
1

tayyarelimani.com - Eylül - Ekim 2021 - Sayı 8

Dijital Dergi

9 772757 776002

ISSN 2757-7767

Bizi İleriye Taşıyacak
 Olan Tek Şey 

"Eğitim" Tam Olarak Bunun 
İçin 'Serbay Akademi' Var!

Kariyerde En İyi Başlangıç Beynimizi ve Kendimizi 
Doğru Alanda 'Eğitmek' Reklama Genç Bakış Şiddet Sadece

Fiziksel Değildir

BİZİ İLERİYE TAŞIYACAK TEK  ŞEY ‘’EĞİTİM’’



2 3

3417
İÇİNDEKİLER Eylül - Ekim 2021 Öne Çıkanlar

BİZİ İLERİYE TAŞIYACAK
TEK ŞEY ‘‘EĞİTİM’’

“Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının

göreceği eğitime bağlıdır.”

REKLAMA GENÇ BAKIŞ
Baran Özen

Tayyare Limanı Dergisi’nin bu sayısındaki ko-
nuğu, reklamcılık sektörünün başarılı isim-
lerinden Baran Özen’in samimi cevaplarında 
gerçekliği gözlemliyoruz.
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Yeni İnsanlar Yeni Umutlar

Aramıza yeni katılan çalışma arka-
daşlarımızın kendi kalemlerinden 
hayatlarını ve Serbay tecrübelerini 
dinledik. 

Beynimizi ve Kendimizi Doğru 
Alanda ‘Eğitmek’

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası- 
Kalite, Eğitim ve Akreditasyon So-
rumlusu Vildan Yılmaz ile Eğitim 
hakkında değerli bir röportaj ger-
çekleştirdik.

CULTPOP

Bu sayımızda Nisa Aydın CULTPOP 
başlıklı köşe yazısıyla bizlere 
Starbucks’un 50. yılını ve popüler 
kültürü anlattı.
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Koronavirüs ve pandemi dönemi ile bera-
ber dünyamızda çok şey değişmeye, başka 
anlamlar kazanmaya başladı. Kime sorarsa-
nız sorun bu durumdan en çok etkilenen 
alanın eğitim olduğunu duyarsınız. Bu pan-
demi dönemi ile beraber eğitimin önemi-
ni daha fazla anladığımızı düşünüyorum.  
 Okulların yüz yüze eğitime baş-
ladığı eylül – ekim aylarını birleştirerek, iki 
aylık eğitim ağırlıklı bir sayı çıkaralım is-
tedik. Konumuz eğitim olunca bu deniz 
deryada şirketimiz bünyesinde bulunan 
Serbay Akademi’nin, dijital eğitimlerin 
ve eğitim adına sosyal sorumluluk olarak 
bazı firmaların yaptığı girişimlerin nedir, 
ne tür eğitimler vermektedir ve nasıl ulaşı-
lır gibi sık sorulan sorularına cevap verdik.  
 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Kalite, Eğitim ve Akreditasyon Sorumlusu 
Vildan Yılmaz’ın da röportajına yer verdi-
ğimiz bu sayımız hazırlarken bizi fazlasıy-

la heyecanlandırdı. Dergimizin ekibinde 
bulunan arkadaşlarımın hevesini gördük-
çe doğru şeyler yaptığımıza inanıyorum. 
Bu dergi de aslında bizim bir eğitim sürecimiz… 
Her sayı yeni bir ders, her sayı yeni bir okul... 
Daha önceki sayılarda da dediğim gibi 
dergimizin en sevdiğim kısmı olan “Ara-
mıza Katılanlar” bölümünde yeni staj-
yerlerimize yer verdik. Onlar şu an kari-
yerlerinin başlarında ve ‘Nazan Taşlı’nın 
Kariyerde En İyi Başlangıç İyi Bir Staj’ 
yazısı onlara ve tüm bireylere örnek 
olmalı. Şu an bu dergide emeği geçenlerin 
çoğu iyi bir staj dönemi geçirmiş olanlar.  
Öğretim sınıfta biter fakat eğitim 
ancak hayatla beraber sona erer. 
Ve 
 
 Özkan Gözütok’un da yazısında 
dediği gibi “Bizi ileriye taşıyacak tek şey 
‘eğitim’”.
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Kesin

Katlayın

Bizimle Uçurun!
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‘TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ’ İLE ‘UDACİTY’ 
KADINLARA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VERECEK.

TEK ADIMDA REKLAM KOLAYLIĞI

GETİR VE BİTAKSİ’DEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ 

Teknolojide Kadın Derneği, yapay zeka üre-
timinde kadınların rolünü artırmak ve tek-
nolojinin üretim tarafında kadınların yer al-
masını teşvik etmek amacıyla özel bir eğitim 
programı başlatıyor. Program kapsamında, 
kurumsalda çalışan kadın yöneticilerin yanı 
sıra yeni mezun genç kadınlar, dört ay bo-
yunca çevrim içi derslere katılacak. Eğitim-
lerle yapay zeka yetkinliklerini geliştirecek 
olan yeni mezun katılımcılara, program so-
nunda destekçi firmalarda çalışma fırsatı 
sunulacak.
Bilim ve teknoloji dünyasında kadınla-
rın potansiyellerini keşfetmesine yardımcı 
olmak, fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji 
sektöründe faaliyet gösteren kadın sayısını 
artırmak ve toplumsal kalkınmayı destekle-
mek amacıyla yenilikçi projelere imza atan 
Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Tür-
kiye’nin önde gelen markalarıyla birlikte ka-
dınlara özel bir eğitim programı başlatıyor.

E-ticaret platformu Trendyol, Facebook ile 
iş birliğine giderek, bünyesinde işlem yapan 
satıcılara yönelik yeni bir uygulama geliş-
tirdi. Buna göre; Trendyol satıcıları, panel 
üzerinden Facebook ve Instagram reklamı 
verebiliyor.
Trendyol’da satıcılar, ayrı bir reklam verme 
sürecinden geçmeden, satıcı paneli üzerin-
den Facebook ve bünyesindeki Instagram 

Getir ile BiTaksi stratejik iş birliği çerçeve-
sinde ‘GetirBiTaksi’ hizmete başladı.
Türkiye merkezli teslimat uygulaması Ge-
tir’in kullanıcıları, BiTaksi’ye Getir uygula-
ması içinden de erişebilecek. Farklı hizmet-
lerle servis alanını genişletmeyi sürdüren 
şirket, dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi 
ile stratejik iş ortaklığı yaptı.
 Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek 
olarak artık Getir’in içinde yer alan Ge-
tirBiTaksi’den de bulundukları yere taksi 
çağırabilecek. 

 Program kapsamında, 30 kadın yönetici ve 
32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay bo-
yunca, online eğitim kuruluşu Udacity ile 
birlikte oluşturulan yapay zeka eğitimleri 
verilecek.
 “Artificial Intelligence with Python” ve 

“Deep Learning” ana başlıkları altında ka-
tılımcılar teknik eğitimlerin yanı sıra yine 
online ortamda gerçekleştirilecek canlı soru 
ve cevap oturumlarına, “soft skill” eğitimle-
rine, motivasyon konuşmalarına ve kariyer 
günü etkinliklerine katılacak.
 1.500’den fazla mentor ve alan uzmanının 
yer alacağı proje sonunda katılımcılara ulus-
lararası geçerliliği olan “Nanodegree Serti-
kası” verilecek. 
Eğitimlerle yapay zekâ yetkinliklerini gelişti-
recek olan yeni mezun katılımcılar, program 
sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatı-
na da kavuşacak.

için reklam verebiliyor.
 Satıcılar panel üzerinden reklam verirken 
Trendyol’a herhangi bir komisyon ödemiyor. 
Ayrıca Facebook ile olan faturalaşma süreci-
ni de satıcılar adına Trendyol yönetiyor. 

Getir’in altıncı hizmeti olarak konumlan-
dırılan GetirBiTaksi, taksi uygulamasının 
hizmet verdiği İstanbul ve Ankara’daki kul-
lanıcıların hizmetine açıldı.
 GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik 
büyükşehirler olmak üzere Getir’in hizmet 
verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı 
planlıyor.
 Getir, daha önceden taksi uygulamasına ya-
tırım yapmış ve yüzde 35,6’lık hisseyle ortak 
olmuştu.

THY, CYBERARTS İLE SİBER GÜVENLİK İÇİN İŞ 
BİRLİĞİ YAPIYOR.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dö-
nüşüm Ofisi Başkanlığı’nın bünyesinde fa-
aliyetlerini yürüten Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi kapsamında yerli bilgi güven-
liği kuruluşu CyberArts ile THY siber olay 
müdahale süreçlerinde iş birliği yapıyor.
Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm, fır-
satlar kadar siber tehditleri de beraberinde 
getirirken, bilgi güvenliği alanında faaliyet 
gösteren CyberArts, siber olaylara müda-
hale süreçlerini yönetmek için Türk Hava 
Yolları (THY) ile iş birliği yapıyor.
 İş birliğinin duyurulduğu toplantı, Cybe-
rArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem 
Eriş, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Diji-
tal Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın bünye-
sinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Siber 

Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordi-
natörü Alpaslan Kesici, THY Bilgi Tek-
nolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, 
THY Siber Savunma Merkezi Yöneticisi 
Emir Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıda verilen bilgiye göre CyberArts 
ile THY arasında siber olay müdahale sü-
reçleri için yapılan iş birliği sayesinde di-
jital adli delil toplama süreci günler mer-
tebesinden, on dakikaya inecek. Anında 
ve uzaktan delil toplanabilmesi sayesinde 
uzaktaki uç noktalardan (uzaktan çalışan 
personel, danışman, iştirak, yurt dışı ofis-
leri vb.) delil toplamak için fiziksel olarak 
uç noktanın bulunduğu yere seyahat etme 
gereksinimi ortadan kalkacak.

ZUCKERBERG BU KEZ ‘FACEBOOK’U SİL?’ SORUSU 
İLE KAPAK OLDU.

GOOGLE, İOS VE İPADOS UYGULAMALARINI ÇOK 
DAHA İYİ HÂLE GETİRECEK!

Sosyal medyada yedi saatlik kesintinin ar-
dından Facebook’a karşı kamu yararını gö-
zetmediği ve şeffaf  olmadığı eleştirileri ya-
pıldı. 11 yıl önce ‘TIME’ dergisinde “yılın 
kişisi” olarak kapak olan Zuckerberg bu kez 
‘Facebook’u sil?’ sorusuyla kapaktaydı.
TIME, Facebook’un kurucusu Mark Zu-
ckerberg’i 2010’dan sonra ilk kez kapak 
konusu yaptı. 
Kapakta, Zuckerberg’in fotoğrafı üzerinde 
“Facebook’u sil?” ifadesi ve altında “İptal” 
ve “Sil” seçenekleri olan görsel yer aldı.
 Dergi yazısında Zuckerberg’e karşı ABD 

Google, tasarım sorumlusu Jeff  Verkoeyen 
tarafından yapılan açıklamaya göre yakın-
da iOS ve iPadOS uygulamalarında UIKit 
dönüşümü yapacak. Peki, bunun ne faydası 
olacak? 
Bu dönüşüm ve yeni adımlar sayesinde fir-
manın uygulamaları gelecekte iOS tarafında 
daha modern ve özel bir hal alacak. Aynı 
zamanda uygulamalar UIKit ile daha önce 
olmadığı kadar yerleşik bir uygulama gibi 
görünecek ve çalışacak.
 Google daha önce Materyal tasarım dili 
odağında iOS uygulamalarını Android tara-

Kongresi’nin harekete geçmesi gerektiği 
görüşü dile getirildi. Bir Facebook çalışa-
nının Zuckerberg’in kendi çıkarını seçtiği 
yönündeki açıklamalarına dikkat çekilen 
yazıda, Facebook’un önceliğinin ‘nefret söy-
lemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr 
etmek olduğu’ savunuldu.
 Facebook’ta geçen hafta yaşanan yedi sa-
atlik kesintinin ardından şirket eleştirilerin 
hedefi olmuştu. Aynı zaman da geçtiğimiz 
günlerde eski Facebook çalışanı Frances 
Haugen’ın iddiaları da gündeme gelmişti.

fıyla benzer tutuyordu. Ancak bunun birçok 
olumsuz sonucu oluyordu ve bu durumdan 
kullanıcılar çok memnun olmuyordu.
Yeni dönemde temeli direkt olarak Apple 
ve Apple’ın araçları / tasarım dili üzerine 
kuracak Google, bu sayede herkesi memnun 
edecek gibi görünüyor. Firmanın bu konuda 
yeni personel alımları yaptığı da aktarılıyor. 
Firma iki tarafın en iyi yanlarını bir araya ge-
tiriyor ve bunun sonuçları şimdiden büyük 
merak uyandırıyor.

GÜNCEL



8 9

SERBAY’DAN HABERLER

LEZZETİN ADRESİ KERVAN DÜRÜM’ÜN 
WEBSİTESİNİ YENİLEDİK. 
Yılların verdiği tecrübe ile lezzet ateşini yakmaya devam eden 
Kervan Dürüm, web site çalışmaları için Serbay Interactive ile an-
laştı. Kısa bir süre içersinde tamamlanan web sitesi, ihtiyaç duyu-
lan dijital menüyü de içinde barındırıyor. kervandurum.com ad-
resinden restoran içi görüntülere ve dijital menüye ulaşabilirsiniz.

1992 yılında kurulan ‘Güven İnşaat 
Malzemeleri’ sadakat, güven, müşteri 
memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve sektö-
rüne artı bir değer katma hedefi ile fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Hizmetle-
rine, çeşitli ürünlerine ve referanslarına 
ulaşmak için 
guveninsaatmalzemeleri.com’u ziya-
ret eedebilirsiniz.

Serbay Interactive’in bir alt markası olan ‘E-ti-
caret Dostu’ sizler için daha kullanışlı olması ve 
aranılan bilgiye daha kolay ulaşılabilmesi için web 
sitesini yeniledi. Sektör hakkında detaylı bilgilere, 
e-ticaret paketlerine ve referanslarına 
eticaretdostu.com’dan ulaşabilirsiniz.

BEY TREYLER’İN WEBSİTESİ YAYINLANDI.

HER MAKİNA KALIP YENİ WEBSİTESİ İLE 
KARŞINIZDA!

Endüstriyel üretim tesisleri ile transport ve lojistik sektörünün ihtiyaç-
larına modern ve  teknolojik üretim anlayışıyla esnek çözümler üretebi-
len Bey Treyler, kurumsal web site çalışmalarını Serbay Interactive ile ta-
mamladı. Bey Treyler’in ürünlerine ve hizmetlerine beytreyler.com’dan 
ulaşabilirsiniz.

Uluslararası standartlarda ve kalitede üretim yapan ‘Her Makina Kalıp’ web 
sitesini yeniledi. Daha modern bir arayüze sahip olan her.com.tr adresin-
den makine parkurlarına, üretim bölümlerine ve şirket hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

2017 yılında Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 
en başarılı yerel perakende markası olma he-
defiyle kurulan Balcı Market, yeni kurumsal 
web sitesi çalışmaları için Serbay Interacti-
ve’i tercih etti.

Düzce’nin doğal güzelliklerini, turizm alan-
larını ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan 
Düzce Tanıtım Vakfı’nın web sitesi çok ya-
kında sizlerle.

Yolcuların uğrak noktası olan Türsan Din-
lenme Tesisleri, kurumsallaşma faaliyetlerini 
Serbay Interactive ile sürdürüyor.

Chef  Ethem Sassin’ in web sitesi için geri 
sayım başladı. Çok yakında tamamlanacak 
olan web sitesinde birbirinden güzel yemek 
tariflerine ulaşabileceksiniz.

Yeni kurulan ve bir çikolata dükkanı olan 
Mera Chocolate, web sitesi çalışmaları için 
aramıza katıldı.

Giyim sektöründe hizmet veren Butik Hira, 
Ideasoft alt yapısı çalışmaları tamamlandık-
tan sonra çok yakında e-ticarette bizimle 
olacak.

Tekstil sektöründe 25 yıldır hizmet veren 
Tuğra Ak Tekstil, tekstilsepetim.com 
olarak Ideasoft alt yapısı ile e-ticarete atıldı. 
Kurulumlar tamamlandığında Tuğra Ak 
Tekstil e-ticarette bizimle olacak.

Yeni Müşteriler
Balcı Market Aramıza Katıldı. 

Düzce Tanıtım Vakfı Websitesi Çok 
Yakında Sizlerle !

Türsan Dinlenme Tesisleri Website 
Çalışmaları İçin Serbay Interactıve İle 
Anlaştı. 

Chef  Ethem Sassın Aramıza Katıldı.

Mera Chocolate Çok Yakında Sizlerle.

Butik Hira E-Ticaret Dostu  İle 
E-Ticarette !

Tuğra Ak Tekstil E-Ticarette !

GÜVEN İNŞAAT MALZEMELERİ’NİN WEBSİTESİNİ 
YAYINLADIK.

E-TİCARET DOSTU YENİLENDİ.
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YENİ İNSANLAR YENİ 
UMUTLAR

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!

Melike Narin
Serbay Interactive, Stajyer

Yusuf Metin
Kod8 Yazılım, Stajyer

Merhaba ben Melike Narin. Sizlere kısaca 
kendimden bahsedeceğim. Kendimi bildim 
bileli yalnızlığı, doğayı ve müziği çok sev-
mişimdir. Okul yıllarımda spor, halk oyun-
ları, izcilik, koro ve resim gibi farklı alan-
larda kendimi deneyip içimdeki yeteneği 
ortaya çıkarmaya çalıştım. Yalnız kalıp dü-
şünmeyi, hayal kurmayı çok severdim ve 
bunu resim çizerek daha çok anlamlandır-
dım. Resme olan ilgim öğretmenlerim tara-
fından fark edilince Düzce Güzel Sanatlar 
Lisesi’ne yönlendirildim. Bu sayede sanat 
eğitimim başlamış oldu. Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi’nde Resim Öğretmenliği 
bölümünü kazandım. Lisede de sanat eğiti-
mi aldığım için üniversitede kendimi farklı 
bir alanda geliştirmek istedim. Bu yüzden 
ana dalım olan Grafik Tasarımı bölümünü 
seçtim.

Merhabalar, ben Yusuf  Metin. 18 yaşında-
yım. Lise son sınıf  öğrencisiyim. Ben kü-
çükken hayalim polis olmaktı. Lise 2. sınıf-
ta polis olma hayalim kaybolmaya başladı. 
Bunun birkaç sebebi vardı. Lisede Bilişim 
bölümü ile tanıştıktan sonra kendimi o 
bölüme ait hissetmeye başladım. Bazı çeliş-
kiler yaşadım. Polis olma hayalim bir köşede 
duruyordu. Hızlı bir karar vermek isteme-
dim çünkü önümde karar vermek için de-
neyimlemem gereken bazı konular vardı. Bu 
zaman aralığında bilişim alanındaki çalışma-
lar beni büyük ölçüde etkilemişti. Dersler-
deki başarılarım sayesinde öğretmenlerim 
benimle iletişime geçtiler ve benim bu yolda 
güçlü adımlar atmamı sağladılar. Yeni ha-
yaller kurmaya başladım ancak hayallerim 
sayesinde yeni yollar oluşturup yeni adımlar 
atmaya başlamadım. 

Mezun olduktan sonra Serbay’da staj yapma 
fırsatı buldum. Staja başlamadan önce 
Düzce gibi küçük bir şehirde bu denli ku-
rumsal bir firma ve kreatif  bir ekiple ça-
lışacağımı düşünmüyordum ancak staja 
başladıktan sonra yanıldığımı fark ettim. 
Özellikle yaptığımız işlerin ilerleyişi, ekibin 
iş dağılımı ve yaratıcı fikirleriyle staj süre-
cimde içinde bulunduğum projeler beni 
staja başladığım seviyeden çok daha farklı 
bir seviyeye getirdi. Serbay ekibinde bulun-
duğum süreçte bana ekip ruhunu hissettiren 
ve bu denli büyük işlere korkmadan atılma-
mı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşek-
kür ederim.

Bu zaman diliminde iki mesleği de düşün-
düm. Kendimi geliştirmeye devam ettim. 
Daha sonrasında ise asıl mesleğimin yazılım 
sektöründe olması gerektiğine karar verdim. 
Sonrasında Serbay ailesi ile tanıştım. Burada 
geçireceğim vaktin ne kadar değerli oldu-
ğunun farkındaydım. Serbay’ın bana büyük 
katkılar sağlayacağını daha ilk günden anla-
mıştım. Kreatif  ve sürekli gelişmeyi amaçla-
yan bu güzel ortamda işimi öğrenme hırsım 
daha da arttı. Bana işim konusunda yol gös-
terici oldular. Onlar sayesinde öğrendiğim 
her bilginin beni hayata hazırlayacağından 
eminim ve ben de bu yolda sağlam adımlar-
la yürümekte kararlıyım. Bana yardımcı olan 
tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Staj sürecimde içinde bulunduğum projeler beni staja 
başladığım seviyeden çok daha farklı bir seviyeye 

getirdi.

Kreatif ve sürekli gelişmeye amaçlayan bu güzel 
ortamda işimi öğrenme hırsım daha da arttı.
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ŞİDDET SADECE FİZİKSEL
DEĞİLDİR.

Feyzanur Keskin 
Kod8 Yazılım

Mobil Developer

Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve top-
lumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kal-
dırılması doğrultusunda dünyada ve Tür-
kiye’de yapılan girişimlere rağmen, henüz 
istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Cinsiyet 
ayrımcılığı yaşamımızın her anında karşımı-
za hâlâ somut bir şekilde çıkmaktadır.

Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinde önemli sorun alanlarından bi-
ridir. Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet, “bir kadına sırf  kadın olduğu 
için yöneltilen ya da orantısız bir şekilde 
kadınları etkileyen” cinsiyet temelli şiddet 
olarak tanımlanmaktadır. Genellikle gizli tu-
tulan ancak bütün dünyada yaygın olduğu 
bilinen bu konudaki rakamlar ürkütücüdür. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütü-
len bir çalışmada, şiddete uğrayan kadın-
ların %20-70’inin bu çalışma için kendile-
riyle görüşülene kadar hiç kimseye bundan 
bahsetmediği saptanmıştır (WHO, 2005). 
Topluma dayalı yapılan 40 araştırmanın so-
nucuna göre kadınların %25-50’si erkekle-
rin fiziksel şiddetine maruz kalmaktadır ve 
suçlu kişinin yeterli cezayı almayarak haya-
tına devam edebilmesi yüzünden söylemek-
ten korkmaktadır. Tecavüz ve ev içi şiddet, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın-
ların hastalık yükünün önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır.

Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, 
psikolojik şiddet olarak da karşımıza çık-
maktadır. Kadınlara karşı takınılan tu-
tumlardan biri, yapacakları işlerde başarılı 
olamayacaklarının empoze edilmeye çalışıl-
masıdır. En basiti; kadın şoförler için takı-
nılan “zaten kadın şoför” tutumu yüzünden 
kadın şoförlere hep ön yargıyla yaklaşılmak-
tadır. Oysa Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) ‘’Trafik Kazaları 2007’’ istatistiğine 
göre, 2007 yılında trafik polisinin sorum-
luluk bölgesinde, 86 bin 947’si ölümlü-ya-
ralanmalı olmak üzere 749 bin 434 kaza 
meydana geldi ve ölümlü-yaralanmalı trafik 
kazalarına, 133 bin 778 sürücü karıştı, bu 
sürücülerin yüzde 95’ini erkekler, yaklaşık 
yüzde 5’ini kadınlar oluşturdu. 

Doğduğumuz andan itibaren süregelen, 
erkeğin kadından üstün bir ırkmış gibi 
yetiştirilmesi, erkeğe her şeyi başarabi-
lecek ve yapmaya cesaret edebilecek öz-
gürlüğünün verilmesi ve kadının bu öz-
gürlükten mahrum bırakılması kadınlar 
olarak bazı şeylere cesaret edebilmemizi 
zorlaştırmaktadır.

Çalışanlar ile ilgili kararlar, bireylerin ni-
teliklerinden veya iş performanslarından 
ziyade; cinsiyete, yani atfedilmiş bir özelliğe 
dayalı olarak alındığı zaman ortaya cinsiyet 
ayrımcılığı çıkmaktadır. Çalışma yaşamında 
çoğunlukla kadınlar cinsiyet ayrımcılığına 
maruz kalmaktadır. Örneğin aynı tecrübeye 
sahip iki meslektaştan birine soru sorulması 
gerektiğinde ilk tercih edilen erkek çalışan 
olmaktadır. 
İş gören temini için verilen bir ilanda yalnız 
erkek adayların başvurmasına ilişkin bilgile-
rin yer alması, ücretlerde erkeklerin lehine 
bir durum olması, kadınların sağlık durum-
ları, ağır çalışma koşullarına uyum sağlaya-
mamaları, hamilelikleri vb. durumlar ge-
rekçe gösterilerek işten çıkarılmaları gibi 
uygulamalar, kadınlar aleyhine yapılan ay-
rımcılığa somut örneklerdir. 
Böyle daha birçok örnek verilebilir. Çünkü 
hayatın her aşamasında ne yazık ki bu du-
rumla karşılaşmak mümkündür.

“Cinsiyet ayrımı yapmak gibi olmasın ama...” ile 
başlayan tüm cümlelerde cinsiyet ayrımcılığı 

yapılır.
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KOD8’DEN HABERLER

Kod8, tasarımını özel olarak yaptığı sitelere yenilerini ekliyor. 
Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan aynı zamanda bütçenize en uygun 
olan konutu seçebileceğiniz ‘Armoni İnşaat’ ve ‘Şengürler İnşaat’ 
için özel olarak tasarlanan web sitelerini ziyaret ederek bilgi sahibi 
olabilirsiniz.

Yeni uygulamalar geliştirirken eski uygulamalarımızı da güncelleye-
rek ilerliyoruz. Yaptığımız bütün uygulamalar kullanışlı olma özel-
liğini sürdürüyor.
Kod8 olarak eski uygulamalarımızdan olan ‘Akçakoca TV’ ve ‘Oksi-
jen TV’nin ara yüzlerini sizlere kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 
yeniden tasarladık ve hizmete sunduk.

Armoni İnşaat ve Şengürler 
İnşaat Kod8 Kalitesi ile Yeni Web 
Sitelerine Kavuştu.

Akçakoca TV ve Oxijen TV 
Uygulamalarımızı Güncelledik

Düzce’nin tüm haberlerinden anında haberdar olabileceğiniz ‘Düz-
ce’nin Sesi Gazetesi’ Kod8 kalitesiyle buluştu ve değerli müşterileri 
için gelişmeye devam ediyor. En güncel haberlere kolaylıkla ulaşa-
bilmek için duzceninsesi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Totem tabela tasarımlarından kutu harf  tasarımlarına kadar birçok 
alanda hizmet alabileceğiniz ‘Yücel Reklam’ Kod8 ailesine katıldı.

‘Düzce’nin Sesi Gazetesi’ Kod8 
Bünyesine Katıldı.

Yücel Reklam’ın Web Sitesi Kod8 
Dokunuşuyla Yayınlandı!
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Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşün-
mek için aklın eğitilmesidir.

-Albert Einstein

KAPAK
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BİZİ İLERİYE TAŞIYACAKTEK ŞEY ‘‘EĞİTİM’’

Pek kıymetlimiz ‘Tayyare Limanı Der-
gisi’mizin eylül -ekim sayısında, bizi her 
zaman ileriye taşıyacak olan ve herkesin 
hayatta ‘olmazsa olmaz’ı olması gereken 
‘eğitim’ konusunu ele aldık. Bu sayımız-
da fiziksel ve online eğitim alabileceğiniz 
yerel ve global kurum ve kuruluşları sizin 
için derleyelim, uzmanlar bu konu hakkın-
da neler düşünüyor, bir de biz inceleyelim 
istedik.

Kaliteli eğitim ve eğitmenlere ulaşabilmek 
her geçen gün daha da kolay hale geliyor, 
bunu da onaylamış olduk. Umut verici.

Serbay Akademi; Serbay Interactive bünye-
sinde 2020 yılında kurulmuştur. Çeşitli kon-
septlerde genel katılıma açık veya kuruma 
özel etkinlik ve eğitimler tasarlar, hazırlar 
ve organize eder.

BTK Akademi, 1983’ten bu yana elektronik 
haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 
2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzen-
leyici ve denetleyici rolüyle edindiği biriki-
mi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikas-
yon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu 
yetkin insan kaynağının artırılmasına katkı-
da bulunmayı amaç edinmiştir.

Google Dijital Atölye; her yaştan bireyin di-
jital dünyaya adım atarak aldığı eğitimi ka-
riyerinde kullanabilmesi için Google Türki-
ye’nin oluşturduğu bir projedir.

‘Udemy.com’, yetişkinlere ve öğrencilere 
yönelik olan, alanında profesyonel gönüllü 
eğitmenler tarafından oluşturulan kursları 
içeren bir eğitim teknolojisi olup, kitlesel 
çevrim içi açık derslerin olduğu bir çevrim 
içi öğrenme platformudur.

İstanbul İşletme Enstitüsü, işletmeler için 
profesyonel hizmetler sunuyor, aynı zaman-
da araştırmalar ve bilimsel faaliyetler yürü-
tüyor. Bireylerin yüksek standartlara eğitim-
ler vasıtasıyla ulaşmasına ve bir iş hakkında 
araştırmalar yürütebilecek kadar bilimsel 
yapıyı kavramasına ön ayak olma amacın-
dadır. Yeni teknolojinin, yeni kuralların ve 
yeni eğitim modelinin takipçisi ve sağlayıcısı 
olma hedefindedir.

Trendyol Akademi, e-ticaret hakkındaki 
birçok konuda eğitim ihtiyacınızı karşıla-
mak üzere; duyurular, etkinlikler, canlı yayın, 
dijital ve doküman eğitimler ile firmanıza 
profesyonel bakış açısı katarak gelişmenizi 
sağlayan eğitim platformudur.

Habitat Derneği, dijitalleşen dünya ile 
uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefle-
yen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun 
tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişim-
cilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite 
geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler ge-
liştiren bir STK’dır. 

Facebook İstasyon, Facebook’un kişile-
re topluluk kurma gücü verme ve dünyayı 
birbirine daha yakın bir yer haline getirme 
misyonu ile Türkiye’de TOBB ve Habitat 
Derneği ile açtığı ilk topluluk merkezidir.

E-ticaret yönetimi, sosyal medya yönetimi 
ve dijital reklam yöneticiliği gibi alanlarda 
eğitimler verilmektedir.

BTK Akademi; bilişim, yazılım ve teknolo-
ji alanından öğrenciler, sektörün profesyo-
nelleri ve kendini geliştirmek isteyen herkes 
için eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler 
için herhangi bir ücret gerekmeksizin her-
kesin kullanımına sunulmuştur.

Google Dijital Atölye’ye Google hesabı ile 
giriş yapıp istediğiniz eğitime katılarak, eği-
timi bitirdikten sonra sertifika alabilirsiniz.
Google Dijital Atölye’nin amacına bakıldı-
ğında; herkesin dijital pazarlama konusunda 
bilgi sahibi olmasını mümkün kılmak için 
hayata geçirilmiş bir projedir. Google Tür-
kiye tarafından başlatılmış olan bu proje 
kapsamında 26 konu 106 derste anlatılır. 
Çevrim içi yapılan bir eğitim programıdır 
ve programa katılım sağlamak için ücret 
ödenmesi gerekmez.

Udemy’nin 2021 itibarıyla web sitesinde 
155.000’den fazla birçok alanda kursları 
bulunmaktadır.

Enstitü, çeşitli alanlarda A’dan Z’ye her-
kesin kendini geliştirebileceği kişisel ve 
mesleki eğitim ve eğitmenleri bünyesinde 
barındırıyor. iienstitu.com’dan workshop, 
kişisel gelişim, iş hayatı ve mesleki eğitimle-
ri bulabilirsiniz.

Trendyol Akademi, e-ticarette giriş, mağaza 
yönetimi, satış arttırma ipuçları, pazarla-
ma araçları, operasyon yönetimi, paketle-
me, kargo ve iade süreçleri gibi alanlarda 
300’ü aşkın kayıtlı eğitim ve canlı yayınlar 
sağlamaktadır.

Habitat Derneği, birçok ulusal ve uluslara-
rası markalar ile iş birliği içerisinde A’dan 
Z’ye eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. 
Ayrıca bireylerin dijital becerilerini gelişti-
recek eğitimlerle, mali kaynakların doğru 
planlanmasını ve yönetimini, girişimcilik al-
gısının gelişimini, yenilikçi fikir üretiminin 
artışını ve sürdürülebilir iş modellerinin ya-
pılandırılmasını hedefleyen proje ve/veya 
kampanyalar geliştirir.

Facebook İstasyon; Türkiye’deki farklı top-
lulukların dijital dünyada büyümeleri için 
gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve bece-
rilere erişmelerini, mobil olmalarını, etkinlik 
düzenlemelerini sağlayacak desteği sunma-
yı ve bu topluluklar arasında köprü kurarak 
bireyleri birbirine yakınlaştırmayı amaç edi-
nerek eğitimler oluşturmuştur.  Facebook, 
bu topluluk merkeziyle aynı zamanda Tür-
kiye’deki işletmelerin küresel pazarlara açıl-
malarına ve profesyonel hedeflerine ulaşma-
larına da destek olmayı umuyor.

Serbay Akademi’ye serbayakademi.com 
adresinden ulaşarak eğitimleri takip edebi-
lir ve ilginizi çeken eğitimlere katılabilirsiniz.

BTK Akademi’ye btkakademi.gov.tr ad-
resinden ulaşabilir, eğitimler ve içerikleriyle 
ilgili detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Google Dijital Atölye’ye
learndigital.withgoogle.com sayfasından 
giriş sağlanabilmektedir.

Udemy’e udemy.com adresinden ulaşarak 
çeşitli kategorilerde konusunda uzman eğit-
menlerden online eğitimler alabilirsiniz.

İstanbul İşletme Enstitü’süne iienstitu.
com adresinden kolayca erişebilirsiniz. Üc-
retli ve ücretsiz eğitimlere katılabilir, diler-
seniz siz de eğitmen olabilirsiniz.

https://akademi.trendyol.com adresi 
üzerinden satıcı paneline giriş yaptığınız bil-
giler ile Trendyol Akademi’ye ulaşabilirsiniz.

Platforma girdikten sonra, ana sayfa üze-
rinde bulunan eğitim ve canlı yayınlara 
katılabilirsiniz.

Habitat Derneği’ne habitatdernegi.org web 
sitesi üzerinden ulaşabilir, eğitim ve etkin-
likleri takip edebilirsiniz.

Facebook İstasyon’a istasyon.fb.com  ad-
resinden ulaşabilir yapmış oldukları eğitim 
ve yapacakları eğitimleri takip edebilirsiniz. 
Ayrıca fiziki eğitimlere katılmak için inter-
net sitelerinde bulunan İstanbul Sarıyer’deki 
ofislerini ziyaret edebilirsiniz.

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Nedir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

SERBAY AKADEMİ

BTK AKADEMİ

GOOGLE DİJİTAL ATÖLYE

UDEMY

ENSTİTÜ

TRENDYOL AKADEMİ

HABİTAT DERNEĞİ

FACEBOOK İSTASYON

KAPAK
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Kadınların ekonomik hayata katılımı konu-
sunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak 
toplumsal ve ekonomik konumlarının güç-
lenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif  rol 
almaları için desteklenmesi amacıyla oluş-
turulan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş 
birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 
bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli 
rol oynamıştır.

Bireyler için ‘Finansal Bilinç, Dijital Dünya-
da Güvenlik, İnternet Reklamcılığı, Mobil 
Fotoğrafçılık, Sıfır Atık, Ürün Sunum ve 
Pazarlama Teknikleri, Müşteri İlişkileri ve 
Satış, Gıda Güvenliği ve Lojistik, Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ gibi eğitimler 
vermektedir.

kizkardesim.net adresine girerek hesap 
oluşturup, oluşturduğunuz profil ile web 
siteye giriş yaparak, web sitesindeki eğitim-
ler kısmındaki eğitimleri alabilirsiniz.

Nedir?

Ne Tür Eğitimler Verilir?

Nasıl Ulaşılabilir?

COCA COLA KIZ 
KARDEŞİM PROJESİ

HAYALLERİNE
KAPILARI AÇ!
serbayakademi.com
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Özkan Gözütok
Serbay Interactive

Kreatif Direktör

2011 yılında bir yazılım firması olarak kur-
duğumuz Serbay’ın tam hizmet sunan ‘Di-
jital Reklam Ajansı’ olabilme yolcuğunun 
11 yılına beraber şahitlik ettik. Uzunca bir 
yoğun çalışma ve isteğin sonucu olarak Ser-
bay’ı çalışma arkadaşlarımızla birlikte günü-
müze kadar taşımayı başardık.

Kurulduğumuz günden bu yana amaçları-
mız ve hayallerimiz için çok çalıştık. Birço-
ğunu da gerçekleştirebildik ve gerçekleştir-
meye de devam ediyoruz.
İşte o hayallerimizden biri, bizi ileriye taşıya-
cak tek şey olan Serbay Akademi!

Bugüne kadar birçok proje ve marka olu-
şumunun içerisinde yer aldım. Hayatım bo-
yunca beni en çok gururlandıran projeleri-
mizin başında Serbay Akademi yer alıyor. 
Bundan daha fazla gurur duyacağımız bir 
proje ileride olur mu? Bilemiyorum.

2020 yılının Ekim ayında kurduğumuz 
Serbay Akademi’nin 1. yılında çeşitli alan-
larda çeşitli kurumlarla birlikte eğitimler ve 
etkinlikler düzenledik. E-ticaret eğitimleri 
ve drone ehliyeti eğitimleri verdik. Bunları 
serbayakademi.com ’da bulabilirsiniz.

Bizim Serbay Akademi’deki amacımız; Ser-
bay’ın markalarına, çalışanlarına, müşteri-
lerine ve iş ortaklarına çeşitli eğitim ve et-
kinlikler düzenleyen tabiri caizse bir “okul” 
olmaktır. Bünyesinde birçok eğitimin dü-
zenlendiği, çeşitli alanlarda personeller ye-
tiştirildiği, ulusal markaların yerelde bu-
lunan küçük ve orta ölçekli kobilerlerle, 
öğrencilerle ve sektöre yeni atılmış arkadaş-
larımızla buluşmasının sağlandığı bir okul 
olmasını istiyoruz.
Biliyoruz ki eğitim, her dönemde en büyük 
ihtiyacımız ve aynı zamanda bizi ileriye taşı-
yacak olan en önemli unsur olmuştur.

Yeni yılla birlikte Serbay Akademi’de ki ça-
lışmalarımızı daha da hızlandıracağız ve ya-
pacağımız eğitimlerin daha geniş kitlelere 
ulaşması için çalışıyor olacağız. İnancım o 
ki, Serbay Akademi gelecekte birçok insa-
nın hayatına dokunmuş, onların hayatların-
da önemli dönüm noktası olmuş bir okul 
olarak uzun yıllar hizmet vermeye devam 
edecektir.

Eğitim bugün olduğu gibi yarında ilk önce-
liklerimiz arasında yer alacaktır.
Cem Yılmaz’ın da dediği gibi “Eğitim Şart”

Bizim Serbay Akademi’deki amacımız; Serbay’ın markalarına, 
çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına çeşitli eğitim ve 
etkinlikler düzenleyen tabiri caizse bir “okul” olmaktır.

Bizi İleriye Taşıyacak Olan 
Tek Şey “Eğitim” 
Tam Olarak Bunun İçin
‘Serbay Akademi’ Var!
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VİLDAN YILMAZ
Düzce TSO Kalite, Eğitim ve 

Akreditasyon Sorumlusu
Vildan Hanım hoş geldiniz. Dergimizin bu 
ayki başlıca konusu olan ‘eğitim’ konusunda 
değerli bir eğitimci olarak sizin bakış açınızı 
öğrenmek bizi oldukça heyecanlandırıyor.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Öncelikle teşekkür ederim. Ben Vildan 
Yılmaz. 2006 yılından itibaren Düzce Tica-
ret ve Sanayi Odası’nda Kalite, Eğitim ve 
Akreditasyon Sorumlusu olarak görev yap-
maktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) 
eğitim ve kaliteden sorumlu bir kişi olarak 
eğitim hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Eğitim insan hayatındaki her alanda her 
zaman ihtiyaç olan bir faaliyet. Önemli 
olan beynimizi ve kendimizi doğru alanda 
eğitmek. Yoksa belleğimizi doldurmak değil. 
Albert Einstein’ın da dediği gibi: “Bir ülke-
nin geleceği o ülke insanlarının göreceği eği-
time bağlıdır.” 

Bizlere kısaca DTSO’da yer alan eğitim aka-
demisinden bahsedebilir misiniz?

Eğitim akademimiz odamız bünyesinde 
üyelerimizin gelişimlerine yönelik ihtiyaç-
ların ve zamanın gereklerine uygun eğitim-
lerle verilmektedir. Odamız bünyesinde 
verilen hizmetlerden biri olan Eğitim Faa-
liyetleri, günümüz iş dünyasına hakim olan 

“Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesi” ile,
-Düzce TSO üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda,

-Kanun ve mevzuatlarda yaşanan değişiklik-
ler sonucu ortaya çıkan,

-Ekonomi ile teknolojideki gelişmelere para-
lel olarak ihtiyaç duyulan,

konularda çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Bu 

eğitimlerle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerimizin taleplerini karşılamak kadar, 
firmalara kalifiye eleman sağlamayı ve per-
sonel altyapılarını güçlendirmeyi, genç nü-
fusun istihdam olanaklarını artırmayı da 
hedefliyoruz. 
Eğitim akademisinde verilmesi gereken eği-
timleri nasıl belirliyorsunuz?

Her yeni yılın sonunda bir sonraki yılda 
planlayacağımız eğitimleri belirlemek adına 
üyelerimize eğitim ihtiyaçlarının belirlen-
mesi amacıyla “Eğitim İhtiyacı Belirleme 
Anketi” web sayfamız, sosyal medyalarımız, 
e-posta, SMS ve diğer tüm iletişim kanal-
larımızı kullanarak üyelerimize duyurulur. 
Gelen cevaplara göre öncelikli eğitim ko-
nuları ve eğitimi verecek kişilerin nitelikleri 
detaylı olarak araştırılarak ihtiyaca yönelik 
eğitim planı oluşturulur. 
Bunun dışında gerçekleştirilen eğitim ve se-
minerlerin sonunda katılım sağlayanlar ara-
sında yine yapılan “Eğitimi Değerlendir-
me Anketleri” ile yapılan değerlendirmede 
çıkan sonuçlarda ortalama %90 memnuni-
yet oranına ulaşılmaktadır. Seminer ve pa-
neller www.duzcetso.org.tr adresinde “Et-
kinlik Takvimi” bölümünde, ayrıca sosyal 
medya hesaplarımızda, ilan panosunda, 
SMS ve e-posta bilgileri güncel olan üyele-
rimize e-posta ve SMS ile bildirilmektedir. 
Kurum içi personelin eğitim ihtiyaçları ise 
‘Personel Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 
Anketi” ile sene başında personele dağıtı-
larak ortaya çıkan sonuçlara göre belirlen-
dikten sonra plana dahil edilmekte perso-
nel eğitim kartlarına işlenmektedir.  Plan 
dışı eğitimler ise anlık ihtiyaçlar veya üye-
lerden gelen taleplerin yerine getirilmesi ile 
gerçekleştirilmektedir. Personelin eğitimleri 

de ayrıca her eğitim sonrasında katılımcılara 
eğitim değerlendirme anketi düzenlenerek 
raporları tutulmaktadır.

Pandemi dönemiyle birlikte eğitime olan 
bakış açınız ne yönde değişti? 

Pandemi dönemiyle birlikte en çok etkile-
nen alanlardan biri de eğitimler olmuştur. 
Yüz yüze eğitimlerin yerini ilk zamanlarda 
online eğitimler aldı. Bu bir anlamda ulaşım 
olarak kolaylıklar sağladı. Ancak zamanla 
gördük ki online eğitimler eskisi kadar talep 
görmüyor. Son yapmış olduğumuz eğitim 
talep anketlerinde görüyoruz ki yüz yüze 
eğitimler tercih ediliyor. 

Etkili bir eğitim süreci sizce içinde neleri 
barındırır?

Öncelikle talepleri iyi değerlendirmek-
le başlar. Günümüzün gerekliliklerine ve 
menfaatine ilişkin içerikler ile ilgi çekici ve 
anlaşılır olması gerekli. İyi planlanmalı ve 
ihtiyaçlara doğru kanal ile ulaşmalı. 

Verilen eğitimler sonrasında geri dönüşler 
nasıl oluyor?

Katılımcıların eğitim sonrasında görüşleri 
bizim için çok değerli. Verdikleri cevaplar 
bizlere daha kaliteli hizmet verebilmemiz 
için olanak sağlıyor. Eğitimlerimiz sonra-
sında değerlendirme raporlarımızda puan-
lamanın 5 üzerinden 4,88 civarında olduğu-
nu görmek de bizleri açıkçası mutlu ediyor. 

Bugüne dek düzenlediğiniz eğitimler arasın-
da sizin için en önemlileri hangileriydi?

Makine imalat sanayisinde yeterliliklerin ve 
iş birliklerinin geliştirilmesi projesi kapsa-
mında CNC programlama eğitimleri plan-
lanmış, 300 kişi katılım sağlamıştır. Burada 
MARKA, Düzce Üniversite’si ve odamız 
aracılığıyla Düzce MYO’da iki adet CNC 
makinesi ile 25 bilgisayardan oluşan bir la-
boratuvar kurduk. Burada 3 ay süreli CNC 
operatörlüğü eğitimleri verilmiştir. 
Ayrıca Düzce Valiliği, Milli Eğitim Bakan-
lığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İşkur, 
Düzce TSO, DESOB iş birliği ile güdümlü 
proje programı kapsamında kurulan ve ak-
redite olan NİSGEM (Nitelikli İstihdam ve 
Strateji Geliştirme Merkezi) ile, 16 alanda 
mesleki yeterlilik belgelendirme işlemleri 
yürütülmektedir.  
Bu eğitimlerin iş yerlerinin en büyük sorun-
larından biri olan nitelikli personel ihtiya-
cının karşılanması hedeflenmiştir. Aynı za-
manda istihdam sorununun da çözümünde 
katkı sağlamaktadır. 

İlgiyle takip ettiğiniz eğitimciler var mı? 

Eğitim adına hizmet veren herkes tabii ki 
çok özel benim için. Bununla birlikte son 
zamanlarda dünyanın en iyi 50 öğretmenin-
den biri seçilen Selçuk Yusuf  Arslan ilgimi 
çekiyor. Genç yaşta böyle bir başarı takdi-
re şayan. 

 Son olarak ileride gerçekleştirmeyi düşün-
düğünüz eğitimlerden bizlere kısaca bahse-
debilir misiniz?

2021 yılı sonuna yaklaşıyoruz. Bu sebeple 
üyelerimize 2022 planlamaları kapsamında 
eğitim taleplerini bu hafta içinde “Eğitim 
Talep Anketi” sunacağız. Gelen talepler 
doğrultusunda oluşturacağımız eğitim plan-
lamasında öncelikle Pazarlama, Dijitalleşme, 
Dış Ticaret, İnovasyon ve Kalite üzerinde 
durmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kuru-
mumuzda odamız bölgemizin en çok eğitim 
veren kurumlardan biridir. Her türlü alt ya-
pımız mevcut olup, sadece üyelerimize yö-
nelik olmayıp, topluma da açıktır.

BEYNİMİZİ VE KENDİMİZİ
DOĞRU ALANDA ‘EĞİTMEK’
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Nazan Taşlı
Serbay, Grafik Tasarımcı

Kişilerin iş dünyasının pratiklerini anlayabil-
mesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla 
birçok alanda staj programları uygulanıyor. 
Dönem dönem uygulanan bu staj program-
larına çok sayıda kişi başvursa da sadece az 
sayıda kişi hedefine ulaşabiliyor. 

Staj başvurusunda nelere dikkat etmemiz 
gerektiği ile ilgili bir araştırma yapmak ne 
kadar önemliyse hangi kurumda staj yapma-
yı istediğimiz de aslında bir o kadar önemli 
hâle geliyor. Mesleki anlamda ne kadar is-
tekli olsak da bize uygun olmayan bir staj 
programı hayallerimizi çöpe atmamıza 
neden olabileceği için seçimlerimizi yapar-
ken bol bol araştırma yapmamız gerekiyor. 
Benim staj hikâyem de araştırmayla 
başlamıştı. 

Gördüğüm ilan ve merak duygum sayesinde 
staj sonunda bir iş sahibi olabileceğimi dü-
şünemezdim. Ancak günümüz teknoloji-
siyle uzaktan çalışma imkânı bulma ve 
fırsatlar dünyasından yararlanmak artık 
çok kolay.

Başvuru yapmadan önce ilk düşüncem 
“ben bugüne kadar neler yaptım?” 
sorusu ile yüzleşmek oldu. Bu soruya vere-
bileceğim cevaplar ile başvuru soruları ara-
sında ortak bir özellik bularak ilerlemiştim. 
Kendi fırsatımı mutlaka yaratmam gerekti-
ğini düşünüyordum. Bu nedenle bilmelisiniz 
ki staj yapmadan önce mutlaka alanınızda 
kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Unutmamalısınız ki kişinin en iyi öğretmeni 
kendisidir. Bu nedenle mesleğinizi pratikte 
uygulayabilecek şekilde öğrenmelisiniz. Size 
staj ile bu durumu deneyimleme fırsatı veril-
diğini doğru anlamalısınız. Staj eksiklerini-
zi çalışırken görme fırsatı veren ve aynı za-
manda pratik yapabileceğiniz bir mutfaktır. 
Bu nedenle çalışma arkadaşlarınızdan mut-
laka yardım alarak ilerlemeli, işleyiş hakkın-
da bilgi sahibi olmalı ve uyum sağlamalısınız. 
Peki, diyelim ki bir staj programına başvur-
mak istiyorsunuz ancak öncesinde ve son-
rasında neler yapmanız gerektiğinden emin 
olamıyorsunuz. O halde kâğıt kalem çıkarın 
ve neler yapmanız gerektiğini aşağıdaki bil-
gilere bakarak not alın!
İşte size daha ayrıntılı hazırladığım 
tavsiyeler: 

-Bir şirketin web sitesi kimliği gibidir. Orada 
sunulan bilgileri tek tek okumalı ve şirketin 
verdiği hizmeti iyi anlamalısınız.

-Şirketin hedef  kitlesi ile nasıl iletişim kurdu-
ğuna dikkat etmelisiniz.

-Örnek çalışmalarını mutlaka incelemelisiniz. 
-Günümüzün dijitalleşen dünyasında nasıl 
var olduğuna göz atmalı; mümkünse sosyal 
medyasını takip etmelisiniz.

-Staj programı kapsamında verilen bilgileri 
dikkate almalı ve şartların karşılıklı uygun 
olup olmadığına karar vermelisiniz. 

-İncelemeniz doğrultusunda staj programı-
nın size neler katabileceğini ve çalıştığınız 
ortama nasıl bir fayda sağlayabileceğinizi iyi 
hesap etmelisiniz. 

-Başvururken sorulan soruları iyi anlamalı ve 
cevaplarınızda net olmalısınız. 

-Kabul edilmeme korkusu ile asla oldu-
ğunuzdan farklı ve abartılı hareketlerde 
bulunmamalısınız. 

-Bugüne değin yaptığınız çalışmalardan 
bahsetmeyi unutmamalısınız. Üniversite 
hayatınızda 
katıldığınız sosyal aktiviteler ve aldığınız 
sorumluluklar iş dünyasında sizin bir adım 
önde olmanızı sağlayabilir. 

- Mutlaka bir konuda özgün olmalısınız. 
- Kendinizden ve yapabileceğinizden emin 
bir ses tonuyla iletişim kurmak her zaman 
olumlu bir etki bırakır, unutmamalısınız.

-Staj programına kabul edildikten sonra ça-
lışma sistemini anlamak için soru sormak-
tan çekinmemelisiniz, bilmediğiniz konular-
da soru sormak öğrenmek için iyi bir adım 
olacaktır. 

-İşe zamanında başlamalı ve verilen görev-
leri ciddiyetle, zamanında yerine getirmeye 
çalışmalısınız.

-İyi ilişkiler kurmaya dikkat etmeli ve iyi bir 
gözlemci olmalısınız. 

  Staj programında ne kadar verimli 
çalışma imkânı bulursanız mezun olduğu-
nuzda iş bulma ve çalışma konusunda çok 
daha avantajlı olacağınızı bilmelisiniz. Ça-
lıştığınız kurum sizden memnun kalırsa iş 
teklifinde bulunabileceğini düşünmeli ve 
motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. 

Staj her şeyden önce kendi gelişiminizi test 
etmek için size sunulan bir fırsattır. Bu ne-
denle bu fırsatı yakaladığınızda durumun 
bir getirisi olarak gözlemleriniz sonucunda 
hareket etmeye özen göstermeli ve genel 
tavsiyelerimi kendinize uyarlayarak hareket 
etmelisiniz. 
Unutmamalısınız, kariyerinize iyi bir başlan-
gıç yapmanın bir diğer yolu stajda başarılı 
olmaktan geçer.

Her şeyden önce 
staj kişinin geleceğe 

dair bakışını 
şekillendirmesinde 

büyük bir rol oynuyor. 

Bugüne değin hiçbir 
gelişim göstermeden 

sadece stajda 
öğrenirim mantığı 
ile hareket etmek 

sizi hayal kırıklığına 
uğratabilir.

KARİYERDE
EN İYİ BAŞLANGIÇ: STAJ!
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Macera Tutkunları İçin Doğa Sporları
Türkiye, eşsiz doğası ile macera sporları ve adrena-
lin tutkunları için tam anlamıyla bir cennet. Tatil 
sizin için dinlenmek, sakin bir ortamda huzur 
bulmak kadar aynı zamanda macera dolu keşifler 
yapmak ve adrenalin seviyenizi yükseltmek demek-
se, sizin için hazırladığımız doğa sporları listesine 
mutlaka göz atın.

Yamaç Paraşütü

Dalış

Kaya Tırmanışı

Sörf

Rafting

Hiking

Kendinizi yaklaşık 2 bin metrelik bir tepeden atlayarak boşluğa bı-
rakıyorsunuz. Sonra havanın kaldırma gücüyle yükseliyorsunuz ve 
3-4 bin metrelik bir yüksekliğe çıkıyorsunuz. Ayaklarınızın altınızda 
eşsiz güzellikte bir manzara. Manzaranın yanında verdiği kuşlar gibi 
özgür olma hissi. İşte bu his paha biçilemez bir özgürlük hissi. Şayet 
yüksek tansiyon, kalp ve şeker gibi bir hastalığınız yoksa ve adre-
nalin seviyorsanız yamaç paraşütü yapmamanız için hiçbir neden 
yok. Dilerseniz gerekli eğitimlerinizi tamamlayıp yalnız, dilerseniz 
eğitmen eşliğinde tandem dediğimiz yamaç paraşütü ile gökyüzün-
de süzülebilirsiniz. Yamaç paraşütü denince ülkemizdeki en popüler 
yer Fethiye’ye bağlı Ölüdeniz. Daha önce hiç yamaç paraşütü yap-
mamış kişiler için Ölüdeniz biçilmiş bir kaftan adeta.

Bambaşka bir dünyanın kapılarını açmak isterseniz sizi sualtına bek-
leriz. Su altının gizemli ve eşsiz güzelliğe sahip bu dünyayı keşfetme-
ye hevesli olanlardansanız tatilinizde mutlaka dalış yapmanızı öne-
riyoruz. Dünyaca ünlü dalış noktalarına ev sahipliği yapan Ege ve 
Akdeniz’in mavi suları sizi kendine hayran bırakacak bir dünyanın 
kapılarını açıyor. Dalış yapmadan önce bir su altı spor kulübünden 
ya da dalış eğitim merkezinden sertifikanızı almanız gerekiyor. Eğer 
sertifikanız yoksa eğitmen eşliğinde ‘Discovery’ adı verilen ve 5 
metre derinliğe kadar tur dalışlarına katılabilirsiniz. Bodrum- Küçük 
Reef  ve Kargı Adası, Kaş - Flying Fish ve Kanyon, Saros - Bebek 
Kayalıkları, Ayvalık - Tokmaklar, Kemer - Paris Batığı, Çanakkale 

- Çam Burnu ve Gökçeada en önemli dalış noktaları arasında ilk sa-
yabileceğimiz yerlerden.

Kaya tırmanışı, dağcılık sporunun kollarından biri ve ülkemizin pek 
çok noktasında yapılabilen bir doğa sporu. Kaya tırmanışı yapabil-
meniz için eğitim almış olmak zorundasınız. Üniversitelerin dağcılık 
kulüpleri ve özel dağcılık kulüpleri kaya tırmanışı için gerekli eği-
timleri veriyorlar. Şayet gerekli eğitimleri tamamladıysanız ve kask, 
emniyet kolonu, express, dinamik ip, tırmanış ayakkabısı ve ATC 
gibi ekipmanlara da sahipseniz kaya tırmanışı yapmaya başlayabilir-
siniz. Tırmanışta henüz deneyiminiz yeterli değilse eğitim aldığınız 
kulübe tırmanıştan önce bilgi vermeniz önerilerimiz arasında. Kaya 
tırmanışında en çok tercih edilen rotalarsa şöyle: Kocaeli - Ballıkaya-
lar, Eskişehir -Karakayalar, Bursa - Narlıdere, Olimpos - Tırmanış 
Parkı, Antalya - Geyikbayırı, Bilecik - Pelitözü, Bafa Gölü - Kapıkırı 
ve Niğde Aladağlar Milli Parkı

Ülkemizde özellikle son yıllarda yıldızı parlayan sporlardan biri de 
rüzgar sörfüdür. Rüzgar sörfü, kite (uçurtma) sörf, dalga sörfü bu 
sporun en bilinen dalları arasında sayılabilir. Su sporları arasında 
özellikle genç kesim tarafından tercih edilen sörfün merkezi ise rüz-
garıyla meşhur Alaçatı. Özellikle rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunla-
rının her sezon akın ettiği Alaçatı’da pek çok sörf  okulu bulunuyor. 
Bu okullardan ders alabileceğiniz gibi ekipman temin etmeniz de 
mümkün. Haziran-eylül ayları Alaçatı’da sörf  için en uygun zaman. 
Akyaka - Gökova sahilleri ülkemizdeki bir diğer sörf  merkezi. Sörf  
sezonunun en uzun olduğu yer olan Akyaka’da sadece sörfçülere 
ayrılmış 1,5 km uzunluğunda sahil şeridi bulunuyor. Rüzgar sörfü 
ve kitesörf  okulları ile sörf  öğrenmek için en uygun yerlerden biri 
olan Akyaka’da da haziran ve eylül arası sörf  için en ideal dönem. 
Yoğun ilgi gören merkezlerden biri de Bozcaada. Adanın hakim 
rüzgarıyla sörf  yapmak harika bir deneyim yaşatıyor.

Adrenalin seviyesinin doruğa çıktığı sporlardan biri de rafting. De-
neyimli rehberler eşliğinde yapıldığında güvenli ve eğlenceli bir ak-
tivite olan ve farklı zorluk derecelerine sahip olan rafting, ülkemiz-
deki pek çok akarsuda yapılabiliyor. Rafting yapmak istiyorsanız 
hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uymanız gerekiyor. Bunlar-
dan en önemlileri can yeleği ve kask takmak, en az iki ya da üç kişilik 
gruplarla parkura çıkmak, botunuz hakkında bilgi sahibi olmak ve 
botunuzun kapasitesini aşacak parkurlara girmemek. Suya inmeden 
önce eğitmenler tarafından yapılan kısa bilgilendirmeyi dikkatle din-
leyin. Akarsu ve nehirler bakımında zengin olan ülkemizde rafting 
için en çok tercih edilen parkurlar Çoruh Nehri, Düzce - Melen 
Çayı, Ardeşen - Fırtına Deresi, Antalya - Beşkonak, Mersin Göksu 
Nehri ve Artvin -Barhal Çayı. Bölgelerin mevsimsel özelliklerine 
göre değişmekle birlikte, rafting için en uygun zaman karların eriye-
rek nehirlerin debisinin arttığı mart, nisan, mayıs ve haziran aylarıdır.

Bir doğa yürüyüşü çeşidi olan hiking, zorluk derecesi düşük ve ge-
nellikle günübirlik yapılan doğa gezilerini kapsıyor. Her yaştan kişi-
nin yapabileceği, herhangi bir eğitim gerektirmeyen bu spor aslında 
bir nevi yaşam biçimi. Eğer uygun bir rota bulduysanız ve yürüyüş 
ayakkabısı, sırt çantası, rehber kitap gibi temel ekipmanlarınız varsa 
hiking yapmak için gerekli koşullara sahipsiniz demektir. Ülkemizin 
her bölgesinde, her mevsimde yapabileceğiniz hiking için binlerce 
rota mevcut. Bu rotalar içinde ise Kapadokya, Ölüdeniz Kayaköy, 
Göcek - Gökçeovacık, Gölcük - Bozdağ, Kocaeli - Sıcakdere ve Şile 

-Ağva en bilinen hiking parkurları.

DOĞANIN SESİ TÜRKİYE

Eray Şen
Serbay Interactive, Front-End
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VAR BİR 
HİKAYESİ

HİLAL ERDEM
Mektuba bir hitapla başlanması gerektiğini öğrettiler okulda. Düşün-
düm. Bir cevap bulamadım. Neyimsin sen? 

   Geceleri birbirimize eski arkadaşlarımız, eski alışkanlıklarımız hak-
kında sorular sorup sohbet ederken yazmakla ilgili çok şey konuştuk. 
Yazmanın ne kadar iyileştirici olduğunu.Çok uzun süre sonra işte yine, 
yazıyorum. Sayemizde. Hayatımdaki onca olumlu olumsuz olaya, alın-
mış büyük kararlara rağmen, kalbimi, bedenimi, zihnimi senin kadar 
yoran, sevindiren ve bir o kadar da yerle bir eden başka bir şey yok. Hiç 
olmadı. Belki ileride bir gün bana benzeyen bir kız çocuğunu doğurup 
elime alırsam, ona sevmeyi, sevilmeyi, arzulamayı anlatırdım hatta o 
daha karnımdayken ona aşkı anlatan defter defter cilt cilt satırlar yaza-
rım diye ummuştum. Bak kızım, ben aşkı sevgiyi böyle tattım ve haya-
tımdaki bütün güzel şeylerin nedeni buydu diye yazardım. 

   Yine isteğim dahilinde kıpırdattın yüreğimi bugün. Tekrar hatırlaya-
cağım, zihnimi saran bunca şüpheyi, kaygıyı ve çocukluğu içinde saklı 
tutan o odanın kapısını bile bile bilmem kaçıncı kez yeniden açtım. 
Anlayacağın yine gönüllü acı çekiyorum. Vücudumun her bir uzvunda 
damarında yayılan acıyı durduramadım ve en sonunda tutamadım ken-
dimi, ağladım. O an anladım sana karşı hiç büyüyemediğimi. Otogar-
ları, vapur iskelelerini, ayrılışları sevmediğimi, sevemeyeceğimi. Küçük 
bir çocuk gibi dudaklarım, çenem titreyerek ardından ağlayabileceğimi.

    Bugün anladım tekrar. İçimde hiç eskimediğini, gece uyku arasında 
onlarca kez beni öpüp tekrar uyuduğunda, uyuma numarası yapıp sonra 
uzun süre seni izlediğimi, yıllar da geçse defalarca defalarca defalarca 
ister gönüllü ister gönülsüz ama başa sarabileceğimi ve bir tek sana karşı 
iradesiz oluşumu. Bugün tekrar hatırladım. 

   Tek bir sigara kalmış senden çantamda. Parliament uzun. Upuzun. 
Sanki sürekli bir şeylerin gelmesini bekleyenlerin sigarası. Aldım çan-
tamın içine koydum. Bilerek mi bıraktın yoksa öylesine mi kaldı bilmi-
yorum. Yanlışlıkla ıslandı, kuruttum. İçsem mi, senden kalan son şeyi 
tüketsem mi, bilemedim. Bıraktım olduğu yerde, ellemiyorum. 

   Seninle son defa uyuyacağım bir başıma ve sonra da söz verdiğim gibi 
nerede bıraktıysak öyle kalacak her şey. Sabahtan sonra bilindik hayatı-
ma devam edeceğim. Tıpkı hiçbir şey yaşanmamış, hiç bir şey olmamış 
ve seni hiç bu denli sevmemişim gibi. 

   Dudakların dudaklarıma bir kere daha içimden gelerek değdiği için, bir 
kere daha bedenimi ruhumu birleştirmeme izin verdiğin için, gece bana 
sımsıkı sarılıp beni hayattan kopardığın için, bir zamanlar çok sevildiği-
mi hissettirdiğin için, çok teşekkür ederim. Sakın karışıklık yarattın diye 
düşünme, aksine yaşadığımı hissettirdin. 

   Mektuba bir hitapla başlamalıydı, ben beceremedim. Neyimiz normal 
ki mektubumuz öyle olsun zaten, değil mi? Bir türlü başlayamadığımız 
ama kolaylıkla bitirebildiğimiz gibi, ben de hitapla bitiriyorum madem: 

   Tüm pişmanlıklarımın, geç kalmışlıklarımın toplamına... 

   Hep sevgiyle. 

Kasım 2018
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Tür: 
Aksiyon/Komedi
Çıkış Tarihi: 
2018
Yönetmen: 
Jonathan Zuck

Tür: 
Drama
Çıkış Tarihi: 
2020
Yönetmen: 
Florian Zeller

Tür: 
Korku/Komedi
Çıkış Tarihi: 
1990
Yönetmen:
Ron 
Underwood

Tür: 
Aksiyon/Gerilim
Çıkış Tarihi: 
2011
Yönetmen: 
Gareth Evans

Harvey, kovulana ve bir aylık ömrü kaldığını öğrenene 
kadar temkinli ve vicdanlı bir hayat sürmüştür. Bir barda 
Luke ile tanışır ve hiçbir kuralı çiğnemediğini itiraf  eder. 
Luke, “istiyor musun?” diye yanıt verir ve böylece görev 
başlar.

Küçük, izole bir kasabanın yerlileri, ne olduğu bilinmyeyen 
garip titreşimler sonucu ortaya çıkan gizemli bir canlı türüne 
karşı kendilerini korumak zorunda kalır.

Özel bir operasyon timi, şehir dışındaki mahallelerden birinde 
aranan bir uyuşturucu tücarrıın gizlendiği istihbaratını alır ve 
adamı yakalamak için oturduğunu binaya baskın düzenlerler.
Fakat atladıkları nokta bu apartmanın her katı farklı suçlularla 
hüküm giymiş onlarca katil, manyak, hırsız ve çeteyle doludur. 
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Tür: 
Bilim-Kurgu/Suç
Aksiyon
Çıkış Tarihi: 
2012
Yönetmen: 
Pete Travis

Dünyanın Atom Çağı’na girdiği karanlık bir gelecekte, 
bildiğimiz şehirler yok olmuş ve insanlar yüz binlerce 
nüfuslu megapollerde yaşamaya başlamıştır. Suça karşı 
zerre kadar acıması olmayan polis güçleri, suçlu potansi-
yali gördükleri her insanı acımasızca cezalandırmaktadır. 
Polis şimdi hem jüri hem yargıç hem de cellattır. Bu yar-
gıçların en namlısı ise Dredd’dir. Dredd ve ortağı döne-
min en güçlü çetelerinden Ma-Ma’nın yönettiği devasa 
binada bir cinayeti araştırmaya giderler. Fakat 200 katlı 
ve her yanının çete üyeleriyle sarıldığı bu binadan canlı 
çıkmaları mümkün olacak mıdır?
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Tür: 
Aksiyon/Macera/
Komedi
Çıkış Tarihi: 
2021
Yönetmen: 
James Gunn

Tür: 
Macera/Komedi/
Bilim-Kurgu
Çıkış Tarihi: 
2006
Yönetmen: 
Mike Judge

Tür: 
Drama
Çıkış Tarihi: 
2021
Yönetmen: 
Molly Smith 
Metzler

Tür: 
Gizem/Aksiyon-
Drama
Çıkış Tarihi: 
2021
Yönetmen: 
Hwang
Dong-Hyuk

Tür: 
Komedi/Suç
Çıkış Tarihi: 
2013-2021 
Yönetmen: 
Dan Goor, Micheal 
Schur

The Suicide Squad, hapishaneden çıkabilmek için çabalayan kötü 
kahramanlara odaklanıyor. Belle Reve, ABD’deki en yüksek ölüm 
oranına sahip olan hapishanedir. Süper Kötüler’in tutulduğu bu 
yerden kurtulmak için her şey göze alınır. Bloodsport, Peacema-
ker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Black-
guard, Javelin ve herkesin favori psikopatı Harley Quinn yap ya da 
öl görevini yerine getirebilmek için bir mahkumlar timi oluşturur. 
Bu görev hiç kolay olmayacaktır.

Bir adam, yaşlandıkça kızından gelen her türlü yardımı reddeder. 
Değişen koşullarını anlamlandırmaya çalışırken sevdiklerinden, 
kendi zihninden ve hatta gerçekliğinin dokusundan şüphe duy-
maya başlar.

Yüzlerce nakit sıkıntısı çeken oyuncu, çocuk oyunlarında yarış-
mak için garip bir daveti kabul eder. İçeride, oyuncuları ölüm-
cül yüksek bahislerle cazip bir ödül beklemektedir. 45.6 milyarlık 
ödülün sahibi olmak için tehlikelerle dolu bir hayatta kalma oyu-
nuna dahil olurlar.

Kesin olarak ortalama bir Amerikalı olan Er Joe Bauers, çok gizli 
bir kış uykusu programı için kobay olarak seçilir ancak unutulur. 
İnanılmaz derecede moronik bir geleceğe uyanır. Artık yaşayan en 
zeki insandır.

İstismarcı bir ilişkiden kaçan genç bir anne, çocuğunun geçi-
mini sağlamak ve onlara daha iyi bir gelecek inşa etmek için 
savaşırken ev temizliğinde iş bulur. Hayat her koşulda zorlu ve 
sıkıntılı geçmektedir.

Yüzbaşı Ray Holt, istediği her şeyi yapmaya alışmış yetenekli ama 
kaygısız bir dedektif  olan Dedektif  Jake Peralta’nın da dahil olduğu 
Brooklyn’in 99. bölgesini devralır. Jake, ekibinin başına titiz yüz-
başının atanmasıyla artık kurallara uymaya ve bir takım oyuncusu 
olmaya alışmak zorunda kalır. 
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Yavuz Selim Acar
Serbay Interactive

Video Designer

İZLEMEDEN OLMAZ
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REKLAMA GENÇ BAKIŞ

Etkileşim insanlığın gelişimi ve geleceği 
açısından önemli bir unsur. Var olduğumuz 
toplumun koşullarının içinde ilerliyor, daha 
ötesini etkiliyor ve bundan etkileniyoruz. 
Değerler sistemimizin oluşturduğu tercih-
lerimizin kökeninin de bir alt metni oldu-
ğunu keşfediyoruz. 
Tayyare Limanı Dergisi’nin bu sayısında-
ki konuğu, reklamcılık sektörünün başarılı 
isimlerinden Baran Özen’in samimi cevap-
larında gerçekliği gözlemliyoruz.
Öyleyse gelin, “İyi bir reklamcı nasıl olur?” 
sorusunu farklı bir bakıştan dinleyerek 
değerlendirelim.
Etkileşimde kalmaya devam edelim.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben Baran. 26 yaşındayım. Yaklaşık üç 
yıldır reklamcılık sektöründeyim. Tasarım-
dan sosyal medya yöneticiliğine oradan da 
metin yazarlığına değişik bir kariyer çizgi-
si çizdim. Yaklaşık bir yıldır da Serdesin’de 
kalem oynatıyorum. Favori yemeğim ham-
burger. Favori insan tipim müşkülpesent.

Reklam sektöründe çalışmaya nasıl karar 
verdiniz?

Bizim zamanımızda YouTube falan yoktu. 
Yani kimse birbirine komik kedi videosu 
gösteremiyordu. Onun yerine reklamlar-
da gördüğümüz şakalı şeyleri sınıfta anla-
tıyorduk. Özellikle Cem Yılmaz reklamları 
bizi kendimizden geçiriyordu. İşte aklımda 
bu anılar kalmış olmalı ki üniversite tercih 
dönemi geldiğinde kendimi reklamcılık ya-
zarken buldum. 

Bugüne dek yaptığınız işler arasında sizin 
için en önemli olanlar hangileri?

Asperox için yaptığımız şeyler bizi çok 
mutlu ediyor. Bir temizlik ürünü markası-
nı sosyal medyada ancak bu kadar eğlenceli 
anlatabilirsiniz. :) Geçtiğimiz haftalarda ya-
yınladığımız Daily Perfection filmleri de bizi 
oldukça mutlu etti. Herkesin eline sağlık.

Sektörde sizi motive ve demoralize eden 
faktörler nelerdir?

Motive eden faktörler: Yaptığınız şeyin kanlı 
canlı olarak karşınıza çıkması. Düşünseni-
ze bir şey düşünüyorsunuz, düşündüğünüz 
şey onaylanıp hayata geçiriliyor ve sonsuza 
kadar orada kalıyor. Bu muhteşem bir şey. 

Demoralize eden faktörler: Kafası karışık 
müşteri, mesai. :)

Yaratım sürecinde sizi neler besler?

Buna kısaca şöyle yanıt vereyim: Her şey! 
Ne kadar farklı şeyle haşır neşir olursanız o 
kadar çok şey öğreniyorsunuz.

Bugüne dek sizi en fazla etkileyen tasarım 
hangisi ve neden?

Ogilvy’nin Lego ilanları basit ama etkili bir 
ilan nasıl yapılır dersi niteliğinde. Fikriyle, 
işçiliğiyle ‘’hayal gücü kullan’’ temasını bu 
şekilde etkili bir biçimde yansıtabilen bir ça-
lışma görmedim. 

Şu an neler üzerinde çalışıyorsunuz? Yeni 
projeleriniz var mı?

Şu an ekip olarak Türkiye’nin en köklü mar-
kalarından birinin yakında lansmanını ya-
pacağımız yeni bir online sipariş platformu 
üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca önümüz ödül 
sezonu. Farklı bir sürü çalışmayla karşınız-
da olacağız. :)

İlgiyle takip ettiğiniz tasarımcılar/ işler var 
mı?

George Lois, Başar Bellisan, İsmail Gü-
zeliş, Pablo Rochat, Kaan Bilaloğlu, Esra 
Gülmen, Christoph Niemann. Aklıma ge-
lenler bu kadar. Eminim daha bir sürü ola-
ğanüstü kişi vardır.

Mesleğinizi en iyi açıklayan kelimeler size 
göre nelerdir?

Son olarak mesleğinizin geleceği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Pandeminin hayatımıza girişiyle aslında bir 
çok şey değişti. Geleneksel mecralar biraz 
da olsa önemini kaybetmeye başladı ve mar-
kalar dijital yatırımlarını artırdı. Ajanslar 
artık daha çok dijitale hakim olan insanları 
bünyesine katıyor. Dijitalize bir dünya bizi 
bekliyor. Bu dünyaya ayak uyduramayanlar 
maalesef  eleniyor. 

Reklam sektöründe kendini geliştirmek iste-
yen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Aslında yukarıda ufak bahsetmiştim. Bence 
iyi bir reklamcı her türlü konuyla haşır neşir 
olmalı. Eline geçen her şeyi okumalı,izle-
meli, deneyimlemeli, sorgulamalı. Ayrıca 
sektöre yeni girecek kişilere de George Lo-
is’in Damn Good Advice (for people with 
talent!) ve Crispin Porter + Bogusky’nin 
ajans felsefesini anlattığı Hoopla kitaplarını 
tavsiye ederim.

Kelimeler yerine bir 
formülle açıklayayım;
(Kan + Ter + Gözyaşı) x Yıllar

Kötü mü ettim 
bilmiyorum; bunu 

gelecekte çocuğumun 
masraflarını öderken 

düşüneceğim. :)

Ta
yy

ar
e 

Li
m

an
ı D

er
gi

si

YARATICILIK

Baran Özen
Serdesin, Digital Content 

Creator & Executive

Seni, Sen Yapar
Nisa Aydın
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CULTPOP

Merhaba, bazılarımızın tümüyle içinde 
olduğu, bazılarımızın ise bir o kadar nefret 
ettiği popüler kültür ögeleri köşemize hoş 
geldiniz!

Bu benim ilk köşe yazım. Bu yüzden bu ya-
zının konusunu şahsen kendimin de olduk-
ça sevdiği bir öge olan Starbucks olarak be-
lirledim. Ayrıca 50 yaşına girmiş, değmez 
mi?

Biraz klasik olduğunun farkındayım; ancak 
çoğu popüler kültür ögesinin aksine 
Starbucks asla eskimiyor ve yerine yeni bir 
kahve dükkânı gelemiyor. Oldukça güçlü.

Ders çıkışlarında, sabah yürüyüş esnasında, 
bir yolculukta ya da işten sonra hem biraz 
arkadaşlarla sohbet hem de kaliteli kahve 
içmek için uğranılan ‘efsane?’ mekân. Peki, 
yüzde kaçımız buraya gerçekten kahvesini 
sevdiğimiz için gidiyoruz?

Hepimiz biliyoruz ki artık hayatımızda 
Starbucks kültürü diye bir kültür var. Bazı 
kesimler için bu kültür bir ‘lifestyle’ olarak 
adlandırılırken bazı kesimler için ise nefret 
edilesi bir popüler kültür ögesi.

Çok değerli bir büyüğümle geçen gün bu 
konuda sohbet ettik. Kendisi, ailesiyle bir-
likte yolculuk arasında kahve almaya git-
tiklerini ve Starbucks’ta her zaman olduğu 
gibi çok sıra olduğunu, aynı zaman dilimin-
de Kahve Dünyası’nın da bir o kadar sakin 
olduğunu gördüklerini söyledi. İki marka-
nın arasında bir lezzet farkı olduğunu kabul 
ediyoruz. Ancak müşteri yoğunluğunun bu 
kadar dengesiz olmasının tek sebebinin 
sadece kahve kalitesi olmadığı ortada.

Bir kısmımızın Starbucks’a gitmesinin 
sebebi ‘Starbucks’tayım’ diyebilmek ya da 
üzerinde isminin yazılı olduğu karton bar-
dağı Instagram’da paylaşabilmek.

Geri kalan kısım ise gerçekten Starbu-
cks’ın kahvesini ve rahat ortamını sevdi-
ği için gidiyor. Peki, siz Starbucks’a neden 
gidiyorsunuz?

Ya da gidiyor musunuz?

Starbucks’ın Hikayesi İçin

Link
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Nisa Aydın
Kuşçuoğlu Altın & Pırlanta

E-Ticaret Yöneticisi

Link

https://www.youtube.com/watch?v=yz6o31J-eUk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=qjm6MLqsAx0
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KREATİFİN KEŞFİ
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Nil karaibrahimgil-benden sana

Pinhani- beni sen inandır

ÖNERİ

MÜZİK

KİTAP

The platform

Bir hapishanede üzeri yiyecekle kaplı bir 
platform kat kat aşağı iner. Üst katlardaki 
mahkûmlar doyasıya yerken alttakiler aç ve 
çaresiz kalır. İsyan kaçınılmazdır. Hapisha-
neye girmeden önce tüm mahkumlara en 
sevdiği yemekler sorulur. Ve tüm yemek-
ler aslında herkesin en sevdiği yemekler 
göz önüne alınarak yapılarak platformun 
üzerine koyulur. Her mahkum kendi sev-
diği yemeği yiyerek gerisini bıraksa aslında 
bütün mahkumların doyması sağlanacaktır. 

Kefernahum
Beyrut sokaklarındaki zorlu yaşamın katılaş-
tırdığı, duygusal yara izleri taşıyan 12 yaşın-
daki bir çocuk kendisini sefalete sürükleyen 
ihmalkâr ebeveynlerine dava açar.
Hakim çocuğa sorar: “Neden annene- 
babana dava açtın?” 12 yaşındaki Zain’in 
cevabı; “Beni dünyaya getirdikleri için” olur.
Bu sahneyle başlayan filmde, davacı ço-
cuğun evden kaçtıktan sonra yaşadıklarını 
‘geriye dönüşler’ aracılığıyla öğreniyoruz. 

Paintball
Bir spor dalı olarak gösterilen Paintball, bi-
reysel veya takım halinde bazı kurallar çer-
çevesinde doğada açık ortamda ya da göl 
kenarında oynanır. 2 grup, ekipmanları yar-
dımı ile birbirine karşı mücadele eder. İngi-
lizce Paint + Ball kelimelerin birleşiminden 
oluşmaktadır ve kelime anlamı olarak Boya 
Topu şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Paint-
ball ekipmanları arasında özel tasarlanmış 

Dorian Gray’in portresi
  Aslında bu romanda bir kurgudan çok, 
Wilde’ın kendisini temsil ettiği kişilik çatış-
malarının olduğunu da söylemek mümkün. 
Kendisi de bu konuda; “Basil Hallward, ol-
duğumu sandığım kişidir. Lord Henry, in-
sanların ben sandığı kişidir, Dorian ise belki 
başka çağda benim olmak istediğim kişidir.” 
sözlerini söylemiştir. Yani bu romandaki üç 
karakter aslında Freud’un psikanalitik ku-
ramında kişiliği oluşturan üç temel yapıdır: 
ego, süperego ve id.

kıyafetler, boyalı silahlar, kask, kamuflaj ve 
koruyucu maskeler sayılabilir. Bu malze-
meler güvenlik amacı dışında en önemlisi 
konfor ve rahatlık sağlar. Oyunu oynarken 
dikkat etmeniz gereken en önemli kural size 
verilen kaskı oyun sahası içerisindeyken çı-
kartmamanızdır. Eğlenceli olmasının ya-
nında, bu kurala uymazsanız feci sonuçlara 
sebep olabilmektedir.
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LM

SPOR

Feyzanur Keskin 
Kod8 Yazılım

Mobil Developer

Modern family
Modern family, iyi komedi izlemek isteyenlerin tam aradığı dizidir 
diyebilirim. Bütün karakterler rollerini severek ve hakkını vererek 
yapıyor bu da izleyici tarafında büyük derecede hissediliyor. Dizi 
izlerken her sezonun izleyici üzerinde etkisi aynı olmayabiliyor ama 
modern family’de her sezon merakla beklediğiniz bir olay oluyor ve 
heyecanı azalmadan ilerliyor.
Normal hayatta sıklıkla karşılaşabileceğiniz birçok karaktere sahip 
kişilerin bir ailede buluşup birbirini farklılıklarına göre kabullene-
rek, yaşamlarını bir arada sürdürmeye çalışmasını ve bazen de fikir 
ayrılıklarını düşerek bunu çözmeye çalışmalarını anlatmak üzere ya-
zılmış sıcacık bir aile dizisi.

DİZİ
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Reklamveren: Apple
Reklam ajansı: TBWA/Media/Arts Lab

Reklamveren: GOOGLE
Reklam Ajansı: Arts & Letters Creative Co.

Reklamveren: Spotify
Reklam Ajansı: FCB New York
Prodüksiyon Şirketi: Object & Animal
Yönetmen: Amber Grace Johnson

Reklamveren: Kia Türkiye
Reklam Ajansı: Done Agency
Kurucu ve Kreatif  Direktör: Necip Duman
Yönetmen: Özgür Yıldız
Prodüksiyon Şirketi: LAB34

Reklamveren: The Coca-Cola Company
Reklam Ajansı: BETC Londra
Yönetmen: Daniel Wolfe
CGI: Mathematic

Reklam Ajansı: Widden+Keneddy Portland
Prodüksiyon Şirketi: Pulse Films

Cebinizdeki Hollywood

Evcil Hayvanların İç Dünyasına 
Yolculuk

Tüm Kulaklar Sizde Olsun!

Kia’dan İlham Hikayeleri

Coca-Cola’dan Yeni Marka Felsefesi

2021’in Olağanüstü Televizyon 
Reklamı Açıklandı: Nike: You Can’t 
Stop Us
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YARATICILIK

https://www.youtube.com/watch?v=dDKbwvSvg0w
https://www.youtube.com/watch?v=Leq4JUCMqxA
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=4YCXJrqUdrk
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=4V_Asl8HJmM
https://www.youtube.com/watch?v=J2QZjUzWPMA
https://www.youtube.com/watch?v=pcXTnyCmQbg&t=90s
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Reklamveren: McDonald’s Kanada
Reklam Ajansı: Cossette
Yönetmen: Max Sherman
Prodüksiyon Şirketi: OPC

Patates Kızartmasını Paylaşmayı 
Özleyenlere

Reklamveren: Meyhanedeyiz.Biz
Reklam Ajansı: Brand The Bliss
Yönetmen: Umut Aral
Seslendiren: Fatma Turgut
Prodüksiyon Şirketi: Depo Film

Reklamveren: Reuters
Reklam Ajansı: VMLY&R

Yaşama Sevinci Dolu Bir Reklam Müzikali: 
Yeniden Hayat!

Tarafsız Haberin Kaynağı
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KONUŞULANLAR

https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://player.vimeo.com/video/589395800?h=a6c0e72946&color=ffffff&title=0&byline=0&portrait=0
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=dNU7Y0H8j5U&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://vimeo.com/612663294
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