yakın kitap resimledim.
O da eğlenceli ve ufuk açan bir iş oldu.
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YERLi
MARKALARIMIZIN
ULUSLARARASI
İTİBARINI KORUYAN
BİR REKLAMCILIK
ANLAYIŞININ
TÜRKİYE DE
GELİŞMEDİĞİNİ
GÖRDÜM
Türkiye’den dünyaya açılan ilk ve tek küresel reklam ağı olan Puck Global’in hikayesinden kısaca bahseder misiniz?
Puck öncesi Saatchi, ddb, Rpm, Jwt gibi
global ajanslarda çalıştım onlarca global
markaya hizmet verdim. Her zaman başarı
odaklı ve idealist hatta hayalci biri oldum.
Yerli markalarımızın uluslararası itibarını
koruyan bir reklamcılık anlayışının Türkiye
de gelişmediğini gördüm. O yüzden global
bir network oluşturmak için çalıştık. Bunu
yaparken de yerli markaların daha revaçta
olduğu reklamcılığın çok gelişmediği ülkeleri seçtik. Geçen yıl Gürcistan’da yaptığımız bir kampanya yılın kampanyası oldu.
Sanırım kısmen de başarı sağladık. Reklamcılığın değişmesi lazım o yüzden de benim
olmayan bir ajansta bunu gerçekleştiremezdim. Bu sebeple de biraz Puck’ı kurdum.
Puck muziplik perisi anlamında. Çocukluk
huyum değişmedi yine kim ne yaparsa onu
yapmamaya çalışıyorum. Yazılım, animasyon, dijital iletişim entegre bir ajans olarak
gelişmeye ve insanın değerli hissetiği mutlu
bir ajans peşindeyim.

REKLAMCI OLARAK
BAŞARIMIN SIRRI
İSE KÜÇÜK İŞLERE
VERDİĞİM DEĞER
Reklamcılık sektöründe süreklilik arz eden
bir başarı için izlenmesi gereken yollar
nelerdir?
Çok basit mesleğini sevmek gerekir. Reklamcılık çok büyük paralar kazanamayacağın bir iş, futbolcu gibi yaşın ilerledikçe
mental ve fiziksel yapmakta zorlanılan bir
iş. Gelişmek ve yöneticiliğe devam etmek
gerekir yani dinamikleri statik olmaya uygun
değil. Sürekli başarılı olman ve yönetici
olarak da başarı göstermen gereken bir iş.
“Neden reklamcılık?” O zaman dersen.
Tatmin duygusu yüksek bir iş. Yaptığın işi
milyonlar görüyor. İnsanların tercihlerine
hükmediyorsun. Yaratıcı işler yapmak ve
bu konuda beğeni toplamak ödüller almak
çok heycan verici ve mesleki tatmin konusunda doyurucu. Reklamcı olarak başarımın
sırrı ise küçük işlere verdiğim değer. Her
zaman ödül almamış zor markaları tercih
ettim onlara ödüller kazandırdım. En ufak
işi bile yaratıcı yapmaya çalıştım. Kim ne yapıyorsa onu yapma mantığı yine yani. Reklamcılar ve reklamcı olmak isteyenler her
zaman havalı ajans ve markaların peşinde
oluyor halbuki bunu herkes istiyor ve yapıyor. Zaten süper markalara yıllardan beri
güzel işler yapılıyor bunu isteyen insanlar
güzel iş yapan diğerlerinden farklı bir şey yapamayacak en fazla o da güzel bir iş yapabilecek. Oysa hiç bilinmeyen ya da işleri güzel
olmayan bir markayı alıp bir yere getirmek
çok daha etkileyici ve risksiz bir başarıdır.

Diyelim ki fikir bulma aşamasında çok zorlandınız. İşin içinden çıkılmaz bir noktaya
geldiğini düşündünüz. İç sesiniz o an bu
krizi nasıl yönetir ve bu durumu bir başarı
hikayesine dönüştürür?
Yani hiç fikir bulamama çıkmazına giremediğimi hatırlamıyorum. İyi fikir ve yeterince iyi olmayan fikir var sadece. Özellikle
son dakika da ya da çok stresli durumlarda
kafam daha da iyi çalışır. Toplantı anında
bile fikir gelir aklıma. İnsanların fikir darlığı çekmesi çok inanılmaz geliyor bana. Fikir
kesinlikle tavana bakarak bulunan bir şey
değil. Mesleğimiz sadece ilhamla yapılmıyor.
Fazlasıyla araştırma, okuma, düzenli takip
etme, briefi iyi irdeleme, geçmiş reklamlara
hakimiyeti vs. kapsıyor. Yeterince dolu ve
aramayı iyi biliyorsan fikir dolu her yer.
Ekibinize yeni bir takım arkadaşı aradığınızda dikkat ettiğiniz en önemli üç özellik
nedir?
Yine diğer ajansların tersine. İyi ve pozitif
insan olması, çalışkan olması, yeniliklere aç
olması, en son yetenek. Çünkü yetenekli insanlar kibirli oluyor ya da içine kapalı. Gelişime açık olmuyorlar. Ama iyi ve çalışkan
insan ömür boyu kendini geliştiriyor.

YAPTIĞIMIZ İŞ
SANAT DEĞİL
ESTETİK İÇERİSİNDE
YAPILAN ZEKİCE
YAPILMIŞ İLETİŞİM
ÇALIŞMASI
Müşterinizin beklentisi ile yenilikçi fikirleriniz uyuşmadığında bu durumu karşı tarafa
nasıl izah ediyorsunuz?
Ajansımızın iki iş kuralı var. Bir iş mutlaka müşterinin istediği iş diğeri yenilikçi ve
yapmak istediğimiz iş. Sorun şu bence markalar gayet açık kafalı ve yenilikçi. Ajans-

lar yeterince yenilikçi değil ve nasılsa olmaz
zihniyetinde. Yenilikçi fikir diye bişey yok
aslında markaların ihtiyaçları var. Yaptığımız iş sanat değil estetik içerisinde yapılan
zekice yapılmış iletişim çalışması. Yapılan
işin öncelikle marka menfaatlerini koruması gerekir yenilikçi iş risktir. Alınması gereken bir risk ancak bu başkasının parasıyla
kumar oynamaya benzer. Sonuçlarına katlanman gerekir başarısız olunca. Yenilikçi
iş tabi ki markanın istekleri ve beklentilerinden de çıkar. Bunu çıkartmak işte zor
olan kısmı çünkü marka tarafını da oyuna
sokmak, rol vermek gerekir. Bunu yapmak
için de reklamcı egondan kurtulman gerekir. O zaman zaten yapılıyor yenilikçi işler.
Markaya rağmen değil markayla beraber yaparsan yapılır yani. Püf noktası bu.
İstanbul dışı işlerini beğendiğiniz Anadolu
ajansları hangileridir?
Svstudios’u biliyorum ödüllerden. Onun dışında pek bilmiyorum. Ama sanırım zaten
İstanbul’dan kaçan reklamcıların kurduğu
ajanslar yaratıcı olanlar. Yani kendi ekosistemi oluşmadı sanırım Anadolu ajanslarının.
Ama pandemi sonrası hızla olacak bence.
Çünkü pandemi ile özellikle İzmir’e birçok
iyi reklamcı taşındı ve ajans açtı.

Son olarak mesleğinizin geleceği hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Pandemiyle beraber birçok gerçekle yüzleşti
reklamcılık. Çok fazla şey değişmeli.
Çok fazla itibar kaybetti reklamcılık. Çok
fazla yanlış yapıldı. İnsanlığı öğrenmeli öncelikle. Üst alt ilişkileri, küçük, büyük, jr,
müdür demeden saygı göstermeli değer vermeli insana ajanslar. Öğretmekten çekinmemeli. Çaba göstermeli mutlu etmeli. Uzun
sure saçma bir tartışma yaşandı “dijital mi
konvansiyonel mi?” diye. Yaratıcılıkla ilgili
iletişimle ilgili her alanı herkesten iyi bilmeli
reklamcı. Bu konuda çok tembel ve üstenci
davrandı sektör. Ofiste çalışmakla ilgili tartışmalar var şimdi de. Oysa her şey ya siyah
ya beyaz olmak zorunda değil. Mutlaka birlikte olmak gerekiyor. Mutlaka daha rahat ve
mutlu çalışmak da gerekiyor. Özgürce çalışmak gerekiyor. O zaman belki reklamcılık
da eskisi kadar popüler olur. Yoksa reklam
hala çalışıyor eskisinden bile daha verimli
şekilde çalışıyor.

ASLA BEN
OLDUM DEMEYİN.
DERSENİZ O GÜN
MESLEĞİNİZDE
DÜŞMEYE
BAŞLADIĞINIZ
GÜNDÜR
Reklam sektöründe kendini geliştirmek isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Kendini geliştirmek isteyenler mutlaka temelini sağlam tutmalı. Konumlandırma,
dijital reklamcılık, medya, sürdürülebilir
reklamcılık konusunda bilgi edinmeleri ve
zeminlerini sağlam tutmaları gerekli. Yaratıcılıkla uğraşan biri sadece yazar, sadece çizer
olmamalı mesleğine yararlı olacak her şeyi
olabildiğince öğrenmeli ve becermeli. En
önemlisi şunu bilmeli her zaman yetersiziz.
Kimimiz daha az yetersiziz kimimiz daha
çok yetersiz ama kesin bir şey var hepimizin öğrenecek çok şeyi var. Asla ben oldum
demeyin. Derseniz o gün mesleğinizde düşmeye başladığınız gündür.
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DORUK ÖZER’LE
ANADOLU’DA
REKLAMCILIK
Nisa AYDIN

Tayyare Limanı Dergisi okuyucularımız,
hepiniz hoş geldiniz. Dergimizin bu sayısındaki konuğumuz alanındaki başarılarıyla hepimizi etkileyen Roy+Teddy Kreatif
Direktörü Doruk Özer. Doruk Bey’e Anadolu’da yapılan reklamcılık hakkında birkaç
soru sormak istedik. Bakalım Doruk Bey’in
bu konu hakkındaki düşünceleri nasıl?
Meslek hayatınıza nasıl başladınız?
Meslek hayatıma 2006 yılının şubat ayında
MARKA reklam ajansında başladım. O yıllarda Hürriyet İK eki çıkardı, pazar günleri ilanlar orada yayınlanırdı. Ben de yeni
mezun ve tecrübesiz bir reklam yazarı
adayı olarak başvurdum ve oldu. İyi bir ön
mektup hazırlamıştım. Portfolyom yoktu
ama heyecanım vardı, o mektup bunu kanıtlamıştı. Ve belki biraz da yazarlık yeteneğimi.
Anadolu sizde ne ifade ediyor?
Gölgede kalan. İlk aklıma gelen bu oldu.
Anadolu’da Reklamcılık hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Maalesef pek iyi şeyler düşünemiyorum
ama bu tamamen Türkiye’nin sağlıksız
ekonomik yapısı yüzünden. Büyük tüm
şirketlerin genel merkezi İstanbul’da ve bu
durum Anadolu’da reklamcılığın gelişmesini engelliyor.
Anadolu’da işlerini beğendiğiniz bir ajans
var mı?
İzmir ve Ankara’da birkaç ajans var arada iyi
işlerini gördüğüm ve takdir ettiğim.
Yaptığınız çalışmaları Anadolu’da bir reklamcı olarak gerçekleştirseydiniz nasıl zorluklarla karşılaşırdınız?
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Birçoğunu yapamazdım sanırım. Hem
hakim bakış açısı hem de imkanlar açısından söylüyorum tabi ki.
Daha kısıtlı imkânlara sahip olacağınız bir
gerçek. Vazgeçmek zorunda kalsanız ilk
hangi imkânınızdan vazgeçerdiniz?
Cesaretim ve meraklı
olmam dışında her şeyden
vazgeçebilirim. O ikisi yeterli iyi reklamcılık yapmak için.
Şu ana kadar yaptığınız en iyi projenizi düşünün. Bu projeyi Anadolu’da yapmak zorunda olsaydınız
nasıl yapardınız?
Yapmasına yapardım ama o proje, o proje
olmazdı. Dolayısıyla başka bir iş hakkında konuşuyor olurduk. Reklamcılık biraz
da şartlara göre ilerlemeyi bilmek ve kabul
etmektir.
Sizin de bildiğiniz gibi genel olarak çoğu
insan kariyerinde belli bir noktaya geldiğinde Anadolu’da butik kafe açmak gibi hayaller kuruyorlar. Sizin de hayatınızın belli
bir noktasından sonra Anadolu’da reklam
ajansı açmak gibi bir hayaliniz var mı?
Hiç öyle bir şey düşünmedim açıkçası ama
belli olmaz tabi. Şu anda epey uzak bir ihtimal gibi görünse de…
Anadolu’da reklamcılık okumuş/okumakta
olanlara nasıl tavsiyelerde bulunurdunuz?
Dünyayı çok yakından takip etmelerini ve
hedeflerini İstanbul değil, yurt dışı olarak
belirlemelerini.
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KAPAK
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Ellerinde akıllı telefonla doğan, teknolojisiz bir hayatın hiç tadına bakmayan, kimilerine göre tembel
kimilerine göre yaratıcı ve hırslı. Özgür ruhu ve anti
otoriter tavrıyla Z kuşağı bu sayı kapağımızın konusunda.
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Z Kuşağının % 79.9’u Instagram
Uygulamasını Tercih Ediyor!
Popüler kültürün ayrılmaz bir parçası, reklam sektörünün değerli kitlesi ve birçok meraklı izleyiciye sahip “dijital yerliler” olarak
anılan nam-ı diğer Z kuşağını beşinci sayımızda mercek altına alıyoruz. Peki kimdir bu Z kuşağı?
Kimimizin evladı kimimizin kardeşi olan ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz yeni neslin adıdır Z Kuşağı. Doğdukları
koşullar ve içerisinde yeşerdikleri kültür ile şekillenerek gelişmeye devam ediyorlar. Benim gibi Y kuşağı iseniz sevgili okuyucular
teknolojik gelişmelere yetişmeniz sizden bir önceki nesil kadar zor
olmayacaktır. Ancak Z kuşağı da kendine özgü niteliklerini ortaya
koymuş durumda. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini ve Türkiye nüfusunun %36’sını oluşturan bu kuşağın en önemli özelliği
gelişmiş teknolojinin içine doğmuş ve bunlarla birlikte büyüyor
olmasıdır. Bir kere bu nedenle internet yaşamlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Tabletler, bilgisayarlar, asla yanlarından ayırmadıkları akıllı telefonlar ve daha nice
teknolojik iletişim aracı hepsi de bu kuşak için
üretilmiş gibidir. Bilgiye ulaşma kapasiteleri çok yüksek olduğundan teknolojinin
getirdiği yeni fırsatlara ve gelişimlere her
zaman açıktırlar.
Gözlerini dünyaya teknolojik bir perdeden açan Z kuşağı sosyalleşmenin de ilk
durağı olarak sosyal medyayı tercih eder.
Sosyal medyanın ise onların hayatlarında çok
önemli bir role sahip olduğunu görürüz. Her
şeyden önce bir alışkanlıktır. Boş olduklarını düşündükleri her an bu mecrayı kullanır, kendileriyle ilgili bilgiler
paylaşır ve yine sosyal medya üzerinden iletişim kurarlar. Hatta satın
alma davranışlarına bu mecralardan yararlanarak yön verirler. Aslında hayatı anlamlandırma süreçlerinde, internet bu kuşak için bir
kılavuz görevinde dahi olabilir.
Kimi araştırmalarda Z kuşağının hızlı kararlar alabildiklerini ve
duygusal zekasının gelişmediğini içeren bilgiler yer almakta. Ben
eminim ki birçok genel araştırma verisine ters yönde bir cevap
olabilecek nitelikte kendini her anlamda geliştiren kişiler de vardır.
Ancak sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki farklılıkların bilincine varmak etrafı teknoloji ile çevrelenmiş bir kuşak için zor olabilir. Tüketim kültürünün artmasıyla birlikte kavramların anlamını
yitirdiği bir dünyaya doğru mu gidiyoruz şeklinde bir soruyu da bu
nedenle düşünmek zorundayız. Peki sevgili okuyucular sizler Z kuşağının gelişimi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Biraz daha iyi anlamak için öyleyse dijital çağın çocuklarını çevreleyen teknolojiye yakından bir göz atalım. Z kuşağının ayak izlerini
23 günümüzün popüler sosyal medya mecralarında arayalım.

Araştırma Şirketi Areda Piar’ın Marketing Türkiye için yaptığı ve
bin 100 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre Z kuşağının
% 79.9’u instagram uygulamasını tercih ediyor. Aynı araştırmaya
göre %66.2’si de sosyal medyayı paylaşım ve etkileşim amacıyla
kullanıyor.
Araştırmanın devamına baktığımızda ise bir sonraki popüler uygulama %64.8 ile Twitter olurken %22.8’lik bir oranla sıralamada
Tiktok yer alıyor. Snapchat ise %13.4 gibi bir oranla Z kuşağının
en az tercih ettiği uygulamalar arasında.
Birbirine benzer yanları olduğu kadar farklı amaçlarla kullanıma
sunulan ve farklı özelliklere sahip olan sosyal medya uygulamaları sadece Z kuşağı için değil aslında meraklısı olan herkese
hitap etse de başka bir şey var bu Z kuşağında! Düşünceleri
farklı, hayatı algılayışları farklı. Önem verdikleri ve önemsemedikleri konular bizden belki de apayrı. Dijital dünyada inşa ettikleri içerikler, paylaşımlar, aldıkları etkileşimler, akranları arasında
kullandıkları dil hepsinde kendine özgü bir
tarafları var.
Elbette gençlerin rol model olarak gördükleri kişilikler de onları etkiliyor. Küresel köy haline gelen dünyamızda artık şöhretli kişilere ulaşmak, hayatlarını takip etmek
ve kullanım tercihlerine, konuşmalarına şahit
olmak çok kolay! Tek yönlendirme bu da değil.
Saydığımız sosyal medya mecraları aynı zamanda
reklam amacıyla da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öncelikle
eski klişe reklamların yerini yüz binlerce takipçisi olan Youtuberların ürün yerleştirmesi aldı. Sevdiğiniz ve güvendiğiniz birinin tavsiyesini dinleyeceğinizi düşünerek oluşturulan bu reklamlar hedef
kitlesine yönelik içerikler oluşturuyor. Kendi kültürünü oluşturan
bu sistem aslında kendi mesleklerini de yaratıyor böylece!
Peki ya bu cezbedici ortamda Z kuşağı da bir fenomen olmak istemez mi?
Ben bile isterim. Dijitalleşen dünyanın çocukları da tek bir işle değil
birden fazla işle uğraşabilecek kadar çok fonksiyonlu bir mekanizmaya sahip. Öğrenmeye açık olmaları ve bilgiyi hızla tüketmeleri bir
yerde onları yoracak mı bilinmez ama sanal dünya ile gerçek dünya
arasında iç içe geçen yaşamlara da tanık olmak her yerde mümkün!
İletişimin dili ve teknolojinin dili aynılaşmaya devam etsin biz de
Z kuşağının gelecekte daha iyi şartlarda yaşaması için her anlamda
mücadele edelim. Mesela medya okuryazarlığı dersleri ile hepimiz

Bu bilinci geliştirmek için de toplumun gençlerin bakış açılarına ve
aslında yediden yetmişe herkesin bir şekilde düşünce alışveriş yapmaya ihtiyacı var. Heterojen bir toplum yapısının gelişimi desteklediğini düşündüğümüzde sosyal medya ile aramızda kurduğumuz
ilişkiler de bu noktada önemini koruyor.
Hızlı öğrenen ve daha çok etkileşime giren Z kuşağı ise bu anlamda
bizi gelecekte nasıl bir dünyanın beklediğine dair ipuçları vererek
biz yetişkinlere örnek oluyor. Gelecek onların ellerinde ve istediklerinde aşamayacakları hiçbir engel yok.

Türkiye’nin Z kuşağı, kültürü ve
alışverişin geleceğini şekillendiriyor
Önümüzdeki on yıl, Z kuşağının olgunlaşıp pek çok sektörü etkilemesiyle şekillenecek. Google olarak dünya genelindeki Z Kuşağı
trendlerini Türkiye içgörüleriyle birlikte bu yazımızda ve aşağıdan
indirebileceğiniz raporumuzda bir araya getirdik. O halde bu kitleyi daha iyi anlamak için biraz veri ve içgörülerden faydalanalım.
1997’den sonra doğan insanlar da dahil olmak üzere, en yaşlı Z
kuşağı şu sıralar üniversiteyi bitiriyor (pandeminin el verdiği müddetçe de diyebiliriz belki) ve işgücüne katılmaya hazırlanıyor.
Bahsettiğimiz gibi Z kuşağı Türkiye nüfusunun %36’sını
oluşturuyor bu da bugün piyasadaki en güçlü tüketici
güçlerinden biri haline geldikleri anlamına geliyor. Evet, Z kuşağı bugünü ve geleceği şekillendiriyor. Sadece alışveriş davranışlarına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı
zamanda çevreyi de etkiliyorlar. Türkiye’de ebeveynlerin %52’si Z kuşağının, yani çocuklarının düşüncelerinin satın alım yapacakları markaları
etkilediğini söylüyor.

Z kuşağının 3 temel tüketici davranışı
Bu neslin satın alma tercihlerinde ‘yeniyi’ deneyimlemek önemli bir
faktör. Bu nedenle tüketici ürünleri kategorilerinde küçük ölçekli
markaların diğer markalara göre çok daha hızlı büyümesi dikkat
çekici. Çünkü Z kuşağı için markanın sunduğu deneyim, markanın
kendisinden daha önemli. Ürün veya hizmetin ne tür bir deneyim
sunacağı daha güçlü bir seçim kriteri.

Fiyat odaklılık
Bir ürünü mevcut fiyatından satın almaktansa indirimde olmasını
bekleme olasılıkları Y kuşağına göre daha fazla. Önceki nesil para
harcama konusunda daha dürtüsel davranışlara sahipken, Z kuşağı
pragmatik bakış açısıyla harcama yapmaya daha eğilimli. Ancak,
yerel bir perakendeciyi destekleyeceğine veya çevreye yardımcı olacağına inanıyorlarsa, ellerini ceplerine atma konusunda daha istekli
olduklarını söyleyebiliriz.

Hikayeyi yaşamaya odaklılık
Oldukça yeni tüketiciler olarak, marka
tercihleri henüz kesin olarak belirlenmiş değil, bu da şirketlere kendilerini Z kuşağı ile bağdaştıracak şekilde
tanıtma ve sadakatlerini kazanma
fırsatı veriyor. Bu kuşaktan saygı ve
sadakat kazanmak için markaların
bağlılıklarını göstermesi ve sürdürülebilirlik ve eşitlik üzerine kurulu bir
iş modeli oluşturması gerekiyor. Markaların ne yaptığını ne söylediklerinden
daha çok önemsiyorlar.

“Dijital yerlilerden”
bahsediyoruz
Z kuşağının temel ortak özelliği dijitalin içine doğmuş olmaları. Tamamen internet çağında doğan ilk nesil olan Z kuşağı, dünyanın her
yerinde %100’e yaklaşan bir akıllı telefon penetrasyonuna sahip. Bu
neslin üyeleri ayrıca daha fazla sosyal medya hesabına sahip ve diğer
nesillere göre sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor. Türkiye’deki Z kuşağının %50’si her gün sosyal medya ve online videolar
ile etkileşim kurmak için önemli ölçüde zaman harcıyor.

Dikkat çekmek için 8 saniyeniz var
Dahası, Z kuşağının dikkat süresi Y kuşağından daha kısa. Onların dikkatini çekmek için 8 saniyeniz var, bu da Y kuşağının size
ayıracağı sürenin yalnızca üçte ikisi. Bu durum, markalara bu kitleyi kazanabilmeleri için çok kısa bir aralık sunuyor ve Z kuşağının
davranışlarını, tercihlerini daha iyi bilmeye ve bildiklerini en etkili
şekilde kullanarak o tek atışı gerçekleştirmeye zorluyor.

Görsel odaklılık
Görünüşlerini önemsiyorlar ve bu nedenle kimliklerini benzersiz bir
şekilde ortaya çıkarmak ve bir tüketici olmanın yanı sıra satın alma
tercihleriyle de görünür kılmak istiyorlar. Bir görsel, Z kuşağı için
bin kelimeye bedel. Görsel iletişim, Z kuşağının iletişim yolunda
mesajlaşmadan önce geliyor.
Toplum değişmeye devam edecek. Geleceği en iyi şekilde planlayabilmek için markalar, önümüzdeki yıllarda tüketici tarafında en
büyük paya sahip olacak olan Z kuşağını şimdiden hesaba katmaya
başlamalı.

Kapak
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DİJİTAL ÇAĞIN
ÇOCUKLARI: Z KUŞAĞI

bilinçlenelim.
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Z KUŞAĞINA SORDUK

Sevgili Tayyare Limanı Dergisi okuyucularımız, hepiniz hoş geldiniz.
Bildiğiniz üzere dergimizin ana konusu Z Kuşağı. Biz de Z Kuşağını daha yakından tanımak için onlara birkaç soru sorduk. Bakalım
nasıl cevaplar almışız?

Düşüncelerinin yaşıtlarınla aynı olduğunu düşünüyor musun?
Neden?
Düşünmüyorum çünkü ben olaylara daha olgun bir bakış açısıyla
bakıyorum. Yaşıtlarım daha farklı bakıyorlar.
Sosyal medyada ünlü olmak senin için ne ifade ediyor? Sen sosyal
medya ünlüsü olmak ister miydin? Hangi platformda ne üzerine
içerik üretirdin?
İstemezdim çünkü her ne kadar iyi yorum gelse de bir o kadar
da kötü yorum gelebiliyor. Bu kötü yorumlar modumu hemen
düşürebilir.
Yaşıtlarında hoşlanmadığın bir özellik var mı?
Çocukça davranmaları hoşuma gitmiyor.
Hangi dönemde yaşamak isterdin?
60’lı 70’ li yıllarda yaşamak isterdim. Müzikleri hoşuma gidiyor.

Ela Su Çağlayan
Merhaba Ela hoş geldin. Bize biraz kendinden bahseder misin?
Merhaba ben Ela Su. 13 yaşındayım. Mustafa Kemal Ortaokulunda okuyorum.

Irmak Çağla Çağlayan

Merhaba Sima hoş geldin. Bize biraz kendinden bahseder misin?
Hoş buldum adım İklim Sima. Özel Sağlık Meslek Lisesi’ne gidiyorum. 14 yaşındayım.

Merhaba Irmak hoş geldin. Bize biraz kendinden bahseder misin?
Merhaba ben Irmak Çağla. Düzceliyim. 22 yaşındayım. Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik mezunuyum. Şu anda Anadolu Üniversitesi’nde Turizm İşletmesi okuyorum. Aynı zamanda beslenme koçluğu yapıyorum.

En çok kullandığın mobil uygulamalar hangileridir?
Instagram ve YouTube
Uzaktan eğitim mi daha iyi yüz yüze eğitim mi?
Yüz yüze eğitim.
En sevdiğin müzik grubu / şarkıcı,
Troye Sivan ve Cavetown Sima
En sevdiğin film,
Parasite.
En sevdiğin yiyecek hangisi?
Hamburger.

En çok kullandığın mobil uygulamalar hangileridir?
Twitter ve Instagram.

İnternetten alışveriş yapıyor musun? Yapıyorsan hangi uygulamayı
kullanıyorsun?
Trendyol ve BKM Kitap.

Uzaktan eğitim mi daha iyi yüz yüze eğitim mi?
Yüz yüze eğitim.

Canın sıkıldığında ne yaparsın?
Balkona çıkıp gökyüzünü seyrederim.

En sevdiğin müzik grubu / şarkıcı,
NCT ve Dayg

Düşüncelerinin yaşıtlarınla aynı olduğunu düşünüyor musun?
Neden?
Düşünmüyorum. Ben olaylara karşı daha sade ve olgun bakıyorum
onlar değişik bakıyorlar ve onları anlayamıyorum. Bu yüzden düşüncelerimiz çakışıyor.

En sevdiğin film,
Fıve Feet Apart
En sevdiğin yiyecek hangisi?
Çiğ köfte.
İnternetten alışveriş yapıyor musun? Yapıyorsan hangi uygulamayı
kullanıyorsun?
Trendyol
Canın sıkıldığında ne yaparsın?
Film izlerim ve telefonumla ilgilenirim.

25

İklim Sima Çağlayan

Sosyal medyada ünlü olmak senin için ne ifade ediyor? Sen sosyal
medya ünlüsü olmak ister miydin? Hangi platformda ne üzerine
içerik üretirdin?
Stres kaynağı olduğunu düşünüyorum. İstemezdim.
Yaşıtlarında hoşlanmadığın bir özellik var mı?
Hiçbir özelliklerinden hoşlanmıyorum.
Hangi dönemde yaşamak isterdin?
50’li ve 60’lı yıllarda yaşamak isterdim. Giyim tarzları ve müziklerini seviyorum.

En çok kullandığın mobil uygulamalar hangileridir?
Instagram ve Whatsapp.
Uzaktan eğitim mi daha iyi yüz yüze eğitim mi?
Yüz yüze eğitim daha iyi tabii ki.
En sevdiğin müzik grubu / şarkıcı,
Kendi.
En sevdiğin film,
Aile Arasında
En sevdiğin yiyecek hangisi?
Brokoliye bayılırım.
İnternetten alışveriş yapıyor musun? Yapıyorsan hangi uygulamayı
kullanıyorsun?
Instagram üzerinden satın alıyorum.
Canın sıkıldığında ne yaparsın?
Dans ederim genellikle.
Düşüncelerinin yaşıtlarınla aynı olduğunu düşünüyor musun?
Düşünmüyorum çünkü düşünceleri yaşlarına göre olgun değil. Belki
de olduğumuz kuşaktan kaynaklı olabilir.
Sosyal medyada ünlü olmak senin için ne ifade ediyor? Sen sosyal
medya ünlüsü olmak ister miydin? Hangi platformda ne üzerine
içerik üretirdin?
Sosyal medyada ünlü olmak eğlenceli ve ünlülüğü korumanın zor
olduğu bir çeşit macera. Ben de sosyal medyada ünlü olmak isterdim.
Tiktok’ta astroloji ve burçlarla alakalı içerik üretmeyi düşünüyorum.
Yaşıtlarında hoşlanmadığın bir özellik var mı?
Evet, kıskançlık.
Hangi dönemde yaşamak isterdin?
70’ lerde yaşamak, onların moda ve yaşam tarzını görmek isterdim.
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Z Kuşağı

X KUŞAĞI VE Z KUŞAĞI
KARŞILAŞTIRMASI

Şimdi de 2000’li yılların ağırlıklı olduğu Z Kuşağı’nın modasına bir
bakalım. Z Kuşağı’nın modasını incelemek için günümüze geliyoruz. Korse esintili parçalar, kalın tabanlı ayakkabı veya sandaletler,
renkli kare camlı gözlükler, kısa bluzlar gibi kıyafetler görebiliyoruz.

MÜZİK
X KUŞAĞI

OYUN

Cem Karaca – Kendim Ettim Kendim Buldum

X Kuşağı

Ajda Pekkan – Sakın Sakın Ha

X Kuşağı’nın oynadığı oyunlara baktığımızda Atari, el konsolları, jetonla çalışan makineler ve en önemlisi de sokakta oynanan seksek,
sobe, saklambaç gibi oyunların ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz.

Erkin Koray – Yalnızlar Rıhtımı
Tanju Okan – Kadınım
Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

Z Kuşağı
Günümüze baktığımızda çocukların sokakta oynamaktan daha çok
akıllı telefon, tablet ve bilgisayar oyunları gibi oyunlarla oynadığını
gözlemleyebiliyoruz.

Z KUŞAĞI
Tarkan – Kuzu Kuzu
Eylem – Aman
Yalın – Zalim
Gülşen – Of Of
Hepsi – Yalan

MODA

İLETİŞİM
X Kuşağı
X Kuşağı’nın kullandığı iletişim yöntemlerini incelemek için yine
80’li yıllara dönüyoruz. Daktilolar ve ahizeli telefonlarla iletişim kurduklarını rahatlıkla görebiliyoruz.

X Kuşağı
Daha çok 70’li yıllarda doğan X Kuşağı’nın modasını incelemek
için 80’li yılların modasına bir göz atalım. Bel çantaları, permalı
saçlar, yüksek bel pantolonlar, şu an ‘oversize’ olarak adlandırdığımız büyük parçalar, rengârenk taytlar ve aerobik kıyafetleri. Rengârenk kıyafetleri ve makyajlarını şu an rüküş bulsak da 80’lerde
bunlar çok modaydı!
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Z Kuşağı’nın iletişim yöntemleri, teknoloji X Kuşağı’na göre çok
daha gelişmiş olduğu için X Kuşağı’ndan çok daha rahat. Akıllı telefonlar, tabletler, elektronik postalarla iletişim kurmak gerçekten
oldukça kullanışlı.
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COOP COOL LİSELİ KURUCUSU TUĞÇE
SONGÜL ÖZKAN RÖPORTAJI

Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Uygulamanın ortaya çıkma süreci nasıl
gelişti?

Şu an uygulamayı kullanan hedef kitle en
çok hangi yaş aralığında?

Ben Tuğçe Songül. 1996 Düzce doğumluyum. Aslen Düzceliyim. İlkokulu ve ortaokulu Düzce’de tamamladım, liseyi Düzce
Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okudum. Beni girişimcilik ile tanıştıran ve Coop Cool’un doğduğu yer de
aslında burası. Okulun Bilişim Teknolojileri Bölümü Web Tasarımı dalında eğitim
gördüm. Bölümü sevdiren, bana girişimcilik
ruhu aşılayan ders öğretmenim Erkan Daştan’dı. 2015 yılında sınıfta otururken, kendi
aramızda mesajlaşabileceğimiz bir uygulama yapma fikri doğdu. Gerçek amacını icra
edene dek domain hit alsın istiyordum. İsmi
de bulunca işe başladık ve Coop Cool’un ilk
versiyonu makale sitesini yayına aldık. O zamanlar öğrenci olduğum için sırtımda üniversiteye geçiş yükü vardı. Üniversite sınavına hazırlanmayı bırakıp, tüm yoğunluğumu
Coop Cool’a vermiştim. Coop Cool’u ilerletmeye devam ediyordum, ikinci versiyonu
olan sosyal medya platformunu o zamanlar
geliştirmiş ve yayına almıştım. Derken,
Coop Cool büyümeye başladı, okulumuz
ve ilimizden öğrenciler siteye kayıt olmaya
başladı. Bu durum beni çok heyecanlandırdı
ve Coop Cool’u pazarlama ve yönetim tarafında da ileriye götürmek için Düzce Üniversitesi’nde Uluslarası Ticaret ve Finans
bölümününü okumaya başladım. Şu an
üniversiteden mezunum. O sırada farklı
firmalarda kendimi geliştirmek ve iş dünyasında hakim olmak için farklı çalışmalar
yaptım. Ve bu girişimlerim hala devam etmekte. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinde yer alıyorum. Aynı zamanda Akçakoca
TSO’ da da görevliyim. Girişimlerimin bir
diğeri ise Coop Cool’u maddi açıdan da destekleyebiliriz ümidiyle yola çıktığımız, lisedeki öğretmenlerimin desteği ile kurduğum
Sosyal Liseliler Derneği oldu. Ve serüvenim
bu şekilde devam etmekte.

2015 yılında Düzce Mevlana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde henüz bir lise
öğrencisiyken, sınıfta arkadaşlarım ile
neden sadece bizlerin kullandığı bir mesajlaşma uygulaması yok diye sorgularken
ortaya çıktı. Arkadaşlarımın bir çoğu zamanla başka alanlara yönelmiş olsa da öğretmenimin desteği ile ilerletmeye devam ettim.
İlk versiyonu olan makale sitesini lise okurken yayına aldım. Fark ettim ki uygulama
geliştirecek kadar bilgi birikimim yokkendimi front-end alanında geliştirmeye başladım. İkinci versiyonu da bir yıl sonra yayına
aldım. İkinci versiyon bir sosyal medya uygulamasıydı. Diğer sosyal mecraların eksik
yönlerini de CoopCool’a eklemiştim. Örneğin hesapta profilini gezen öğrencileri ek
bir uygulamaya gerek kalmadan görebiliyorduk. Zaman ilerlerken Coop Cool büyümeye başladı, lisede ve il bazından öğrenciler
siteye kayıt oluyordu. Şu an ise 21.000 kullanıcıyı geçtik ve her ilden kullanıcımız var.

Uygulamamız sadece lise ve liseye geçiş yapacak arkadaşların kullanımına açık yani
13-19 yaşları uygulamamızı kullanan kişiler.

Çalıştığınız ekipten biraz bahseder misiniz?
Coop Cool bir lisede doğdu lisemizde
okuyan her öğrenci dilerse Coop Cool’un
bir alanında çalışma hakkına sahipti. Sirkülasyon halinde ekip üyelerimiz buradan
gelmeye devam etti. Her gelen kendi hayal
gücünden uygulamaya bir şeyler kattı. Bu
aslında bizi diğer tüm girişim ve Start-up’
lardan ayıran nokta. Gençlerle çalışıyoruz,
herkes özgürce uygulamada ekleme yapabiliyor. Şu an ise Türkiye’nin yaklaşık 30
şehrinden 40 kişilik gönüllü liseli ekip arkadaşımız var hepsi ilgi duydukları alanda
çalışmalar yapıyor. Başlıca grafik tasarım,
video montaj, içerik üretimi alanlarda çalışan arkadaşlarımız var. İl ve ilçe yönetiminde yer alan arkadaşları ve gelecekte planladığım okul yönetimi ve alt kolları saymıyorum.
Henüz hala alımlar devam etmekte. Uygun,
enerjik ruhu yakalayana dek devam edecek.

Uygulama neden tüm yaş aralıklarına hitap
etmiyor?
Bu soruyu çok alıyoruz. Öncelikle projenin doğma amacı zaten bizim gibi olmayan kesimden ayrılabilmekti. Örneğin diğer
sosyal mecralarda İstanbul’dan 18 yaşında
Ayşe ile konuştuğumuzu sanarken 40 yaşında Ahmet amcamız çıkabiliyor. Ya da
bizleri çok seven ailelerimiz her mana da
her platformda yanımızda olma ihtiyacından profilimiz sevgi sözcükleriyle süslenebiliyor. Tüm fotoğraflarımızın altı(!) bu gibi
durumlarda arayışında olduğumuz özgürlük
sınırlarını kendimiz çizme ihtiyacını doğuruyor.. Bunlar nedenlerden sadece bir kaçı.
Bizler gibi gençlere hitap etmemizin belki
de ana nedeni geleceğin onların elinde olmasıdır. Kim bilir? Uygulamaya hangi platformlardan ulaşabiliriz? Uygulamamıza
ilk doğma şekli olan web sitesi üzerinden
ve mobil marketler; App Store, Google
Play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirip
kullanabilirsiniz.
Uygulamaya
ulaşabiliriz?

hangi

platfor mlardan

Uygulamamıza ilk doğma şekli olan web
sitesi üzerinden ve mobil marketler; App
Store, Google Play Store’dan ücretsiz bir
şekilde indirip kullanabilirsiniz.
Liseli olmayan biri uygulamanıza kayıt yaptırabiliyor mu?
Hali hazırda liseli öğrenciyi ayırt edecek yazılımımız ve teknik ekibimiz var. Fakat kesin
çözüm için Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş
birliği içinde olmalıyız. Bunun için de farklı
şartlar gerekmekte. Fakat bizim sınırlarımız konusunda kesin çizgilerimiz var. Bu
sorunun cevabına şuanlık gözden kaçanlar
olabileceği için evet diyebilirim, fakat geniş
ekibimiz liseli olmayan birini keşfedince
uygulamaya asla giremeyecek şekilde engelliyoruz. Gelecek güncellemelerde ayırt
edecek yazılım üzerine daha yoğun çalışmalar yapıyoruz.

mızın en aktif kullanım sayfası meydan.
Meydanda tüm liseli öğrenciler anlık olarak
sohbet edip, radyo yayınları dinleyebiliyorlar. Üstelik bu yayınları liseli öğrenciler sunuyor. Meydan alanında yaş grubuna da bakıldığında ruh hali değişimi anlık olabiliyor.
Bu durumda öğrencinin meydan alanında
istenmeyen mesajlar yazması mümkün olabiliyor. Bizler de uygulamanın diğer alanlarında olduğu gibi text boxlara, labellara
gömdüğümüz mesajlar ile öğrenci arkadaşlarımıza çeşitli alt mesajlar veriyoruz. Bence
uygulamanın özellik olarak şusu güzel busu
güzelden ziyade öğrencilere aşılamaya çalıştığı kültürel değer ve değer yargılarımıza bağlı kalma amacı güzel. Geri kalan tüm
fikirler onların düşünen beyinler sayesinde
gerçekleşiyor ya da maddi imkansızlıklardan dolayı gerçekleşmeyi bekliyor. Fakat
bize engel yok, bir şekilde üstesinden gelmeye devam ediyoruz.
Kullanıcılar anonim bir şekilde sohbet
edebiliyorlar mı?

(ergen) yetişme döneminde olduğu için istenmeyen sözler kullanılabiliyor. Tam duyguların en aktif olduğu dönemde onları rencide etmek gibi bir amacımız yok. Ubuntu
felsefesini benimsemiş hareketler sergiliyoruz. Ben ve ekibim “biz” olamadan bu
projenin yürüyemeceğinin farkında. Bu sebeple bu yanılgıya düşmüş arkadaşlarımızla
bütünleşiyor ve karşılıklı anlaşmalar yapıyoruz. Teknik olarak bunların önüne geçmek
için subliminal mesajlarımız hemen hemen
her yerde aktif. Sizlerin anlayacağı dilden
paylaşımlarda bizim tabirimizce ise Cocolarda bildir butonları yer almakta. Doğal
yapıda kullanıcılar gerektiği yerde müdahale
ediyorlar bizde değerlendiriyoruz. Diyelim
ki davranış her şeye rağmen gerçekleşti ve
tekrarlanıyor. Bu durumda kullanıcıya uyarı
cezası veriyoruz, eğer hala ve hala davranışı
tekrar ederse son çareler olarak 1 ay kısıtlama ya da uygulamaya bir daha dönemeyecek
şekilde girişini engelliyoruz. Çeşitli alanları
kullanamama gibi bölgesel kısıtlamalarımızda mevcut.

Anonim bir şekilde sohbet edilmiyor.
Öğrenci olduğunun tespiti önemli.
Bizim neslimizin buna ihtiyacının
kalmamasını umuyoruz. Ama elbette ihtiyaç dahilinde farklı alanlara koyabiliriz. Denemişliğimiz de
vardır.
Uygulama kullanılırken, sohbet esnasında kullanıcı etik dışı bir davranışa maruz kaldığında kullanıcıya
nasıl bir güvence sağlıyorsunuz?
Böyle bir durum ile çok az karşılaştık ama bu demek
değildir ki her zaman
az olacak uygulamamızı kullanan yaş grubu

‘CoopCool Liseli’ uygulamasında en çok
dikkat ettiğiniz özellik nedir?
Çok ucu açık bir soru öncelikle. Hangi
açıdan baktığımıza göre değişiyor. Bu
soruyu şöyle yanıtlayabilirim, uygulama-

30

Uygulamanın geleceği hakkında neler
planlıyorsunuz?
Gelecekte Coop Cool Sosyal Liseli’nin, ‘‘Z
kuşağının’’ hem sosyalleşip hem de kendilerini eğitebilecekleri bir platform olmasını
hedefliyoruz. Bugün ‘‘Z’’ diyoruz fakat yarının ne getireceği de belli olmaz. Esasen
gençleri diye bir çatıda toplasak daha doğru
olur. Ayrıca uygulamayı kullanan öğrencilerin kendi emekleri ile kendilerine gelir oluşturabilecekleri ve öğrenci projelerine destek
olabililmeleri hedeflerimizden sadece bir
kaçı.

EKİP ÇALIŞMASI!

Yeni neslin sosyal medya platformu

‘CoopCool Liseli’ uygulamanızın ‘CoopCool Üniversiteli’ gibi versiyonlarını çıkarmayı
düşünüyormusunuz?
Talep varsa elbet gelecek. Uygulamayı kullanan 12. sınıf öğrencilerimiz uygulamayı
bırakmak istemediklerinden, üniversiteli
arkadaşlarımız ise üniversite versiyonu istediklerinden söz ediyorlar. Bu da demek
oluyor ki evet üniversite versiyonumuz da
gelecek.
Uygulamada yabancı dil desteği var mı/
olacak mı?
Henüz uygulamamızda yabancı dil desteği
bulunmamakta. Türkiye’deki nihai hedefimize ulaşır ulaşmaz globale açılmayı düşünüyoruz. Zamanla globale açılarak yeni diler
ekleyeceğiz.
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YÜZDE KAÇ Z KUŞAĞISIN?

1) Üretken olduğunuzu düşünüyor musunuz?

7)Geleneksel olduğunuzu düşünüyor musunuz?

A) Evet

A) Evet

B) Hayır

B) Hayır

2) Otorite altında yaşamak sizi memnun eder mi?

8)Sosyal medyada gördüklerinizi çoğunlukla doğru
olarak varsayıyor musunuz?

A) Evet
B) Hayır

A)Evet
B) Hayır

3)Düşünceleriniz bireysel midir yoksa toplumsal
mıdır?

9)Dünyada yaşananları takip ediyor musunuz?

A) Bireyseldir

A)Evet

B) Toplumsaldır

B) Hayır

4)Dikkat süreniz ne seviyededir?

10)Özgüveninizin yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?

A)Uzun süre dikkatim dağılmaz
B) Dikkatim çabuk dağılır

5) Kişiliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Seni, Sen Yapar

A)Evet
B) Hayır
Bonus Soru

A) Cesur ve girişkenim

11) Coop Cool Liseli Uygulamasını Kullanıyor musunuz?

B) Çekingenim

A)Evet
B)Hayır

6)Irk, din, mezhep gibi nedenleri öne sürerek insanları ayrıştırıyor musunuz?
A) Evet
B) Hayır
33

Her doğru cevap %10 Z Kuşağı olduğunuzu gösterir.

1)A 2)B 3)A 4)B 5)A 6)B 7)B 8)A 9)A 10)A
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DOĞANIN SESİ
TÜRKİYE

BELGESEL TV
Eray Şen
doganinsesiturkiye
doganinsesiturkiye.com

Dünyamızın Kuzey ve Güney kutuplarında belirli zamanlarda yeşil
ve pembe renklerinde göz alıcı ışık huzmeleri meydana geliyor. Bu
doğa harikasına Kuzey Işıkları veya Aurora deniyor.

Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur?
Öncelikle Auroranın oluşmasını sağlayan şey Güneş’tir. Güneş’in
bizim için sürekli bir ısı ve ışık kaynağı olduğunu biliyoruz, yalnız
Güneş aynı zamanda zararlı ışınlar ve radyasyon da yaymaktadır. Güneş’ten gelen çoğu zararlı ışınların etkilerinden dünyanın etrafındaki
manyetik alan sayesinde korunuruz.
Güneş’te sürekli patlamalar olur ve bu patlamalar sonucunda Güneş’ten uzaya parçacıklar savrulur. Güneş’te gerçekleşen ve taçküre
kütle boşaltımı ya da Güneş patlaması olarak adlandırılan patlamalar,
Güneş’in taçküresinde (koronasında) manyetik alan karışımları nedeniyle oluşur ve uzaya büyük kütlelerde plazma fırlatılmasına sebep
olur. Bu patlamalar Güneş rüzgarlarının oluşmasını sağlar ve yüksek
hızlarda uzayda yolculuk edebilen tanecikler oluşmasına sebep olur.

Kuzey Işıkları Nerelerde
Gözlemlenir?
1.Svalbard, Norveç
2.Kakslauttanen, Finlandiya
3.Jukkasjärvi, İsveç

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması
temennisi ile #DünyaÇevreGünü’ müz kutlu olsun.
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TUNA NEHRİ BELGESELİ
Avrupa’daki en büyük 2. Akarsu olma özelliğine sahip olan Tuna Nehri, tam 10 ülkeden
geçerek, Karadeniz’e dökülür. Uluslararası
nehir olma özelliğine sahip olan akarsu, 80
milyonu aşkın insanın hem görüntüsünden,
hem de suyundan faydalandığı bir nehirdir. 2857 Km uzunluğa sahip olan nehirde
100’e yakın liman bulunmaktadır. Nehrin
tamamına yakın kısmında, gemiyle ilerlemek mümkün olduğundan, suyoluyla yapılan ticaret için de, önemli bir geçit görevi
görmektedir.
Tuna Nehri Belgeseli şimdi BELGESEL TV’de!

KUZEY IŞIKLARI (AURORA)

Dünya Çevre Günü

Doğanın Güzellikleri

4.Reykjavik, İzlanda
5.Kanada’nın Kuzey Bölgeleri

Hayvanlar Alemi
Vahşi Cennetler
Burası harikalarla dolu bir diyar. Aşırı zıtlıkların ülkesi. Burada doğu, batı ile buluşuyor.
Dünyanın en ihtişamlı manzaralarından bazıları burada oluşmuş. Sık ormanlar, engin
sulak araziler ve sarp dağlar… Etrafı renkli
denizlerle çevrili olan bu hayret verici ortamları bu belgeselde keşfedebilirsiniz.

VAR BİR
HİKAYESİ
HİLAL ERDEM

Deler Göğü|
O gökyüzü silinip gider
Yavaş adımlarla gönlümden
O bulutlar kararır aniden
Hızlıca deler göğü
Bir çay içişimiz kalır hatırımda
Bir de eşik oynaşmaları
Ama duygu torbası bomboştur onlarında
Ne kalır ki zaten geriye duygusu olmadığında
Eski hallerimi hatırlatır ruhsuzluk
Hoş şimdi pek yakındır o bana
Ezik sinmiş, eksik ve parçalanmaya müsait
Kusurlu, suçlu ve alıngan...
Sahi nedir bana senden geri kalan?
Birkaç bilet, birkaç yazı, birkaç kırgınlık...
Böyle birkaç dediğime bakma
Acı sayıyla ölçülebilseydi eğer
Onu da eklerdim arasına.
Halledebilir miyiz, miydik bilemem ama
Gönül yorgun artık inanmaya
Vücut dediğin et parçası
Yoruldu artık telaşlı adımlarla
sana koşmaya...
Şimdi sarsam şu filmi en baştan
Korkmadan dokunabilir
Utanmadan söyleyebilir
Senle filizlenip senle meyve verebilir miydim?
Dudağına en masum buseyi kondurup
Pervasızca dolayabilir miydim kollarımı boynuna?
İnsanoğlu doyumsuzdu da
Ben doyabilir miydim ki sana
Uyandığımda her sabah
Olsan da yanımda
Öpmekten sıkılır
Dokunmaya alışır mıydım ki?
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Çıkış Tarihi:
2013
Yönetmen:
Ben Stiller

Kendi dünyasında sessiz sedasız bir hayat süren, tirajı yüksek
“Life!” dergisinin fotoğraf arşivinde çalışmakta olan Walter, kendini hiç beklenmedik bir maceranın içinde bulur. Yeni iş arkadaşı Cheryl’la masumca flört etmeye başlamasının sonrasında
hayatı, hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesiyle değişir.

Tür:

Aksiyon / Drama
Tarih

Çıkış Tarihi:
2019
Yönetmen:
Akan Satayev

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris hatunu konu
alır. Tomris, Orta Asya’nın bozkırlarında zorlu bir hayat sürmektedir. Yaşadığı sıkıntılar ve acılar onu tarihin gördüğü en
güçlü kadın hükümdarlardan biri yapar.

Tür:
Gizem / Korku
Gerilim
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Erik Richter
Strand

Bekar olan bir anne, psikiyatrist patronu ile ilişki yaşadığı sırada,
patronunun gizemli olan karısı ile de gizli bir arkadaşlık kurduktan
sonra kendisini sapkınca zihin oyunları içinde bulur.

Tür:

Aksiyon / Drama
Bilim - Kurgu

Çıkış Tarihi:
2017-2019
Yönetmen:
Taha Ulukaya
Elif Naz Yılmazcan

Felix önemli bir anti virüs şirketinin yazılım departmanında çalışan bir yazılımcıdır. Bunun yanında belli bir ücret karşılığında oyun
şirketlerinin ürettikleri oyunlardaki yazılımsal eksikleri tamamlayan
Felix, bir gün Dünya devi Amerikan oyun şirketi R.W. Games’den
teklif alır. Bu teklif her zamanki gibi bir oyunun yazılımsal sorunlarını giderme üzerinedir. 74 TB gibi devasa bir boyuta sahip oyunda
Felix’i asıl şaşkına çeviren olay, oyunun hiçbir eksiği olmamasıdır.
Kısa bir zaman sonra ise bu oyunun, gerçekliğe yansıyabildiğini fark
edecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

28 DAYS LATER
SHADOW AND BONE

12 MONKEYS
Macera/Komedi

Tür:
Aksiyon
Macera
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Jeremy Webb

İkiye bölünmüş bir evrende vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. İki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir
gücün varlığını keşfeden bir asker, kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.

Tür:
Bilim-Kurgu
Gizem
Çıkış Tarihi:
2015-2018
Yönetmen:
Bill Johnson

Günümüzden 200 yıl sonrası... Deneyimli dedektif Miller, oldukça zengin bir ailenin kayıp kızını bulmak için bir uzay gemisi
kaptanıyla işbirliği yapar. Olayı araştırdıkça kahramanlarımız,
insanlık tarihinin en büyük komplolarından biri ile karşı karşıya
olduklarını fark ederler.

İzlemeden Olmaz

Günümüzde tamamen çökmüş olan CD-kaset piyasasının
bir zamanlar altın devrini yaşadığı günlerin artık yavaş yavaş
geride kalmaya yüz tuttuğu günlerin habercisi verimsiz günlerde geçen film, müzik piyasasında pek başarılı olamayan
ve bu sebeple de nihayet bir borç yığını içine düşen Hayri
ve Osman’ın hikayesine odaklanır.

Tür:

Tür:
Korku / Drama
Bilim - Kurgu
Çıkış Tarihi:
2002
Yönetmen:
Danny Boyle

Ölümcül bir virüs, İngiltere’yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma
laboratuarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüse yakalanan insanlar zor durumdadırlar. Bu işle mücadele eden kişiler
sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla da büyük
sorun yaşamaktadırlar. Çare olarak askerler tarafından yönetilen
sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar.

THE EXPANSE

Tür:
Komedi / Dram
Müzikal
Çıkış Tarihi:
2007
Yönetmen:
Ezel Akay

Tüm insanlığı yok edecek kadar tehlikeli olan bir virüs nedeniyle,
2035’te dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı hayatta kalabilmiştir. Salgının etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında
koloniler kurarak yaşamaya başlamıştır. Virüsün yok olması için
bir çözüm yolu arayan bilim adamları, zamanda geriye gidebilecekleri bir makine yaparlar.

HİLE

NEREDESIN FIRUZE?

Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyazperdeye aktarılan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman
esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları
insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor.

THE SECRET LIFE
OF MITTY

Tür:
Drama / Aksiyon
Çıkış Tarihi:
2014
Yönetmen:
Burak Arliel

THE LEGEND
OF TOMIRIS

KIRIMLI

YAVUZ SELİM ACAR

BEHIND YOUR
EYES

Tayyare Limanı Dergisi

İZLEMEDEN
OLMAZ

Tür:
Gizem / Gerilim
Çıkış Tarihi:
1995
Yönetmen:
Terry Gilliam
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DİZİ

KREATİFİN
KEŞFİ

Iron Fist

Aksiyon dizileri arasında en çok ilgimi çeken Iron
Fist, baş kahramanı olan Danny Rand’in sahip olduğu
bir mistik güç sayesinde suç dünyasına karşı mücadelesini anlatıyor. İzlemeyen herkes için tavsiye ederim.

Eray Şen
Front - End

KİTAP
KİTAP

MÜZİK
Teoman - Gemiler
Mazhar Alanson - Ah Bu Ben

Çağlayan Yılmaz - Börü Serisi

Çağlayan Yılmaz’ın kaleminden Börü, dört seriden oluşmaktadır. Tarihi ve mitolojik olayları
en güzel biçimde harmanlayarak, ustalıkla betimlenmiş bu kitabın satırlarını okurken bir sinemada film izliyormuş hissine kapılıyorsunuz.

Abdurrahman Uzun
Beni Kalbimden Dinle

FİLM
King Arthur: Legend Of The Sword

Efsanevi kral Arthur, filmi ve romanı milyonlarca
kişi tarafından heyecanla okunmuş ve izlenmiştir.
Bu filmde en çok ilgimi çeken taşa saplı kılıç olmuştur. Aksiyon severler için tavsiyemdir.

SANATÇI
Necip Fazıl KISAKÜREK

İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya
Su iner yokuşlardan hep basamak basamak
Benimse alın yazım yokuşlarda susamak
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EDEBİYAT
Sabahattin Ali

‘‘Ne içimdeki sokaklara sığabildim, ne de dışarıdaki dünyaya.’’

Kreatifin Keşfi

ÖNERİ
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YARATICILIK

Dedektif Necati GetirBüyük’ün
Peşinde
Reklamveren: GetirBüyük
Reklam Ajansı: Titrifikir
Kreatif Ekip Liderleri: Umut Esin, Oğuzhan Dilek
Post Prodüksiyon: Sinefekt

KONUŞULANLAR

Link

Yalın’ın Beklenen Cornetto Şarkısı
Yayınlandı.
Reklamveren: UNILEVER
Reklam ajansı: Medina Turgul DDB
ECD: Ertuğ Tuğalan
Post Prodüktör: Ozan Altay
Şarkı Adı: Yaz Gülü

Link

Romantik Olamayacak Kadar Hızlı
Reklamveren: Siemens Ev Aletleri
Reklam Ajansı: MullenLowe İstanbul
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Barış Çorak
Müzik: Jingle House

Link

Saf Güzelliğin Formülü
Reklamveren: Evyap/ Duru
Reklam Ajansı: Leo Burnett İstanbul
ECD: Mehmet Güney
Prodüksiyon Lideri: Arzu Köksal

Link

Haribo Starmix
Küçük Eylemlerin Büyük Etkisi
Reklamveren: IKEA
Reklam Ajansı: Mother London

Link

Reklamveren: HARIBO Türkiye
Reklamveren Yetkilisi: Tamer Karabay, Betül Doğru, Iraz Acar,
Melisa Karakuş, Harun Avcılar
Reklam Ajansı: FCB ARTGROUP
Kreatif Direktör: Ahmet Söğütlüoğlu
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Hakan Yonat
Post Prodüksiyon : 1000 Volt

Konuşulanlar

Link
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Konuşulanlar

Haz Peşinde Bir Macera
Reklamveren: UNILEVER / Magnum
Reklam ajansı: MullenLowe İstanbul
ECD: Berkay Özay
Post Prodüksiyon: İmaj Yapım

Link

Mavi’yle Maviliklere Doğru
Reklamveren: Mavi
Reklam Ajansı: Leo Burnett İstanbul
Yönetmen: Cemal Alpan
Müzik: 3K1A Müzik

Link

Adobe İle Fantastik Bir Yolculuk
Reklamveren: Adobe
Reklam Ajansı: 72AndSunny Los Angeles
Prodüksiyon Şirketi: RESET

Link
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