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Ben dijital dünyayı devrim
olarak tanımlıyorum. Dijital
pazarlama da bir devrimdir.

BİZ GELECEĞİ
BUGÜNDEN TASARLIYORUZ

Ahmet Balat

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, birlikte kalmak ilerlemedir ve birlikte çalışmak başarıdır.”

Tayyare Limanı Dergisi’nin bu sayıdaki sektörel konuğu Ahmet Balat’la dijital pazarlama
hakkında bir sohbet gerçekleştirdik.

-Henry Ford
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Tayyare Limanı olarak 2022’nin başında
ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamanın gururunu yaşıyoruz. Artık büyük ya
da küçük şirket fark etmeksizin, her şirket
sürdürülebilirlik anlayışını baz alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de bu alanda kendi
üzerimize düşeni yapıyoruz ve geleceğe dair
umutlar besliyoruz.
Sürdürülebilirlik raporlarının her yılın başında yayınlanmasıyla birlikte sürdürülebilirlik güncellik kazanıyor. Bu konuya dair
hem Tayyare Limanı’nın hem de şirketlerin
sürdürülebilirlik adına neler yaptığını sizlerle paylaşmak adına bu sayıyı çıkarmaya
karar verdik.
Şirketlerin sürdürülebilirlik adına ne gibi faaliyetler yürüttüğünü, hedeflerini ve ne kadarını başardıklarını inceledik ve bu sayıda
hem Türkiye’den hem de Dünya’dan sekiz
şirkete yer verdik. Her şirketin kendi içerisinde sürdürülebilirliğin hangi alanında

faaliyetler gösterdiğini gördük ve fark ettik
ki gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve
aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirebilen bir dünya bırakmak için pek çok yol
mevcut. Biz sekiz şirkete özet olarak yer
verdik ancak bu şirketlerin sürdürülebilirlik raporları onlarca sayfalardan oluşmakta.
Bu raporları, şirketlerin web adreslerinde
bulabilirsiniz.

Katlayın

Bu Sayıda Katkıda Bulunanlar
Elif Uzun, Abdullah Öğük, Kader Kalem,
Gamze Poyraz
Dijital Uygulama
Dijital Basın

Bu sayıda hem Tayyere Limanı’nından hem
de diğer şirketlerden bahsettik ve köşe yazılarıyla destek sağladık. Derginin her sayısında zaman ayırıp araştıran, yazan, tasarımını
yapan ve katkısı bulunan herkese emeklerinden dolayısı teşekkür ediyorum.

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

Sürdürebilirlik konuşulmaya başladıktan bu
yana tüm şirketlerin ortak derdi “gelecek”

Bizimle Uçurun!

Peki sizin?
Geleceğe hazır mısınız?
tayyarelimani

tayyarelimani

tayyarelimani
6

Kapak Tasarım
Berkcan Kahya

© Kod8 Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından
TC yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Tayyare
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GÜNCEL
ADOBE, CANVA RAKİBİ YENİ ÜRÜNÜ CREATİVE
CLOUD EXPRESS’İ TANITTI

TÜRKİYE’DEN DÜNYADAN

Web üzerinden özellikle belirli şablonları
kullanarak çeşitli içeriklerin üretilmesine
olanak sağlayan servisler gün geçtikçe popülaritelerini artırırken, profesyoneller için
geliştirdiği uygulamalarla bilinen Adobe, bu
alana tekrar girmeye hazırlanıyor.

SNAPCHAT BİR DİZİ YENİLİK YAPACAK!
Yeni güncelleme ile birlikte Snapchat üzerinde bir grup sohbeti biraz kontrolden
çıkacak kadar çok mesaj alıyorsa ve mesajlar arada kaynıyorsa artık ‘Sohbet Yanıtları’ sayesinde belirli bir mesaja cevap
verebileceksiniz.
Bunun için parmağınızı bir mesajın üzerinde tutup ‘Yanıtla’ seçeneğini seçerek bir ileti
dizisi başlatabilecek ve yakında Bitmoji tepkilerini de sohbetlerde kullanabileceksiniz.
Başparmak yukarıya, başparmak aşağıya,
bir kalp, bir alev ve sevinç gözyaşları dahil
olmak üzere yedi seçenek arasından seçim
yapabileceksiniz. Yine, bir tepki eklemek
için bir mesajı basılı tutmanız yeterli olacak.

Bunun da ötesinde, Snapchat kullanıcıları enstantane ve hikayelerde arkadaşlarına
anket sunabilecek. Sorunuza bir emoji ile
yanıt verebilecek ve herkesin nasıl oy verdiğini görebileceksiniz.
Snapchat, sesli ve görüntülü arama arayüzünü de geliştirdiğini söylemekte. Artık
sohbete girmeden önce lens eklemek ve
bir grup görüşmesine kimlerin katıldığını
görmek daha kolay olacak. Şunu d söylemek
gerekir ki, uygulama kesinlikle eskisi kadar
popüler değil. Bir dönem TikTok kadar popüler olan Snapchat, son yıllarda bu popülerliğini kaybetti. Şirket de durumun farkında olacak ki, eski popüleritesini kazanmak
için çalışıyor diyebiliriz.

DİSCORD VE PLAYSTATİON ENTEGRASYONU
NEREDEYSE HAZIR!
Playstation Network’ün Discord ile entegrasyonu beklenen daha yakın olabilir.
Sevilen sosyal platform Discord, yakında
Playstation 4 ve Playstation 5 kullanıcıları
ile buluşacak.
Geçtiğimiz aylarda duyurulan PSN (Playstation Network) ve Discord entegrasyonu
hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları tarafından oldukça beklenen bir özellik. PS5’e

Dünyanın en büyük iş ağı platformu olan
LinkedIn, platformu geliştirmek adına çok
yararlı olabilecek bir güncellemeyle geliyor.
LinkedIn’in etkinliklerden sorumlu yöneticisi Jake Poses, şirket blogunda yayınlanan
bir gönderide LinkedIn’e , platformda insanların toplantı yapabileceği ve çeşitli konular üzerinde tartışabileceği yeni bir sesli
etkinlik özelliği geleceğini duyurdu.

FACE ID MASKE VARKEN DE ÇALIŞACAK!
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Web ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen Creative Cloud Express, bahsi geçen
bu uygulamaların basitleştirilmiş versiyonlarını içeriyor. Özellikle amatör kullanıcılar,
Creative Cloud Express uygulamaları ile bir
grafik tasarımcıya ihtiyaç duymadan fotoğraflarda arka planı kaldırabilecek, videoları kısaltabilecek, birleştirebilecek, bir renk
paleti oluşturabilecek ve PDF olarak çıktı
alabilecekler.

LİNKEDIN’E CLUBHOUSE BENZERİ BİR ÖZELLİK
GELİYOR: SESLİ ETKİNLİKLER YAPILABİLECEK

Xbox Series X karşısında avantaj sağlayacak
olan servis, beklediğimizden yakın olabilir.
Birçok farklı hesabın Discord ile bağlanması
mümkün ancak PSN bunlardan biri değil.
Playstation ve Discord entegrasyonun ne
zaman kullanıma açılacağı ve nasıl işleyeceği
henüz bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda daha çok detay gün yüzüne çıkacaktır.

Apple’ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile
getireceği yeni özellikler duyuruldu.
15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla
birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.
Covid-19 süreciyle birlikte kullanıcıların en
çok zorlandığı noktalardan biri olan Face
ID sorunları da yeni güncellemeyle çözülecek. iOS 15.4 ile birlikte iPhone 12 ve daha
yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini

Photoshop, Illustrator, InDesign ve Premiere gibi uygulamaların sahibi olan Adobe,
bu uygulamaların pek çok özelliğe sahip olmalarının yanı sıra karmaşık olmaları ve uzmanlık gerektirmelerinden yola çıkarak Creative Cloud Express’i duyurdu.

Creative Cloud Express, Adobe’un Spark
adıyla bilinen ürününün yerini alacak ve
Spark kullanıcılarının sistemde bulunan
içerikleri direkt olarak Creative Cloud Express’e aktarılacak.
Canva ve PicMonkey gibi web tabanlı servisler, amatör kullanıcılara ve iş akışını hızlandırmak isteyen profesyonellere hizmet
verirken, Adobe’un bu pazara tekrar girmesi, bu iki şirketi zora sokabilir. Zira Creative
Cloud Express, Canva ve PicMonkey gibi
sosyal medya şablonları sunmasının yanı
sıra 20 binden fazla fonta ve 175 milyon
Adobe lisanslı stok imaja erişim imkânı
sağlayacak.
Bahsi geçen özellikleri ücretsiz bir şekilde
kullanıcılarına sunacak olan Adobe, gelişkin
özelliklere erişim için aylık 9,99 dolarlık bir
üyelik sistemi sunuyor.
Creative Cloud Express’e web tarayıcının
dışında hem iOS hem de Android platformları üzerinden ulaşmak mümkün.

kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.
Yeni güncellemeyle Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğiyle iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile cihazlarını
kullanabilecek.
iPhone kullanıcıları ayrıca güncellemenin
ardından ‘Kestirmeler‘ uygulamasında ‘Çalıştırıldığında Bildir‘ özelliğini kullanabilecek.

Bu özellikte kullanıcılar canlı tartışmalarda
yer alabilecek, konuşmalara katılabilecek ve
etkinlik bittikten sonra etkinlikte yer alan
insanlarla bağlantı kurup bir ağ oluşturabilecek. LinkedIn’in tamamen dijital olan bu
etkinliklerinde panel türü tartışmalar, toplantılar ve havadan sudan sohbet edilebilen
formatlar olacak.
Sesli etkinlikler, LinkedIn’in şirket içi araçla-

rı üzerine inşa edilecek. Bu özelliğin görüntülü görüşmeli versiyonunun önümüzdeki
ilkbaharda duyurulması bekleniyor. Twitter’ın sesli etkinlik özelliği Spaces gibi sesli
sohbet özelliklerine sahip diğer şirketlerin
aksine LinkedIn, organizatörlerin erişim
için ücret talep edebileceği biletli etkinlikleri dahil etmeyi planlamıyor.
LinkedIn’in siteye getireceği bu özellik ilk
olarak Clubhouse denilen bir konuşma platformu ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra
Twitter’da gördüğümüz bu özellik daha gelişmiş bir şekilde 2020 yılının sonunda yayınlanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Discord, bu özelliğe benzer Stage Channels’ı
ve Haziran ayında Facebook da Live Audio
Rooms’u eklemişti.
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TURNA AHŞAP WEB SİTESİ
TAMAMLANDI!

GÜNCEL

SERBAY’DAN HABERLER

Bilsoft Aramıza Katıldı.
Yazılım Web yazılım, hosting, internet danışmanlık hizmetleri ve ticari yazılım hizmetleri veren ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına
daha kapsamlı çözümler sunmak amacıyla
hareket eden Bilsoft, ajans hizmetleri için
Serbay Interactive’i tercih etti.

EVCEK KÖY EVİ WEB SİTESİ
YENİLENDİ!
PERLA BANYO WEB SİTESİNİ
YAYINLADIK!

Sakarya’nın banyo mobilyaları sektöründe önde
gelen firmalarından biri olan Perla Banyo’nun web
sitesini yeniledik. Online ödeme sistemini dahil ettiğimiz perlabanyo.com’u ziyaret edebilir, ürünleri
hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yeni Müşteriler

Ziyaretçilerine doğal yaşam alanı ve huzur dolu vakit
geçirme olanağı sunan Evcek Köy Evi’nin kurumsal
web sitesini yeniledik. Modern bir arayüze sahip olan
evcekkoyevi.com’u ziyaret ederek etkinliklerine, fotoğraflarına ve menüsüne ulaşabilirsiniz.

Otomotiv, Raylı Sistemler, Karavan ve Mobilya Sektöründe hizmet veren Turna Ahşap’ın kurumsal
web sitesini tamamladık. Şirket hakkında detaylı bilgilere ve ürünlerine turnaahsap.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Coşkun Yemek Aramıza Katıldı.
Toplu yemek ve servis hizmetleri alanında
faaliyet gösteren, %100 gıda güvenliğini, hijyeni ve müşteri memnuniyetini ön planda
tutan Caşkun yemek ajans hizmetleri için
Serbay Interactive’i tercih etti.

KOPALİT MODERN WEB
SİTESİ İLE KARŞINIZDA!

Sıra Tablaları üreten Kopalit yeni web sitesi ile karşınızda. İngilizce ve Türkçe versiyonları olan
kopalit.com’u ziyaret ederek ürünleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

THE OBA HOTEL YENİ

HACIDAYI TAÇ RESTAURANT

WEB SİTESİ İLE KARŞINIZDA!

WEB SİTESİ YAYINDA!
SERBAY INTERACTİVE IDEASOFT
TÜRKİYE 2’Sİ OLDU!

Bodrum yarımadasının en nadide koylarından birinde, sizlere kendinizi özel hissedeceğiniz bir tatil
sunan The Oba Hotel’in web sitesini yeniledik. Otel
hakkında merak ettiğiniz bilgilere
theobahotel.com’u ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
10

Düzce’de “Esnaf İşi Restaurant” konsepti ile hizmet
veren Hacıdayı Taç Restaurant’ın web site çalışmalarını tamamladık. Firma hakkında detaylı bilgilere ve menüsüne hacidayirestaurant.com’dan
ulaşabilirsiniz.

Son bir yılda e-ticaret departmanımız satışlarını %110 arttırarak IdeaSoft bayi sıralamasında 5 basamak yükselerek Türkiye
ikincisi oldu.
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GÜNCEL

YENİ İNSANLAR YENİ
UMUTLAR

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!

Eren Sarıal

Gamze Poyraz

Serbay Interactive, Stajyer

Sıcak insan ilişkilerine ve dayanışmaya dayalı çalışan
profiline sahip Serbay, adaptasyon sürecini kolayca
atlatmamı sağladı.
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‘‘

Merhaba, ben Gamze Poyraz. 2017 yılında Kamu Yönetimi bölümünden mezun
oldum. Ardından Siyaset Bilimi alanında
yüksek lisans yapmaya başladım. Çok isteyerek başladığım akademi yolcuğundan tez
dönemimde vazgeçtim. Vazgeçmemin pek
çok sebebi vardı. Pandemi, yaşımın ilerlemesi ve meslek sahibi olmakta geç kalmam,
eğitim sistemi, maddiyat ve elbette ki maneviyat. Akademide emeklerinizin karşılığını
kısa sürede alamıyorsunuz. Kadro açılmıyor, açılsa bile maddi olarak da sizi tatmin
eden ücreti kazanamıyorsunuz. ‘Ben kendimi bilime adayacağım’ lafı Türkiye’de sökmüyor ayrıca. Özellikle de alanınız Sosyal
Bilimler ise. Velhasıl ben bu kapıyı kapattım
ve yeni bir kariyer yolculuğuna çıktım. Di-

jital pazarlama, sosyal medya, SEO derken
epey yol katettim. Ancak bir şekilde karşıma hep deneyim problemi çıktı ve iş bulmakta zorlandım. Şu anki adresim Serbay
Interactive. Serbay, öğrendiklerimi pekiştirmemi sağlamanın yanında yeni deneyimler
ve bilgiler kazandırarak gelişimime önemli
ölçüde fayda sağlıyor. Sıcak insan ilişkilerine ve dayanışmaya dayalı çalışan profiline
sahip Serbay, adaptasyon sürecini kolayca
atlatmamı sağladı. Çalışmayı kimse sevmez
elbet ancak Serbay’da işe gelmeye can atıyorsunuz. Sophokles der ki ‘Çalışmak istemeyenler için, Tanrı hiçbir yerde yardımcı
olamaz.’ Bu sebeple bana çalışmayı sevdiren
ve birlikte çalışmaya fırsat sunan Serbay Interactive ailesine teşekkür ediyorum.

‘‘

Serbay çatısı altında profesyonelleştirmeyi öğreniyorum. Çünkü bulunduğum süre zarfında gördüğüm
kadarıyla burada profesyonellik her şey.

Merhaba, ben Eren Sarıal. 1999 yılında
Düzce’de doğdum. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık bölümünde 4. Sınıf öğrencisi
olarak okumaktayım. Bölümüm sebebiyle
ikinci dönem mesleki uygulama çalışması
yapmam gerekiyordu. Serbay ile de bu sebepten yollarımız kesişti. Hakkında daha
önce sosyal medyada çok şey duyduğum ve
izlediğim Serbay’ın bugün bir parçasıyım.
Daha önce bölümüm gereği bu sektör bazında birçok ödev ve projeler yaptım. Fotoğraf çekimleri, belgesel, video kurgu
montaj ve seslendirme bu alanlarında az da
olsa tecrübeliydim. Bunların yanında daha
teorik olarak müşterileri dinleme, hedef kitleyi belirleme, hedef kitle hakkında analiz ve
ödev bazında birkaç sosyal sorumluluk projesi geliştirdim. Şimdi ise bu tecrübelerimi

‘‘

‘‘

Serbay Interactive, Stajyer

Serbay çatısı altında profesyonelleştirmeyi
öğreniyorum. Çünkü bulunduğum süre zarfında gördüğüm kadarıyla burada profesyonellik her şey.
Aslında buraya gelmeden önce ‘nasıl olur,
yapabilir miyim, uyum sağlayabilir miyim’
diye birçok endişelerim vardı. Kendi içimde
özgüvenimi sorguluyordum. Buraya geldikten sonra bu endişelerimi yok etmem hiç de
uzun sürmedi. Çünkü burada fikirlere değer
veriliyor ve bu beni etkileyen şeylerden biri
oldu. Bir çalışmaya başlamadan herkesin
fikri alınıyor. Öncelikle müşterinin isteği
dinleniyor ve alanında profesyonel olan kişiler tarafından bu fikirler geliştirilerek bir
çalışma haline getiriliyor. Benim bu endişelerimi gidermemde yardımcı olan Serbay’a
teşekkür ediyor, aralarında bulunmaktan
dolayı mutluluk duyuyorum.
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Yağmur Sıla Ceylan

Serbay Interactive, Stajyer

‘‘

‘‘

Herkesin birbirine çok samimi olduğu saygıyla ve o
sıcaklıkla yaklaştığı bir ailedeyim.

Ben Yağmur Sıla Ceylan. 1997 yılında Sivas’ta dünyaya geldim. İlk üniversite öğrenciliğimi Cumhuriyet Üniversitesi’nde
Mekatronik Mühendisliği okuyarak ve çeşitli firmalarda (Doğtaş Kelebek Mobilya,
Teknorot Otomotiv, Telekom gibi) stajlar
yaparak tamamladım. Şu an da ise Abant
İzzet Baysal Üniversitesi’nde Grafik Tasarım okuyorum. Evet iki bölüm birbirinden
çok farklı bende sizin gibi düşünüyorum
ama insan kendini bir yerde oraya ait hissetmiyorsa devamını getiremiyormuş. Bende o
yüzden ilgimin olduğu bölüme yöneldim ve
iyi ki diyorum. Çünkü içimde hep müzik,
doğa, dans, tiyatro gibi alanlara ilgi vardı.
Resim çizme yeteneğim olmasa da ya da bununla hiç ilgilenme fırsatı bulamadıysam bu

14

beni hiç yıldırmadı hep hayalini kurduğum
bölüme yöneldim ve sonrası gelmeye başladı.
Serbay ailesi ile tanışma sürecim grafik tasarım bölümünden çok önce mühendislik
için staj yeri ararken olmuştu o zamandan
çok beğenmiştim. Mühendislik için staj yapamasam bile şu an buradayım. Herkesin
birbirine çok samimi olduğu saygıyla ve o
sıcaklıkla yaklaştığı bir ailedeyim. Kendime yeni bilgiler kattığım, ekibe yardım edebildiğim, kendim olabildiğim, çekinmeden
düşüncelerimi ifade edebildiğim bir yerde
olabilmek insana kendini mutlu hissettiriyor. Daha yolun çok başında olsam da hem
sosyal hem akademik olarak yol uzun ve ben
o yolu koşmaya hazırım.
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ÇOK ÇALIŞMAK MI VERİMLİ
ÇALIŞMAK MI?
Verimli olmadığı sürece çok çalışmanın, verimli
çalıştığın vaktini değerlendiremediğin sürece
de verimli çalışmanın bir anlamı kalmıyor.

Hepimiz bize verilen görevlerin veya kendi
aldığımız sorumlulukların, olabildiğince en
iyisini yapmaya çalışırız. Ve sorumluluklarımızı yerine getirirken çok çalışmanın mı
yoksa verimli çalışmanın mı bizi istediğimiz
sonuca ulaştıracağının sorgulamasını yaparız. Kimileri bu soruya çok çalışmak kimileri ise verimli çalışmak diye cevap verebilir.
Bence bu soru zaten kesin bir sonuca ulaştırılabilecek ya da ulaşılan sonucun herkes
tarafından kabul edileceği bir soru da değil.

Peki haftalık çalışma saatlerinin ve tatil günlerinin neden ve nasıl bu şekilde ayarlandığını biliyor musunuz? Şöyle ki otomobil devi
Ford’un kurucusu Henry Ford’un gerçekleştirmiş olduğu deneyler sonucunda günlük
çalışma saatleri 10’dan 8’e, haftalık çalışma
günü de 6’dan 5’e indirildiğinde verimliliğin
arttığı görülüyor. Bu şekilde çok çalışmayı
değil de verimli çalışmayı savunduğu görülüyor. Böylece fazla mesai kavramını saf dışı
bırakmış oluyor.

Verimli olmadığı sürece çok çalışmanın,
verimli çalıştığın vaktini değerlendiremediğin sürece de verimli çalışmanın bir anlamı
kalmıyor.

Bir sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
içinse çalıştığınız vakti verimli geçirmelisiniz. Bu yüzden sadece çalışmaya değil de
çalıştığınız vakti en verimli şekilde değerlendirebilmeye odaklanmalısınız. Peki siz verimli çalışabilmek için kendinizi nasıl motive
ediyorsunuz?

İnsanın verimli çalışabilmesi için motive olabilmesi gerekmektedir. Ve kendini motive
etmeyi bilen insanlar için bu konu bir adım
önde olmak demektir. Bu iki kavramı olabildiğince dengede tutmalıyız ve dengesini
bozmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Çok
çalışıldığında sanki verimli çalışıyormuşsun hissi yeterli değildir eğer çok çalışıyorsanız ve verimli olmadığını hissediyorsanız
burada kendiniz tarafından bir müdahaleye
ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. Çok çalışıp
verimli çalışmadığınız sürece bu sadece fiziksel ve zihinsel olarak yorulmanıza ve bir
yol kat edememenize yol açar. Ama böyle
dedim diye çalışma sürenizi azaltmanızı
da kastetmiyorum. Çalıştığınız süre zarfını olabildiğince verimli geçirebilmekten
bahsediyorum.

Feyzanur Keskin
Kod8 Yazılım
Mobil Developer

Meşgul ve üretken olmak birbirinden çok
ayrı kavramlar. Sürekli meşgul olmanız üretken olduğunuz anlamına gelmez. Üretken
olmak zaman yönetiminden çok enerjinizi
tüketmeden yönetebilmenizle ve motivasyonunuzla alakalıdır.
16
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KOD8’DEN HABERLER
Haber8 Ailesi Büyümeye Devam
ediyor!
Yetmiş yılı aşkın zamandır yayın yapan Düzce Postası Gazetesi,
Haber8 altyapısıyla yenilenerek modern arayüzüyle okurlarının karşısında. Düzce’den ve bölgeden haberdar olmak için duzcepostasi.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kod8 Müşteri Portföyünü
Genişletiyor!
Yeni yıl ile birlikte Kod8, Sakarya’dan Adaelit, İstanbul’dan Nec
Biyometrik, Düzce’den Aforum İnşaat ve Ankara’dan Özakra
Elektrik firmalarını müşteri portföyüne dahil etti. Düzce
Gold Gayrimenkul ise Emlak8 ailesine katılanlar arasında.

Konsopa Haber Yayında!
Yayın hayatına yeni başlayan Konsopa Haber, Haber8 altyapısını
tercih etti. Kod8 olarak konsopahaber.com haber sitesi ile Android
ve iOS mobil uygulamalarını yayına aldık.
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“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, birlikte kalmak ilerlemedir ve birlikte çalışmak başarıdır.”
-Henry Ford
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MARKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADINA NE YAPIYOR?

Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının
yükseldiği her durum, kaynakların fazla
tüketilmesi anlamına geliyor. Dünya kaynaklarının aşırı tüketimi de sosyal, ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak pek çok
sorunu beraberinde getiriyor. Bu sebeple
şirketlere, hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm insanlara bu sorunlarla baş
etmek ve çözüm bulmak için epey iş düşüyor. Peki şirketler çevresel ayak izini azaltmak için ne yapıyor?

Amazon

Amazon, sürdürülebilirliği sağlamak ama- Samsung Electronics, Çevreci Yönetim
cıyla 19 sertifikadan birini karşılayan belirli
anlayışının temellerini 1992’de duyurduğu
ürünleri etiketleyecek olan ‘İklim Taahhüdü
Samsung Çevre Beyanı’yla attı. Samsung’un
Dostu’ (Climate Pledge Friendly) ismi veri- sürdürülebilirlik haritası pek çok alanı kaplen yeni bir çevre programı başlattı. Amaç, sıyor. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
iklim bilincine sahip tüketicilerin hangi mar- olarak ayırırsak alt başlıklar şu şekilde:
kanın karbon ayak izini azaltmak için çaba
gösterdiğini bilerek hangi ürünü alacakla- •Kurumsal vatandaşlık
rı konusunda daha iyi seçimler yapmasına
yardımcı olmak. Amazon’u hedefleri ise şu •Dijital sorumluluk
şekilde:
•Çalışan ve insan hakları
•2040’a kadar net sıfır karbon emisyonuna
ulaşmak,
•Çeşitlilik ve kapsayıcılık
•2030’a kadar tüm gönderlerin %50’sini net
sıfır karbon yapmak,
•2025 ‘e kadar operasyonların %100 yenilenebilir enerjiyle güçlendirme (hedef
2020’de %65’e ulaşmış),
•2030’a kadar 100 bin özel elektrikli dağıtım
aracının devreye alınması.

Adidas
2008’de dünya genelinde kendi tesislerinde enerji, su ve atıkta sürekli iyileştirme ve tasarruf sağlamak için ‘Yeşil Şirket’
adlı programı başlatan Adidas, 2050 yılına
kadar yerinde enerji üretimi uygulayarak,
enerji kullanım verimliliğini arttırarak, yenilenebilir enerji tedarik ederek ve çeşitli
ortaklık yöntemleriyle emisyonu dengeleyerek karbon nötrlüğünü sağlamayı hedefliyor. Ayrıca 2024’ten itibaren her üründe ve
çözümün bulunduğu her uygulamada geri
dönüştürülmüş polyester kullanarak sürdürülebilir malzeme kullanımına geçmeyi
planlıyor.

Samsung

Amazon ayrıca karbonsuzlaştırma teknolojilerinin ve hizmetlerinin gelişimini desteklemek için ‘İklim Taahhüt Fonu’ olarak
programa 2 Milyar Dolar, ağaçlandırma
projelerine ve iklim azaltma çözümlerine
100 Milyon Dolar’lık yatırım yaptı.

•Sürdürülebilir tedarik zinciri
•Çevresel
Samsung, sera gazı emisyonlarının düşürülmesi, su tasarrufu, ambalaj ve lojistik,
geri dönüşüm, sürdürülebilir malzeme ve
ürün dayanıklılığı üzerine geniş çaplı bir
eylem planına sahip.Şirket şimdiye kadar
301 milyon ton ürün kullanım evresinde
sera miktarında azaltma, geliştirdiği yüksek
enerji tasarruflu ürünlerle enerji tüketiminde tasarruf ve sera gazı salınımları sürekli
düşüş sağladı.

Henkel, 1992’de Almanya’da çevre raporu
yayınlayan ilk şirketlerden biri olarak ‘daha
fazla değer’ ve ‘azaltılmış ayak izi’ olarak
hem sosyal hem de çevresel sürdürülebilirlik faaliyeti göstermekte. . Henkel’in 50 bin
çalışanı ise aynı zamanda sürdürülebilirlik
elçisi olarak görev yapıyor.
İlk amacı kendi üretim faaliyetlerinin yarattığı karbon ayak izini 2030 yılına kadar
%75 oranında azaltmak olan Henkel, 2030
yılına kadar da üretimde kullandığı elektriğin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan
sağlamak istiyor. 2025 yılına kadar ambalajlarının %100 geri dönüştürülebilir olmasını hedefliyor(%89 gerçekleştirildi). Şimdiye
kadar Henkel’in sürdürülebilirlik adına elde
ettikleri şu şekilde:
•2010’a göre karbon salınımında %25 düşüş
sağladı,
•Bir ton ürün başına ortaya çıkan atık %29
azaldı,
•Bir ton ürün başına düşen su tüketimi %24
azaldı,
•Çalışılan 1 milyon saat başına düşen iş güvenliği %17 oranında arttı,
•Genel ölçekte çevresel ayak izi, karbon salınımı, atık ve su olmak üzere üç farklı boyutta %39 oranında azalma sağlandı.

Sütaş
Şirket, gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören ‘AB Yeşil
Mutabakat- Çiftlikten Çatala’ stratejisinin
Türkiye’deki güçlü örneğini oluşturuyor.
Sürdürülebilirlik hedefini 50. Yılını kutlayacağı 2025’e endeksleyen Sütaş, üretim
tesislerinin enerji ihtiyacının %84’ünü,
atıklarından ürettiği enerji karşılıyor ve tesislerinde kullandıkları suyun tamamını arıtarak doğaya geri veriyor. Sütaş’ın 2025 hedefleri ise şu şekilde:

•2025 itibariyle her yıl 50 bin ton organik
maddeyi toprağa kazandırmayı hedefliyor,

kaynaklarından elde etmek,

•Ürün başına enerji tüketimi çekimini %45,
Türkiye’de net sıfır karbon salınımı sözü
su çekimini %45 azaltmak,
veren ilk banka olma özelliğini taşıyan Garanti Bankası, altyapısı uygun olan tüm şube •Tüm üreti tesislerinde geri dönüştürülmüş
ve binalarında yenilenebilir enerji kullanı- su oranını %30 azaltmak,
yor. Sürdürülebilirlik için pek çok çalışması
olan Garanti Bankası, nitelikli eğitim,cinsi- •1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %30 azaltmak,
yet eşitliği, temiz su ve hijyen, yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, sürdürülebilir •Geri dönüştürülmüş plastik içeriğini %40
şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve
a çıkartmak gibi pek çok hedefi bulunuyor.
tüketim, sudakive karadaki yaşam için finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli
fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliği sağlıyor.
Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yöne2025’e kadar karbon emisyonlarını tişim çerçevesinde ele başlayan Vodafo%29,2035’ kadar da %71 azaltma hedefi ne Türkiye, performans raporunu Kasım
koyan Garanti Bankası 2035 yılı için koy- 2021’de ilk kez yayınladı. Vodafone aynı zaduğu hedefi 2020 yılında gerçekleştirerek manda Nisan 2021’de Türkiye’de şebekesi‘nötr banka’ oldu.
nin tamamında %100 yenilenebilir enerji
kullanımına geçen ilk ve tek operatör olma
özelliğine de sahip.
Vodafone’un 2030 yılına kadar operasyonlarında, 2040 yılına kadar da değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü buDünya’nın sürdürülebilirlik alanında en iyi
performans gösteren şirketler listesinde 2
lunuyor. Diğer hedefleri arasında;
yıl üst üste yer alan Arçelik, enerji verimli
dolapları sayesinde karbon nötr hale geldi. •2025 yılına kadar e-atıklarının %100’ünü
Arçelik’in, 2030 yılı için 3 konuda geniş geri dönüştürmek, tekrar kullanmak ve ya
satmak,
kapsamlı hedefleri bulunuyor:

Vodafone

Arçelik

•Elektrik ihtiyacının %100’ünü biyogaz tesislerinde üretmeyi hedefliyor ve bunu güneş
enerjisiyle destekliyor,
•Gezegeni iyileştiren teknoloji

•2025’e kadar fabrikalarda, çiftliklerde ve
ofislerinde su kullanım verimliliğini %15
artırmayı hedefliyor.
22

Garanti BBVA

•Yaşamı iyileştiren teknoloji

•Kurumsal müşterilerinin 2020-2030 yılları
arasında küreselde toplam 350 ton emisyon
azaltımı yapmalarını sağlamak bulunuyor.

•İşleri iyileştiren teknoloji
2030 yılı hedeflerine kısaca bakarsak;
•2030 yılına kadar üretim tesislerinde elektrik
üretim tedariğini %100 yenilenebilir enerji
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TAYYARE LİMANI’NIN İKİNCİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINLANDI

Bünyesinde Serbay Interactive ve Kod8
rımız kapsamında Kod8 Yazılım TeknolojiYazılım Teknolojileri şirketlerine ait mar- leri’ne “K8 İçerik Yönetim Sistemi” olarak
kalarını barındıran Tayyare Limanı, 2021 yılı devrettik.
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik Raporunun ikincisiyle 2021 yı- •Serbay Akademi ile Drone Ehliyeti Eğitimi
lında yaptığı çalışmaları değerlendiren
ile birlikte 5 eğitim düzenledik.
Tayyare Limanı, 11. Yılında da geleceğe dönük vizyonuna ve çalışmalarına ışık •IdeaSoft ve Serbay iş birliğimiz ile E-Ticatutma amacıyla hareket ediyor.
rette Kadın Girişimcilere destek olduk.

Arge Merkezi
İnovasyon ve Ar-Ge bilincinin farkında
olan Tayyare Limanı 2021’de Ar-Ge Merkezi’ni açtı ve dijitalleşme yönünde geleceğe ayak uydurmaya çalışıyor. Arge Merkezi,
2022 yılı ile birlikte özellikle bünyesinde bulundurduğu Haber8 ve Emlak8 markalarındaki faaliyetlerini arttırarak sektör ve paydaşlarına katkı sağlamayı planlıyor.

Faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana •E-Ticaret sektöründe son bir yılda satışla‘hep daha iyisi’ vizyonuyla ‘sürüdürülebi- rımızı %110 arttırarak IdeaSoft bayi sıralalir kurumsal yönetim’ için çalışarak, 2018
masındaki yerimizi 5 basamak yükselterek
yılında sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma Türkiye ikincisi olduk.
çalışmaları yolunda Serbay Grubu ve Kod8
Grubu markaları tek çatı altında Tayyare Tayyare Limanı, 11 yıllık süreçte 20 farklı
Limanı Grubu olarak tek bir noktada top- şehirde 800’den fazla müşteriye dokunalandı. Tayyare Limanı; bünyesinde barınan
rak onlar için hizmetler üretti. 2021 yılında
markalar ve bu markalar için gelecek, ino- ise 16 farklı şehirde 267 müşteri ile çalışma
vasyon ve sürdürülebilir kurumsal yönetim şansı yakaladı. Daha şeffaf, sürdürülebilir ve
prensiplerini önemsemiş ve bu markalar öngörülebilir şirketler grubu olarak da önüiçin itici bir güç olmayı prensip edinmiştir. müzdeki yıllarda daha güçlü bir şirket hâline
Tayyare Limanı, faaliyetlerini kurumsal yö- gelmek istiyor ve bunun için pek çok hedefi
netim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebi- bulunuyor.
lirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile
yürütmekte olup,
Sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak benimsemiş olan Tayyare Limanı’nın hedefle“El elden üstündür Tayyare Limanı’n- ri 3 grup içerisinde açıklanıyor; Ar-Ge Merda… Akıl akıldan, fikir fikirden…”
kezi, Serbay Akademi ve İnsan Kaynakları.

Serbay Akademi

mottosu ile insana ve insana yapılan yatırımı
hep önemsemiştir.

Serbay Akademi
Tasarım Kulübü

Serbay Akademi
Yazılım Kulübü

Serbay Akademi Tasarım Kulübü, Serbay
çatısı altında, çeşitli eğitim kurumları ile iş
birliği yaparak kulübe katılan öğrencilere,
tasarım süreçlerini, taktiklerini ve kendi tasarımlarını geliştirmelerine imkan sağlamak
adına Serbay grafik tasarım ekibi ve konuk
katılımcılar ile eğitimler vererek ilerleyen
süreçlerde iş ve staj şansı bulabilmelerini
amaçlıyor.

Yazılım öğrencilerine ve meraklılarına yönelik profesyonel yazılım kültürünü aşılamak
ve ülke geleceğinde rol oynayacak gençler ile geleceğe bir adım daha yaklaşmak
amaçlanıyor.

Serbay Influencer
Akademi
Serbay Influencer Akademi, yeni yüzler ve
potansiyel influencerlara içerik üretimi ve
ajans kültürü eğitimleri vererek Serbay ajansıyla beraber büyük markaların marka yüzleri olabilmeleri amaçlanıyor.

2021 Yılında;
•Bolu Teknokent bünyesinde Ar-Ge Merkez’imizi açtık.

İnsan Kaynakları

•Tayyare Limanı Dergisi yayın hayatına başladı ve 9 sayı çıkarttık.

2021 yılında 16 farklı şehirde çalışan şirket,
2022’de de ülkemizin tüm şehirlerinde aktif
olmayı hedefliyor. Çağrı merkezi ile hem
pazarlama hem de destek departmanlarını genişletmeyi planlıyor. Bu alandaki bir
diğer hedef ise ‘Uzaktan Çalışma Sistemi’.
Uzaktan çalışma sistemini destekleyerek
kalıcı hale getirmek için çalışmaları arttırma amacı güdülüyor.

•Serbay ve LogoSoft iş birliğimiz ile müşterilerimize Microsoft Çözümleri sunmaya
başladık.
•Kod8 Yazılım Teknolojileri’nin yeni bir
Ar-Ge ürünü olarak Reklam8’in testlerine
başladık.
•Serbay’da geliştirdiğimiz “sPanel İçerik Yönetim Sistemi” projemizi Ar-Ge çalışmala24
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKETLERİN
BAŞARI ANAHTARI:
KURUMSALLAŞMA!

Eğer kurduğunuz şirketin 5 ile 10 yıl arasında batmasını
istemiyorsanız “sürdürülebilirlik” ve “kurumsal yönetim
anlayışı” önceliklerinizin en başında gelmelidir.

Yaşamımız boyunca yüzlerce hatta binlerce eylem yapmışızdır fakat en önemli kısım
yaptığımız eylemin “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir olmayan hiç
bir eylem başarı getirmeyecektir.
Şirketlerin içinde bulunduğumuz dönemde
sorumluluğu, sadece mal ve hizmet üretmek
ardından bu ürünlerin satışı sonucu finansal
başarı elde etmek değildir. Gerçek sorumluluk gelecek nesillere ayağı yere sağlam basan
sürdürülebilir şirketler miras bırakmaktır.
Ne yazık ki ülkemizde şirketlerin ömrü ortalama 5 ile 10 yıl arasında değişmektedir.
Kurulan şirketler önüne geçilemeyen problemler sebebi ile devamlılığı sağlayamayıp
iflas noktasına gelebilmektedir. Ben bu ilfas
sürecini, şirketlerin kuruluş zamanından
başlayarak yapacakları faaliyetleri ve finansal verileri profesyonel bir şekilde planlayamadıklarını aynı zamanda kurumsallaşma ve
kurumsal yönetime gereken önemi gösterememelerine bağlıyorum. Halen günümüzde
ikinci veya üçüncü kuşak yönetimine geçmiş
ama kurumsallaşma aşamasında yol alamamış aile şirketleri bulunmaktadır. Eğer kurumsallaşma ve kurumsal yönetim noktasında şirketler stratejik yönünü belirlemez ise
yönetilen şirketler elbette yönetilemez bir
hal alacaktır.
Kurumsallaşma, bir işletmenin yönetim ve
operasyon ekiplerinden, onların faaliyet ve
becerilerinden bağımsız hale gelerek yürütülebilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. İşletmede önemli roller üstlenen
kişilerin yokluğunda işlerin aksamaması iş-
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Özkan Gözütok
Serbay Interactive,
Kreatif Direktör

letmelerin kurumsallığıyla doğru orantılıdır. Kurumsal işletmelerde görev tanımları
kesin bir şekilde ifade edilmiş ve çalışanlar da bu tanımları benimsemiştir. Stratejik
planlamasını iyi yapan; günümüz şartlarına kolay uyum sağlayıp geleceği gören ve
doğru kararlar veren şirketler kurumsallaşmaya her gün bir adım daha yakındır. Planlama süreçlerinde en önemli noktalardan
biri de küçük detayları mutlaka göz önünde
bulundurmaktır.
Kurumsallaşmayı hedefleyen şirketler,
görev tanımlarını kesin olarak belirlemeli,
iş süreçlerinde mutlaka objektif olmalı, iş
akışlarını dokümanlarla takip etmeli ve çeşitli kural ve yönergeler hazırlamalı, duygusallıktan mutlaka kaçınmalıdırlar.
Şirketler, birinci önceliğin tespit edilmesinin
ardından başarılı bir yönetim uygulayıp, işletmelerini sonraki kuşaklara aktarabilmeyi
ve devamlılık sağlayabilmeyi hedeflemektir.
Bu sebeple “sürdürülebilirlik” şirketler için
çok önemli bir kavramdır. Kurumsallaşmanın yolu da sürdürülebilirlikten geçmekte;
sürdürülebilirliğini arttıran işletmeler hızla
büyüme ve başarı sağlayabilmektedirler.Sürdürülebilir başarıya ulaşmak isteyen şirketler,
mutlaka şirket ana sözleşmesi ile uyumlu bir
aile anayasası oluşturmalı, yönetim kurulu
ve idari kurulları yapılandırmalıdır. Finansal dönüşüm ve raporlamalar düzenli olarak
yapılmalı, iş süreçleri değerlendirilip geliştirilmelidir. Bunların yanı sıra marka stratejisi oluşturan, insan kaynakları politikalarını
belirleyen ve büyüme stratejilerini oluşturan
aile şirketleri kurumsal şirketlere dönüşebilir ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilirler.

Eğer kurduğunuz
şirketin 5 ile 10 yıl
arasında batmasını
istemiyorsanız
“sürdürülebilirlik”
ve “kurumsal
yönetim anlayışı”
önceliklerinizin en
başında gelmelidir.
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KAPAK

SOSYAL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Giderek önem kazanan sürdürülebilirlik anlayışı, daha iyi bir
hayat ve daha iyi bir gelecek için yeni projeler ortaya koyuyor.

Gamze Poyraz
Serbay Interactive,

Sürdürülebilirlik, tanım olarak, üretim ve
tanımı yapılan sosyal sürdürülebilirlik ekoStajyer
çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlı- nomik, kültürel, politik ve ekolojik sürdüğın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka
rülebilirliği hedeflerken toplumu ve doğayı
bir ifadeyle, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek bütünleyici bir yaklaşımla ele alıyor. Yani as- •Demokrasi ve yönetişim - toplum demoknesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden
lında sürdürülebilirliğin tüm alanları sosyal
ratik süreçler ve açık ve hesap verebilir yökarşılayabilmemizdir. Buradan yola çıkarak ve tüm insanlık faaliyetini kapsamaktadır.
netişim yapıları sağlar.
bu kavram; gelecek kuşaklara ekonomik, Başka bir tanım, yer-temelli yenilik konuekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları sunda uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir •Olgunluk - birey, daha geniş sosyal özellikdevam ettirilebilen bir dünya bırakmak için
sosyal girişim olan Social Life tarafından
ler (örneğin iletişim stilleri, davranış kalıpkullanılmaktadır.
geliştirilmiştir. Sosyal sürdürülebilirliği, in- ları, dolaylı eğitim ve felsefi keşifler) yoluyla
Sürdürülebilirlik anlayışı artık pek çok sanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden
istikrarlı büyüme ve iyileştirme sorumlulualanda bir gereklilik olarak karşımıza çıkı- neye ihtiyaç duyduklarını anlayarak, refahı ğunu kabul eder.
yor ve bazı ilkeler ve anlaşmalarla taahhüt destekleyen sürdürülebilir ve başarılı yerler
sağlanıyor. Sürdürülebilirlikte en çok aşina yaratma süreci olarak tanımlarlar. Sosyal Bu kısıtlı tanım ve açıklamalar nedeniyle
olduğumuz bazı alanlar ise sürdürülebilir sürdürülebilirlik, fiziksel alemin tasarımı- hala anlaşılmamış olabilir. Çünkü biz sürmoda, sanat, tekstil, turizm. Elbette sadece
nı sosyal dünyanın tasarımı ile birleştirir dürülebilirliğin başlıca çevresel faktörlerle
bunlarla da sınırlı değil. Giderek önem ka- (sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen alt- ele alınmasına aşinayız. Ancak biraz detaylı
zanan sürdürülebilirlik anlayışı, daha iyi bir yapı, sosyal olanaklar, vatandaş katılımı sis- araştırmalarla görüyoruz ki sürdürülebilirhayat ve daha iyi bir gelecek için yeni proje- temleri ve insanlar için mekanlar ve geliş- liği her yönüyle ele alan ve projeler gelişler ortaya koyuyor.
mek için alanlar.)
tiren şirketler mevcut. Evet ama kapitalist
Sürdürülebilirlik, içinde toplumsal, ekonodünya koşullarında olduğumuzu unutmamik, çevresel ve sosyal olarak başlıklar ba- Nobel Ödülü sahibi Amartya Sen sosyal
dan sormak istiyorum:
rındırıyor. Ancak en az konuşulan ve tanım- sürdürülebilirlik için aşağıdaki boyutlalanan taraflardan biri sosyal sürdürülebilirlik. rı vermektedir:
Sürdürülebilir kalkınmayı ve sürdürülebilirEkonomik yırtıcılar
liği temeline alan bu yaklaşım aslında diğer •Eşitlik - toplum tüm üyelerine, özellikle de
bize sundukları
tüm sürdürülebilirlik alanlarıyla bağlantılı toplumun en yoksul ve en savunmasız üyeve hatta daha iyi bir gelecek için olmazsa
sürdürülebilirlik
lerine eşit fırsatlar ve sonuçlar sağlar.
olmaz ve anahtar belki de.
raporlarında
•Çeşitlilik - toplum çeşitliliği teşvik eder ve
Sosyal sürdürülebilirlik
gerçekten dürüst
destekler.

nedir?
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•Birbirine Bağlı/Sosyal Uyum - Toplum,
Şimdiki nesil ve gelecek nesillerin daha yaşa- resmi, gayri resmi ve kurumsal düzeyde
nabilir bir toplumda var olması için yaratıcı toplum içinde ve dışında bağlantılılığı desgüçlerini ve potansiyellerini ortaya çıkarma- tekleyen süreçler, sistemler ve yapılar sağlar.
larına yardımcı olmak tüm resmi ve gayri
resmi sistemlerin esas hedefi olarak sosyal •Yaşam kalitesi - toplum, temel ihtiyaçlasürdürülebilirliğin temelinde yer alıyor. Eşit- rın karşılanmasını sağlar ve birey, grup ve
likçi, demokratik, çeşitliliğe özen gösteren
toplum düzeyindeki tüm üyeler için iyi bir
ve uyum içinde yaşanan bir toplum sosyal yaşam kalitesini teşvik eder (örneğin sağlık,
sürdürülebilir bir toplum olarak adlandırı- barınma, eğitim, istihdam, güvenlik).
lıyor. Batı Avustralya Sosyal Danışmanlık
Servisi (WACOSS) tarafından en açıklayıcı

davranıyorlar mı?
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Sürdürülebilir Tarımda Türkiye: Dijital
Uygulamalar ve Yarışmalar

HOBİ

DOĞANIN SESİ TÜRKİYE

Türkiye’de pek çok kurum ve kuruluş, sürdürülebilir tarımın gelişmesi ve yükselmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Dijital uygulamalar ile çiftçilerin zirai bilgilere ve diğer ihtiyaçlarına kolayca erişimi
ve dijital tarım projeleriyle de başta teknolojik gelişmelerin çiftçiler
tarafından takibinin yapılması sağlanıyor ve verim artırılıyor. Türkiye’de sürdürülebilir tarımın öne çıktığı uygulamalar ve yarışmalar
şöyle sıralanıyor;

“Doğanın Sesi Türkiye olarak bu ay
ki sayıda tarımda sürdürülebilirlik
kavramını ele aldık. Keyifli okumalar...

Sürdürülebilir Tarım Nedir?
İnsanlığın ve uygarlıkların gelişmesindeki en önemli etkenlerden
birinin tarım devrimi olduğu bilinmektedir. Tarihsel bilgiler, yerleşik hayata geçişi ve medeniyetlerin kurulması için gerekli şartları
tarım devriminin yarattığını göstermektedir. Fakat endüstriyel tarım,
yanlış ve aşırı uygulamalarla tarım alanlarının zarar görmesine ve
geri döndürülemez kayıplara neden olabilmektedir. Dünyadaki ekolojik yıkım ve beslenmeyle ilgili eşitsizlikler de bunu göstermektedir.
Bu noktada öne çıkan ise sürdürülebilir tarım kavramıdır.
Tarım faaliyetlerinin “sürdürülebilirlik” ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi için bazı kriterler belirlenmiştir. Öncelikle kaynakların
verimli ve etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Tarımsal sulamanın aşırı kaynak tüketiminden kaçınılarak yapılması son derece
önemli olmaktadır. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin toprakta bozulmalara yol açmaması, erozyon gibi yıkıcı etkilerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle üretilen gıda maddelerinin hem ekolojik dengeye hem de insan sağlığına zararlı etkilerinin
bulunmaması beklenmektedir. Aynı şekilde tarımsal üretim uygulamalarının ve üretilen gıda maddelerinin doğal yaşama ve canlılara
zarar vermemesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları
bütün bu kriterler çerçevesinde teknolojik imkânları en etkin şekilde kullanarak gıda maddesi üretimini ve ekonomik dengeye katkı
sunmayı amaçlayan bir yöntemler bütünü olarak ele alınmaktadır.
Dünya nüfusundaki hızlı artış gıda maddelerine ve doğal kaynaklara ulaşımla ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Eray Şen

Serbay Interactive, Front-End

doganinsesiturkiye
doganinsesiturkiye.com

Aynı şekilde küresel iklim farklılığına bağlı aşırı sıcak, soğuk ya da
yağış gibi mevsimsel değişiklikler, her geçen gün tehdidini artıran
bir etken olarak gündeme gelmektedir. Çevreye duyarsız yürütülen
ekonomik faaliyetler küresel iklim değişikliğinin en önemli etkenleri
arasında yer almaktadır. Tarımsal üretim de bu ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır ve yanlış uygulamalar küresel iklim değişikliği sorununun büyümesine katkı sunmaktadır. Bütün bunların
sonucu olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları dünya çapında gündeme gelmekte ve insanlığın bu alana ilgisi her geçen gün artmaktadır. Gıda maddelerinin uygun maliyetlerde ve ulaşılabilir olması,
dünya çapındaki eşitsizliklerin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları doğal yaşama da katkı sunmaktadır.
Toprağın veriminin artmasına bağlı olarak nesli tükenme tehlikesi
altındaki bitki ve hayvan varlıkları üzerinde de olumlu etkilere sebep
olacaktır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları verimi ve kârlılığı artırdığından istihdama da olumlu şekilde yansır.

İmeceMobil: Sürdürülebilir Tarım
İçin Yardımcınız
On binlerce çiftçi tarafından tercih edilen ve Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilen İmeceMobil, tarımın sürdürülebilir olarak
gerçekleşmesini hedefliyor. İmeceMobil aracılığı ile çiftçiler; ihtiyaç
duydukları finansmana, güncel hava durumuna, zirai bilgilere ya da
Ziraat Mühendisleri gibi uzmanlara kolayca ulaşabiliyor. Böylece
çiftçiler İmeceMobil aracılığı ile ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşıp
üretim maliyetlerini düşürüp rekolteyi artırabiliyor.

İş Bankası - Vodafone Dijital Tarım
Projesi
Sürdürülebilir tarıma teknolojik yaklaşım konusunda Türkiye başta
olmak üzere birçok ülkede çiftçiler destekleniyor. Türkiye’de başta
Tarım Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumları çiftçilere destek
sunuyor. Kamu kurumlarına ek olarak Türkiye İş Bankası ve Vodafone tarafından geliştirilen Dijital Tarım Projesi bulunuyor. Proje,
teknolojik donanım ve yazılımlar ile tarımsal üretimde kaynakların
daha etkin kullanımını sağlamayı hedefliyor.
Böylece hem kalite ve verimliliğin artırılması sağlanıyor hem de
çiftçilerin daha sürdürülebilir ve daha katma değerli üretim yapmalarına olanak tanınıyor.
Eylül 2019’da başlayan proje kapsamında bugüne kadar üretici
birliklerine ve birlik üyelerinin üretim alanlarına bedelleri Türkiye
İş Bankası tarafından karşılanan 30 adet Dijital Tarım istasyonu
kuruldu.
Söz konusu Dijital Tarım İstasyonları ile hava durumunun anlık
takibi, toprağın neminin ve kalitesinin analizi, haşere ve doğal afet
gibi konularda çiftçiler erkenden uyarılıyor. Ayrıca çiftçilere tarımsal
işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunan ürünler
ile toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriliyor.
Böylece ekim, dikim, gübreleme, ilaçlama, budama ve hasat zamanı
gibi planlar kolayca tamamlanabiliyor. Türkiye İş Bankası ve Vodafone ortaklığıyla gerçekleştirilen projenin ilk sonuçları hakkında
bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Çiftçilere online ortamda uyarı gönderilmesini sağlayan sistem, tarlaların kameralar aracılığıyla canlı olarak uzaktan takip edebilmesini
de yarıyor.
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Proje kapsamında Dijital Tarım İstasyonu veya ek çözümlerin satın
alımı için satış noktalarına yapılacak başvurularda ise İş Bankası,
çiftçilere uygun koşullar ile Dijital Tarım Kredisi sunuyor.
31

32

33

Yavuz Selim Acar
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Tür:
Aksiyon/Drama
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Nicolas Winding Refn

‘Hollywood’da dublörlük yapan ve keskin araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan bir sürücüdür.
Sürücünün yasa dışı hayatı, güzel komşusu Irene’nin hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da
tehlikeli bir hale bürünür. Zira bir anda kendisini Los
Angeles’ın en tehlikeli adamlarının hedef listesinde bulur.
Şimdi hem kendi hayatını, hem Irene ve oğlununkini kurtarmak için yapacağı tek şey en iyi bildiği şekilde sadece
araba sürmektir!

Hotel Rwanda filminde, kaosun Rwanda’nın günlük yaşamının
başrollerinden birini oynadığı günlerde, Paul Rusesabagine, Kigali’de oldukça pahalı bir otel yönetmektedir. Bir Tutsi olan Tatiana
ile mutlu bir evlilikleri vardır. Tutsi isyankarlarının öldürülmesiyle biten barış süreci sonucunda katliama başlayan Hutu milisleri,
şehri bir kan gölüne dönüştürmektedirler. Paul, hem kendi ailesini hem de masum insanları korumak üzere bir şeyler yapmak
zorundadır.

Tür:
Drama/Fantastik/
Korku
Çıkış Tarihi:
2020
Yönetmen:
Meredith Averill,
Aron Eli Coleite,
Carlton Cuse

Tür:

Drama/Fantastik/Gerilim

Çıkış Tarihi:
2015
Yönetmen:
Tolga Karaçelik

Bir armatör iflas eder ve o sırada seferde olan gemisindek mürettebat gemide mahsur kalır. Zira deniz hukuku gereği gemide
kalmak zorundadırlar ve hiçbir yere kıpırdayamazlar. 5 gemici
ve bir de kaptandan oluşan mürettebat bu huzursuz bekleyişte
hiyerarşik güç mücadelesine girecektir.

Tür:

Komedi/Korku

Çıkış Tarihi:
2018
Yönetmen:
Fabrício Bittar

Doğaüstü olaylarda uzmanlığa sahip dört YouTuber, Brezilya’daki okulların banyolarına musallat olan Banyo Sarışını
adında şehir efsanesini bir hayaletin gizemini çözerken izleyicilerin beğenisini kazanmaya çalışıyorlar ama beklemedikleri olaylar gerçekleşiyor.

Tür:
Animasyon/Suç/
Drama
Çıkış Tarihi:
2006-2007
Yönetmen:
Tsugumi Ohba,
Takeshi Obata

Lise son sınıf öğrencisi olan Yagami Light, üniversite sınavına
hazırlanmaktadır. Yetenekli ve zeki bir öğrenci olan Yagami, hayattan hiç zevk almamaktadır. Sıkıcı bulduğu yaşantısı üzerinde
“Death Note” yazan bir defter bulmasıyla bambaşka bir hal alır.
Defteri incelemeye başlayan Yagami, deftere ismi yazılan insanların öleceğini öğrenir.

Dizi, babalarının öldürümesinden sonra Maine’deki eski evlerine
dönen 3 kardeşin hikayesini anlatıyor. Kardeşler eve döndükten bir
süre sonra, onlara birçok güç ve yetenek veren mucizevi anahtarları
oldığunu fark ederler. Fakat bir şeytanın bu anahtarların peşinde olduğunu ve ona ulaşana kadar da durmayacağını henüz bilmiyorlardır.

THE LOST PIRATE KINGDOM

DRIVE

George Orwell’ın klasik romanından beyaz perdeye uyarlanan film, Distopik bir evrende geçen film 3. Dünya Savaşı’nın henüz sonlandığı dünyamızda geçer. Dünyanın
en büyük devleti olan Okyanusya, günümüz Londra’sının
yerine kurulmuştur. Okyanusya deyim yerindeyse tam bir
korku imparatorluğudur. Bu ülkede yaşayayan herkes, yönetim diktesinin buyurduğu her şeye harfi harfine uymak
zorundadır. Bu evrende ne kitap okumak serbesttir ne de
aşık olmak...

SARMAŞIK

Tür:
Bilim Kurgu/ Drama
Çıkış Tarihi:
1984
Yönetmen:
Michael Radford

GHOST KILLERS
VS. BLOODY MARY

1984

Serbay Interactive
Video Designer

Tür:
Drama/Tarih/
Biografi
Çıkış Tarihi:
2004
Yönetmen:
Terry George

LOCKE & KEY

HOTEL RWANDA

İZLEMEDEN OLMAZ

DEATH NOTE

Tayyare Limanı Dergisi

HOBİ

Tür:
Macera/Drama
Çıkış Tarihi:
2021
Yönetmen:
Stan Griffin, Justin
Rickett, Patrick
Dickinson

The Lost Pirate Kingdom, Karayip korsanlarının dünyasına odaklanıyor. Dünya zenginliklerini yağmalayan Karayip korsanları, elde
ettikleri ile eşitlikçi bir cumhuriyet kurar.
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YARATICILIK

Ben dijital dünyayı devrim olarak
tanımlıyorum. Dijital pazarlama da
bir devrimdir.
Gamze Poyraz

Ahmet Bey hoş geldiniz. Bize kendinizden
bahseder misiniz, Ahmet Balat kimdir?

motivasyonum biter. Bunun olmaması için
de sürekli üretmeye çalışıyorum.

1992 yılında Samsun’da doğdum ve büyüdüm. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldum. Mektepten iletişimciyim diyebilirim. Aynı
zamanda Brandok reklam ajansının kurucu
ortağıyım. Dijital pazarlama eğitmeniyim ve
girişimciyim.

Ahmet Balat dijital dünyayı nasıl tanımlar?

Dijital pazarlama sektöründe çalışmaya
nasıl karar verdiniz? Planlı mı yoksa olaylar
bu yönde mi gelişti?

Ben henüz lise
yıllarımdayken reklam
ve medya sektöründe
kendimi var etmek
istiyordum.
Bu nedenle İletişim Fakültesi’nde okudum.
Üniversitede okurken sosyal medya patladı diyebilirim. Sonrasında henüz üniversite yıllarındayken sosyal medya ile selamlaştım. Akabinde dijital pazarlama ile tanıştım.
‘İşte bu’ dedim, benim mesleğim bu olacak.
Üniversite yıllarımda gece - gündüz çalıştım.
Dijital pazarlamayı öğrenmek için yıllarımı
harcadım. Pandemiyle birlikte bizim sektör
uçtu gitti. Bir nevi geleceğe yatırım yaptım
diyebilirim.
Sektörde sizi motive eden ve demoralize
eden faktörler nelerdir?
Sektörden ziyade benim girişimcilik hayatımda bazı noktalar var. Örneğin İranlı sanatçı Füruğ Ferruhzad’ın bir şiirinden “kuş
ölür, sen uçuşu hatırla” sözü benim adeta
hayat felsefem oluverdi. Bu mısra beni çok
etkiliyor. Motive ediyor. Kolay kolay demoralize olan bir insan değilim. Ne zaman ki
yaratıcılığım ve üretkenliğim ölür o zaman
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Ben dijital dünyayı devrim olarak tanımlıyorum. Dijital pazarlama da bir devrimdir.
Çünkü rutin çalışma saatlerini ortadan kaldıran, mekandan bağımsız, sınırları olmayan
ve global bir network ağı sunan bir mesleğimiz var.
Dijital kimliğiniz sosyal hayatınızı etkiledi
mi? Mesela kahve içerken aklınıza ‘bu kahveyi nasıl pazarlarım’ sorusu geliyor mu?
Ben esnaf çocuğuyum. Çocuk yaşlarımdan
beri pazarlarda büyüdüm. Bu durum bende
5 yaşından beri var. Bu sözü söylemeyi sevmiyorum ama bu dünyada satamayacağım
hiçbir şey yok.
Dijital pazarlamanın gelebileceği en son yer
ya da bununla ilgili verebileceğiniz en uç
örnek nedir?
Konu dijital pazarlamaysa hayal gücü maalesef yetersiz kalıyor. Bundan 20 sene önce
kim derdi ki sosyal medya diye bir medya
oluşturulacak? Dijital pazarlamada her şey
inanılmaz hızlı gerçekleşiyor. O nedenle ben bizim sektörün biraz öngörülemez
olduğunu düşünüyorum. Bundan 10 sene
sonra uzay pazarlamasını bile görebiliriz.
Özellikle metaverse, hayalini dahi kuramayacağımız şeylerin başlangıcı olacak.
Sizce Dijital Pazarlama alanında reklamların
etkinliği mi daha ön planda oluyor yoksa
SEO çalışmaları mı?
Reklam ve SEO ancak ikisi birlikte yapılırsa marka bilinirliğinize ve satışlarınıza katkı
sağlar. Bu kavramları ayrı ayrı düşünemeyiz.
Hepsi dijital pazarlamayı oluşturan önemli
parçalar.

Ahmet Balat
Brandok
Kurucu Ortak

İş ilanlarında genellikle ‘en az 2-3 yıl deneyimli eleman’ aranıyor. Dijital pazarlamada
deneyim nasıl oluşturulur? Siz nasıl deneyim kazandınız?
Vallahi benim zamanımda bir tane eğitim
dahi yoktu. Bir tane YouTube videosu yoktu.
Türkçe kaynak zaten yoktu. İngilizce kaynaklar sınırlıydı. Ben üniversitede kendim
projeler yaptım. Sonra deneye yanıla bu
işi öğrendim. Sonrasında ajanslarda uzun
dönemler tam zamanlı ve proje bazlı stajlar yaptım, çalıştım. Uzun yıllar freelancer
olarak hizmet verdim derken bu işi öğrendim hâlâ öğrenmeye devam ediyorum tabii.
Dijital Pazarlama alanında gençler başarıyı
nasıl yakalayabilir?

Azim, hırs, istek,
aksiyon. Başka yolu
yok
Sektörde içerik üretmek isteyen veya hali
hazırda yazmaya devam eden bloglar için
tavsiye edeceğiniz kilit noktalar var mı?
Sektördeki blog sitelerinin büyük bir çoğunluğu birbirinin kopyası. Değer katmak istiyorlarsa kopya içerik üretmesinler. İyi blog
sitesi yok denecek kadar az maalesef. İçerik
açısından zengin bir dönemde yaşasak da işlerin kalitesi geçmişe oranla daha düşük gibi
geliyor bana. Kilit nokta özgünlük bence.
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Sense 8

YARATICILIK

KREATİFİN KEŞFİ

Yağmur Sıla Ceylan
Serbay Interactive
Stajyer

MÜZİK

İngilizce “Sensate” yani “duyusal” kelimesinin üzerine kurulan dizi; Londra, Chicago, San Francisco, Nairobi, Mexico City,
Mumbai, Berlin ve Seul şehirlerinde yaşayan sekiz kişinin ortak hikayesini anlatıyor. Angel (Darly Hannah) terk edilmiş bir
binada tek başına, perişan bir halde intihar
eder. Ancak dünyanın dört bir tarafından
sekiz kişi Angel ölmeden hemen önce onu
“görür”. Ve bu sekiz kişi akıl almaz bir biçimde birbirlerine bağlanır. Artık hepsi aynı
kümenin içinde, birbirleriyle duyusal ve fiziksel olarak bağlantılıdırlar. Bu keşif ile
aynı ortamdaymış gibi birbirlerini hissetmeye, duymaya, görmeye ve bilinçlerini paylaşmaya başlarlar. Ancak sekiz ayrı kişiliği, acı
ve mutluluğu tek bedende birleştirmenin bir
bedeli vardır.

Arcane
League of Legends oyununda yer alan krallıklardan biri olan Piltover şehrinin altındaki
derin kanyon ve vadilerde uzanan, geniş bir
alt şehir olan Zaun’da geçiyor.İki kız kardeşin hikayesini konu alan dizi merak uyandırmasıyla ilgileri topladı.

Patron – Okyanus
Fro&Bora Hışır - Beni Benden Eder
Motive – Masal

FİLM
Babamın Kemanı

ÖNERİ

Küçük bir kız, yaşadığı kaybın üstesinden gelmeye çalışır. Bu süreçte
o, kendisine mesafeli olan amcası ile arasında bir bağ kurmaya çalışır.
Onları bir araya getirecek ortak nokta ise müziğe olan tutkularıdır.

Zülfi Livaneli

Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının
cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey.
Dünyadan elini eteğini çekmiş emekli inşaat
mühendisiyle genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet vesile
olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı, duyguların en karanlık, en kuytu bölgelerine girildiği
hikâye, daha doğrusu hikâye içinde hikâye
de böylece başlar. Modern bir Binbir Gece
Masalı’nın kapıları aralanır. Ancak bu kez
Şehrazad erkektir.
38

KİTAP

Kardeşimin Hikayesi

SPOR
Yüzme
Yüzme sporu ile kol, bacak ve daha birçok
kas grubu aktif bir şekilde çalışır. Kas
gruplarımızın aktif bir şekilde çalışması ise
birçok faydayı beraberinde getirir. Kardiyovasküler sistem desteklenir, kilo kontrolü
sağlanır, kemikler güçlenir.
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YARATICILIK

Kepeğe Göre Değil Kafana Göre

KONUŞULANLAR

Reklamveren: P&G / Head & Shoulders
Reklam Ajansı: Publicis Groupe
Kreatif Direktör: Ercan Akkaya
Prodüksiyon Şirketi: Depo Film
Yönetmen: Elif Kalkan

Nisa Aydın

Damlayım, Damlasın, Damla
Reklamveren: Finish
Reklam Ajansı: PunchBBDO
Kreatif Direktör: Mehmet Güven
Post Prodüksiyon: İmaj
Yönetmen: Gönenç Uyanık

Sürdürülebilirlik Nedir?
Reklamveren: TEB
Reklam Ajansı: Wunderman Thompson Türkiye
Yönetici Kreatif Direktör: Ümit Taşlı
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Yönetmen: Serter Tırmık

Yaşanabilir Bir Gelecek İçin
Reklamveren: Türkiye İş Bankası
Reklam Ajansı: PUB1924
Kreatif Direktör: Melik Atalay
Prodüksiyon Şirketi: Yapar İstanbul
Yönetmen: Sedat & Umut

Chip Douglas’ı Hüsrana Uğratan
Marka
Reklamveren: Verizon
Reklam Ajansı: McCann New York
Prodüksiyon Şirketi: Hungry Man
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Arkadaşın Eskisi, Eğlencenin
Yenisi
Reklamveren: Meta
Reklam Ajansı: Anomaly
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KONUŞULANLAR

Gençler Dinleniyor Olabilir Mi?
Reklamveren: Eczacıbaşı Topluluğu
Reklam Ajansı: Rafineri
Yönetici Kreatif Direktör: Kerim Gürsel
Post Prodüksiyon: ABT İstanbul
Yönetmen: Eli Kasavi

Maceraya Yer Yok
Reklamveren: Koroplast
Reklam Ajansı: Ryno Creative Hub
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Ajans Prodüktörü: Canan Polat

Ross Sizi Gözetliyor
Reklamveren: TSB Bank
Reklam Ajansı: McCann London
Prodüksiyon Şirketi: Biscuit Filmworks
Yönetmen: Jeff Low
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