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İbrahim Köksal ile Marka
Üzerine
İbrahim Köksal

MARKALAŞMA
Harika bir marka asla tam olarak

Tayyare Limanı Dergisi’nin bu sayıdaki sektörel konuğu İbrahim Köksal’la markalaşma
hakkında bir sohbet gerçekleştirdik.

anlatılmayan bir hikayedir.
- Scott Bedbury
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Markalaşma, orta ya da küçük işletmeler
fark etmeksizin bir zorunluluk halini aldı.
Rekabet ortamının arttığı günümüzde gerek
fiziki gerekse online işletmeler için başarılı
bir marka haline gelmek, sektör ve pazar kalıcılığı kadar müşteri memnuniyetine varan
bir döngünün parçası haline geldi.
Markalaşma süreci için pek çok reçete yazılır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılarak dijitalleşen ve gelişen pazarda
markalaşma, müşterilere ulaşma kolaylığı sayesinde daha kolay gözükebilir. Ancak bu
hedefleriniz söz konusu olduğunda yeterli
gelmeyebilir. Globalde, yerelde, sektörde
lider olma hedefiniz olabilir. Bu sebeple
markalaşma sürecini her yönüyle ele alıp
ona göre aksiyon almanız gerebilir.
İşte bu sebeple bizler de sizlere kendi reçetemizi yazdık. Büyük markalar neye önem
veriyor? Neye dikkat ediyor? Büyük şirketlere ciddi marka değeri ve sadakati kazandıran hususlar nelerdir? Elimizden geldiğince
konuları ele almaya çalıştık.
Marka stratejileri haricinde markanız için
yapmanız gereken bir diğer husus da markanızı tescillemek. Bu konu hakkında sektörde yıllarca çalışmış ve yüzlerce markanın
oluşumunda rol almış marka danışmanı İb-

rahim Köksal ile birlikte keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik. Özkan Gözütok’un marka
olmak için önemli olan kilometre taşlarını
belirttiği yazısı ile birlikte bu sayımızda markalaşma adına merak edilen kafalardaki soru
işaretlerine yardımcı olalım istedik. Dergimizi hazırlayan ekibimizin ortak derdi olan
markalaşma, bizim için en öğretici sayılarımızdan biri oldu.
Nisa Aydın, Yaratıcılık köşesindeki yazısında bize biraz kendimizi sorgulatsa da, ekibimizin yaş ortalaması genç olmasına rağmen,
markalar yönetiyoruz, markalar yaratıyoruz.
Bu yaşlarımız da büyük bir koşuşturma içerisinde geçiriyor. Çok şanslı olduğumuzu
düşünüyoruz. Bir markanın tüm süreçlerine
hakim olduğumuzu görmek bizim yaşama
sevincimizi ve çalışma aşkımızı arttırıyor
aslında. On birinci sayısını hazırladığımız
Tayyare Limanı dergisi de bunun en güzel
örneklerinden. Büyük bir keyifle hazırladığımız Tayyare Limanı Dergisi’ni umarım siz
de keyif alarak takip ediyorsunuzdur. Markalaşmanın en önemli kriterlerinden biri hikayeleşme, hikayeleştirme. Bizim hikayemiz
de bu dergi.
Peki, sizin marka olabilir bir hikayeniz var
mı?
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NETFLİX’İ ORTAK KULLANANLARA KÖTÜ HABER!

GÜNCEL

Dijital içerik platformu Netflix, bir hesabı
birkaç kişinin kullanmasının önüne geçmek
için “ekstra ücret” talep edecek özelliği test
ediyor.

TÜRKİYE’DEN DÜNYADAN

‘Şifreni versene’devri sona eriyor
Netflix kullanıcıları, tek bir üyelikle şifre
paylaşarak premium üyelikte dört kullanıcı,
standart üyelikte ise iki kullanıcı için profil
oluşturulabiliyor ve bu kullanıcıların hepsi
aynı anda farklı adreslerden izleyebiliyor.
Netflix’in hizmet şartlarına göre, bir müşte-

WHATSAPP İÇİN GÜNCELLEME: WEB ÖZELLİKLERİ
GENİŞLİYOR
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp,
yeni güncellemeyle çoklu cihaz desteğini
sağlayacak. Uygulama, Web sürümünü ilk
olarak 2015 yılında tanıttı. Uçtan uça iki cihazın birbirine bağlanması şeklinde çalışan
uygulama kullanıcılar tarafından oldukça
tutuldu. Fakat şu anda cihazlardan birinin
internetinin kesilmesi ya da şarjının bitmesi
halinde bağlantı kesiliyor.

WhatsApp çoklu cihaz desteği
WhatsApp, uzun zamandır çoklu cihazdan
giriş yapma özelliğini beta sürümü için test
ediyor. Yeni özellik, aynı anda WhatsApp
hesabına bağlı dört cihaza (telefonla bir-

INSTAGRAM’DAN YENİ ÖZELLİK: KRONOLOJİK
SIRALAMA
Yetkililerin açıklamasına göre, Instagram’da
algoritma değişerek kronolojik sıralama
özelliği geri geldi. Bu özellik kullanıcılar tarafından uzun zamandır bekleniyordu.
Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Instagram algoritmasının değiştiğini ve kronolojik sıralama özelliğinin geri geldiğini
söyledi. Açıklamada başka özelliklerin geldiği de duyuruldu.
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Instagram sıralamayı ikiye
ayıracak
Shift Delete’in haberine göre seçenekler,
sol üst köşede ‘Takip Edilenler ve Favoriler’ olarak ayrılacak. Instagram’ın ‘Takip
Edilenler’ bölümünde kronolojik sıralama
ile tüm hesaplar bulunurken, ‘Favoriler’ kısmında ise kullanıcının seçtiği özel hesaplar
yer alacak.
‘Favoriler’ kısmında, kullanıcının seçtiği 50
hesap yer alacak. Favori hesaplar, yine ana
sayfa bölümünde de yıldız simgesiyle görünecek. Bu sayede kullanıcılar, yakın çevresindeki hesapların paylaşımlarını kaçırmayacak. Özellikler, uygulamayı güncelledikten
sonra kullanıma açılacak.

likte beş) bağlanmayı sağlıyor. Bu özelliğin
gelmesi uzun süredir bekleniyordu. Çünkü
kullanıcılar, bilgisayar başındayken bazen
telefonu kapatıyor ya da şarjının çabuk dolması için internet erişimini kesiyorlar. Bu
durum da WhatsApp Web erişim sorunu
yaratıyordu. Güncellemeyle birlikte bu sorunlar kalkacak.
Ek olarak güncellemeden sonra WhatsApp
Web oturumu açarken mesajların yüklenmesi de daha hızlı olacak. Böylece başka cihazlara giriş yaparken daha az zaman harcanacak. Nisan ayında gelecek güncelleme,
ilk önce iOS kullanıcılarına daha sonra da
Android kullanıcılarına açılacak.

ri hesabının ev dışındaki kişilerle paylaşılması yasak. Ancak şifre paylaşımının önüne bir
türlü geçilemiyor.Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep
edecek özelliği test etmeye başladı.
Netflix, yeni abonelik sistemiyle birlikte
hesap şifrelerinin “Ekstra üye ekle” seçeneği ile belirli bir ücret karşılığında paylaşılmasına izin verecek.Netflix, Şili, Kosta Rika
ve Peru’da yeni özelliği test etmeye başladı.
Türkiye için ise gelecek haftalarda netleşmesi bekleniyor.

WHATSAPP ‘INSTAGRAM’ OLACAK: MESAJLARA TEPKİ
VERME ÖZELLİĞİ YOLDA
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın bir süre önce açığa çıkan emoji ile
tepki verme özelliği, uygulamanın 2.22.8.3
kodlu Android beta sürümünde yine ortaya
çıktı. An itibarıyla bazı beta kullanıcılarının beğenisine sunulan özellik, bir mesaja
6 emojiden bir tanesi ile tepki verilmesini
sağlıyor.
Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız
bir haberimizde, dünyanın en popüler anlık
mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellikten bahsetmiştik. Telegram’dan esinlenerek oluşturulan
bu özellik, kullanıcıların mesajlara emojilerle
tepkiler verebilmesini sağlıyordu. Şimdi bu
özellik, WhatsApp’ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, an itibarıyla mesajlara emojilerle tepki

verebiliyorlar.
WABetaInfo tarafından paylaşılan bir görüntü, kullanıcıya 6 farklı tepki emojisinin sunulacağını gözler önüne seriyor. Bu
emojiler; beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür olarak karşımıza çıktı. Özellik kullanılabilir olduğunda,
bu emojileri bir mesajın altına tepki olarak
bırakabileceksiniz.
Edinilen bilgilere göre WhatsApp’ın
2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde
yer alan emoji ile tepki verme özelliği tüm
kullanıcılara açık değil. Bu da özelliğin hala
test aşamasında olduğu anlamına geliyor.
Platform yetkilileri, yaklaşmakta olan emoji
ile tepki özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir açıklamada
bulunmadılar.

YOUTUBE’TAN ÖNEMLİ ADIM: TV DÜNYASINA
GİRİYOR
YouTube, yaptığı bir duyuruda reklamlı ücretsiz TV programları ABD’li kullanıcılara
sunduğunu söyledi. Bununla birlikte pek
çok TV programı kitaplıkta yer aldı. Eklenen programlar arasında Hell’s Kitchen,
Andromeda, Heartland ve Unsolved Mysteries gibi TV şovları yer alıyor. Şirket, görüntüleme deneyiminin ‘yepyeni akıcı navigasyon‘ içerdiğini söylüyor. Platform, mevcut
olan 1.500 filme ek olarak yaklaşık 4 bin
ücretsiz TV bölümü sunacak. Bunun yanı
sıra kitaplıktaki birçok bölüm 5.1 ses des-

teğine ve 1080p görüntüleme seçeneğine
sahip olacak.
YouTube’un bu hizmeti onu, Peacock, Disney+ ve Tubi gibi reklam destekli
TV ve akış hizmetleriyle rekabete sokacak.
Şirket, eklediği ücretsiz TV programlarıyla, ABD’li kullanıcıları platformuna bağlı
tutmayı umuyor. Birden fazla dizinin çoğu
bölümüne sahip olmak aynı zamanda kullanıcıların Netflix gibi diğer platformlara gitmesinin de önüne geçecek.
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GÜNCEL

TÜRKİYE’DEN DÜNYADAN
APPLE LOGOSUNUN ALTINDA YATAN SIR ORTAYA
ÇIKTI!
Dünyanın en değerli şirketleri listesinin zirvesinde yer alan Apple, basit elma logosuyla
her zaman merak uyandırdı. Teknoloji devi,
yıllar içerisinde logosunda ufak değişiklikler
yapsa da, logoyu altın orana göre hazırladığına (en azından) sosyal medya kullanıcılarını inandıramadı. Apple logosunun gizemi
ne?
Geçtiğimiz günlerde video paylaşım platformu TikTok’a yüklenen bir gönderi, kısa
sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Grafik tasarımcı Thomas J. Stevens’ın
Apple logosunun gizemini gösteren paylaşımı, logonun birkaç daireden hazırlanabileceğini ortaya çıkardı.
Apple logosunun arkasındaki isim olan tasarımcı Rob Janoff, logo üzerindeki çalışmalarını gerçek elmalar üzerinde denediğini
söylemişti. Elmaları enine kesitlerle bölen
ve tasarımlarını doğanın sağladığı eğrilerle
oluşturan Janoff, dairelerin logonun üzerine kusursuz bir şekilde oturduğu inkar
etmemişti.

GOOGLE, YAŞ KISITLAMASI İÇİN KİMLİK İSTEYECEK

YouTube’a yüklenen her video, aynı hassasiyet derecesine sahip değil. Google bunun
farkında ve yıllardan beri videoları hassas
ya da çocuklar için gibi etiketlere ayırıyor.
Hassas videoların çocukların gelişimine
olumsuz etki etmemesi için Google hesabının yaşı gözetiliyor. Ancak bazen ebeveyn
denetiminin yetersiz kalması, çocuklarda
kalıcı yaralar açabiliyor. Avustralya Hükümeti, Google hizmetlerindeki yaş kısıtlaması
uygulamasını öteye taşıyacak bir karara imza
attı.
Yaş kısıtlaması olan videolar, 18 yaşın altındaki Google kullanıcıları tarafından izlenemez. YouTube’da gezinirken giriş yapmamış
kullanıcılar ise hem videoyu izleyemez, hem

de görüntüleyemez. Bunlar güzel önlemler
olsa da çocuklar bile Google’ı kayıt aşamasında kolayca kandırabiliyor. Bunu yapmasalar bile büyüklerinin Google hesabıyla izlememeleri gereken videoları izleyebiliyor.
Avustralya Hükümeti’nin aldığı karar, ülke
genelinde sıkı bir uygulamaya geçilmesini
sağladı.
Eğer Avustralya’da yaş kısıtlaması olan bir
videoyu izlemek isterseniz YouTube, kimliğinizin fotoğrafını isteyecek. Kimlik kartınızdaki yaş, Google hesabınızdakiyle
uyuşuyor ve 17’nin üzerindeyse videoyu izleyebileceksiniz. Bu doğrulamayı yapmadan
videoyu izlemek ise mümkün değil.

INSTAGRAM’DAN SİYAHİ GİRİŞİMCİLERE DESTEK:
SİYAH PERSPEKTİFLER
Instagram, Birleşik Krallık’ta siyahi girişimcileri ön plana çıkarmak için ‘Siyah Perspektifler’ kampanyasını başlattı. Kampanyada,
farklı konularda işletme sahibi olan gençlerin projelerini ön plana çıkacak. Konudaki odak nokta ise Instagram işletmelerinin,
siyahi girişimcilere desteklerini göstermesine yardımcı olmak oldu.
Kampanya, özellikle de kariyerlerini ilerletmek isteyen ve profesyonel destek almayan
10

genç siyahi girişimciler için fırsat sağlayacak.
Çünkü seçilen içerik oluşturucular girişimin
en önemli ve sonucu olan Meta ile anlaşma
yapacak.
Geçtiğimiz ay Facebook da siyahi girişimcilere destek olma amaçlı ‘We Create hareketi’ni başlatmıştı. Hala devam eden harekette
15 siyahi içerik oluşturucu yer alıyor. Hareketteki yeni girişimler için içerik üreticilerine destek amaçlı milyonlarca fon da içeriyor.
11
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GÜNCEL

SERBAY’DAN HABERLER

Web Depertmanı

KONURALPBEY OSGB’NİN
REFERANS VİDEO
ÇEKİMLERİNDE BİRLİKTE
BAŞARILI BİR YOL ALDIK!

Endmaksan Mühendislik
Aramıza Katıldı
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun
imalatlar yaparak hizmet veren Endmaksan Mühendislik Makina yeni kurumsal
web site çalışmaları için Serbay Interactive’
i tercih etti.

Grafik Departmanı

DÜZCE FENERBAHÇELİLER
DERNEĞİ’NİN WEB SİTESİ
YENİLENDİ.
BEYAZ BAHÇE WEB SİTESİ
YAYINDA !

Yeni Müşteriler

Bir çok düğün, davet ve organizasyona ev sahipliği yapmış Beyaz Bahçe Kır Organizasyonları’nın
web sitesini yeniledik. Hizmetlerine, fotoğraflarına ve videolarına beyazbahce.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

Topçu Kardeşler Websitesi Çok
Yakında Sizlerle !
Demir – Çelik, Ferforje motifi ve yapı sektörü alanlarında uluslararası standartlara
uygun üretim yapan Topçu Kardeşler kurumsal web site çalışmaları için mart ayında
aramıza katılan firmalardan biri oldu.

URBAN CAMP’IN ÇADIR
TANITIMI VİDEO ÇEKİMİ, BİZİM
İŞTE BU DİYEBİLDİĞİMİZ ÇOK
BAŞARILI BİR ÇALIŞMA OLDU!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Düzce Şubesi Resmi
Web Sitesini yayına aldık.
Her sayfası sarı, her sayfası lacivert…

Bir çok düğün, davet ve organizasyona ev sahipliği yapmış Beyaz Bahçe Kır Organizasyonları’nın
web sitesini yeniledik. Hizmetlerine, fotoğraflarına ve videolarına beyazbahce.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
Kaliteli malzemeler ile araç üstü çadır üreten Urban
Camp’ın çadır tanıtım video çekimlerini yaptık. Bu
keyifli çekim hem firmanın ürün tanıtımı hem de
bizim işte bu diyebildiğimiz çok başarılı bir çalışma oldu. Tanıtım videolarımıza QR koddan kolayca
ulaşabilirsiniz.

LABEL KİMYA YENİ WEB
SİTESİ İLE KARŞINIZDA
TRANSCOM INTERNATIONAL
WEB SİTESİ YAYINDA

Çevreye duyarlı, yenilikçi ve teknolojik sistemler ile
hizmetler sunan Label Kimya’nın web site çalışmalarını tamamladık. Ürünlerine daha yakından bakmak
için labelkimya.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Otomotiv & Karavan sektöründe tedarik hizmeti
sunan Transcom International web site çalışmaları
için Serbay Interactive’ i tercih etti. Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak 3 farklı dilde siteyi yayınladık.

MATE DRİNK DESSERT İLE
LEZZETİ EKRANLARA TAŞIDIK!

Mate Drink Dessert ile lezzeti ekranlara taşıdık.
Ürünün hazırlanma aşamasından sunum aşamasına
dek çekimini yapıp editlediğimiz bu çalışma ve firma
ile ilgili videolara QR koddan kolayca ulaşabilirsiniz.
13
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DORUK ÇOCUK AKADEMİSİ İÇİN BİLLBOARD
TASARIMLARI HAZIRLADIK!

GÜNCEL

SERBAY’DAN HABERLER
TURNA AHŞAP’IN KURUMSAL KİMLİĞİNİ
TASARLADIK!

2-6 Yaş arası çocuklarımızın kalplerine dokunan Doruk Çocuk
Akademisi için billboard tasarımları hazırladık. Çocuklara özel
hazırlanan bu çalışmamızda bizler keyifli ve başarılı bir proje
ortaya çıkardık. Çalışmalarımızın detaylarına QR koddan rahatça ulaşabilirsiniz.

ÖFK DANIŞMANLIK İÇİN ŞİRKETİN DEĞERLERİNİ
BENİMSEYEN LOGO TASARIM ÇALIŞMASI
YAPTIK!

Otomotiv, Raylı Sistemler, Karavan ve Mobilya Sektöründe hizmet veren Turna
Ahşap için kurumsal kimlik oluşturduk. Oluşturduğumuz bu kurumsal kimlik markaya yepyeni bir prestij getirdi. Logodan kartvizitine kadar ilgilendiğimiz bu süreç
bizler için çok önemliydi. Marka için oluşturduğumuz kurumsal kimliğin içeriğine
QR koddan rahatça ulaşabilirsiniz.

RAMSES İŞİTME CİHAZLARI SOSYAL MEDYA
YÖNETİMİNİN YANINDA LEDBOX TASARIMLARI
KONUSUNDA DA BİZLERLEYDİ!

1998 yılından bu yana işitme cihazları satışı alanında Düzce, Bolu, Sakarya, Antalya

Eğitim ve Danışmanlık alanında kurulmuş olan ÖFK DANIŞMANLIK şirketi için alanına uygun ve ismiyle uyumlu olan bir
logo tasarımı yaptık. Logo’nun aşamalarını ve mantığını anlamak
için QR kodundan logoyu ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

ve İstanbul olmak üzere 5 ilde hizmet veren Ramses İşitme Cihazları sosyal medya
yönetiminin yanında Ledbox tasarımları konusunda da bizlerleydi. Büyük önem göstererek hazırladığımız bu çalışmamızda ekip ruhu ile çok başarılı tasarımlar ortaya
çıkardık. Ledbox tasarımlarını QR koddan kolayca görüntüleyebilirsiniz.

MATE DRİNK DESSERT İÇİN YEPYENİ BİR
BANNER TASARIMI HAZIRLADIK!

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KARİYER TOPLULUĞU
GİRİŞİMCİLİK KAMPINDA E-TİCARETE GİRİŞ
EĞİTİMİ VERİLDİ.

Üçüncüsü düzenlenen Girişimlik Kampında Ertuğrul Özkan’ın “E-Ticarete Giriş”
sunumuyla Düzce Üniversite Kariyer Topluluğu DUKAT ile bir araya geldik.

14

Düzce’de modern mekân tasarımı ve birbirinden lezzetli ürünleri ile hizmet veren Mate Drink Dessert için yepyeni bir banner
tasarımı hazırladık. Banner çalışmamızı hazırlarken biz çok keyif
aldık. Markanın kurumsalına uygun renkler ve grafiklerle oluşturduğumuz çalışmamızı QR koddan kolayca görüntüleyebilirsiniz.
15
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YENİ İNSANLAR YENİ
UMUTLAR

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ!

Oğuzhan Yavuz

Serbay Interactive, Stajyer

‘‘

Bu kısa süre zarfında burada gözlemlediğim en güzel olay:
ekibin birbirleriyle kenetlenmiş bir şekilde iş dağılımını
yapması ve yaratıcı güzel işler ortaya çıkarması.

16

‘‘

Merhaba ben Oğuzhan Yavuz. İstanbul Medipol Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri son sınıf öğrencisiyim. Staj yapmak için
bu firmayı seçtim ve doğru bir tercih yaptığımın farkına vardım. Sizlere staj yaparken
çok değerli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum Serbay’dan bahsetmek istiyorum. Mükemmel bir çalışma stratejisi ile ilerlediğini
ve bu doğrultuda çalışmak ise insana daha
çok çalışma isteği ve özgüven sağlıyor. Bu
kısa süre zarfında burada gözlemlediğim en
güzel olay: ekibin birbirleriyle kenetlenmiş

bir şekilde iş dağılımını yapması ve yaratıcı güzel işler ortaya çıkarması. Sürekli gelişmeyi amaçlayan ve bir dakika durmadan
çalışmaya devam eden bir firmadan bahsediyoruz ve burada olduğum için de kendimi
şanslı hissediyorum. Burada bir şeyler öğrendikçe, yeni sorumluluklar aldıkça daha
çok gelişeceğim. Her bilginin önüne bir fazlasını koyarak ilerleyeceğimi düşünüyorum.
Yeni başladığım bu yolda tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

17
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BİLİM VE TEKNİK KONUSUNDA
İLERLEMEK BU KADAR ZOR MU?
Eğitimimize başladığımız anda bir şeyler
üretmeye değil de olan sisteme uyum
sağlamaya yönelik yetiştirilmeye başlıyoruz

Eğitimimize başladığımız anda bir şeyler
üretmeye değil de olan sisteme uyum sağlamaya yönelik yetiştirilmeye başlıyoruz ki her
dönemde yeni bir sisteme uyum sağlamaya çalışıldığında adapte olmak ne kadar da
zor. Çocuklara hayatlarının tüm aşamalarında ne kadar az hata yaparsa o kadar başarılı
olduğu fikri empoze ediliyor, hata yapmasına izin verilmiyor ve hata yapmaması büyük
başarı olarak algılanıyor. Ama bir insan ne
kadar hata yaparsa ve bu hatalarından ders
çıkarmayı bilirse ve bu öğretilirse hata yapmasının bir sakıncası yoktur. Hata yapmasının başarısızlık olmadığı düşüncesini çocuklara öğretmeli ve hata yaptığında bundan
ders çıkarabilmesini sağlamalıyız. Bu, hata
yapmaması için baskı yapmaktan daha güvenilir bir yoldur bence.
Olan sisteme uyum sağlamaya ve hata
yapmaması gerektiği düşüncesine adapte
etmeye çalışarak yetiştirilen insanlardan yeni
fikirler veya yeni herhangi bir şey üretmesini
beklemek biraz haksızlık değil mi? Yeni fikirler üretirken başarısız olma ihtimallerini
göz önünde bulundurduklarında bu fikirlerini hayata geçirmek için ne kadar cesaretli
olabilirler ki?

lini oluşturacak birçok şeyin cevabını verir.
Örneğin örümceklerin ağından esinlenerek
yapılan Kevlar maddesi askeriyede kullanılan çelik yeleklerde, kasklarda, işçi eldivenlerinde ve daha birçok yerde kullanılıyor.
Doğadan esinlenilerek yapılan bir diğer gelişim ise nano teknoloji. Nano teknolojinin
esinlendiği bitkinin nilüfer çiçeği olduğu
çok şaşırdığım bir bilgi olmuştu. Nilüfer
çiçeği, dışarıdan fark edilemeyecek derecede küçük olan telleri sayesinde pürüzlü bir
yüzeye sahiptir, üzerinde su damlacıkları
dahil hiçbir şey tutunamadan akar ve bu şekilde çok kirli sularda yaşasa bile temiz kalır.
Nilüfer çiçeğinin bu enteresan özelliğinden
yola çıkılarak geliştirilen bir madde binalar
üzerinde de kullanılabilmektedir.

Feyzanur Keskin
Kod8 Yazılım
Mobil Developer

Bunlar gibi daha birçok maddeyi doğadan
esinlenebilmemiz için merak duygumuzu bir
miktar daha güçlendirmemiz ve ihtiyaçların
ne olduğunu tespit edebilmeyi keşfetmemiz
gerekiyor ve tabii ki hata yapmanın kötü bir
şey olmadığı düşüncesine de alışmamız gerekiyor. Şu anlık en büyük ihtiyaçlarımızdan
birinin bu olduğunu düşünüyorum.

İnsanlar üretmeye yönlendirilmedikçe
merak duygusu da köreliyor ve bu durumun
vahimliği gittikçe artıyor. Bilimin en büyük
iki kaynağı bence ihtiyaç ve merak. İnsan bir
şeyleri merak etmedikçe etrafındaki ihtiyaçlara da kör olabiliyor ve ihtiyaç olanı görmedikçe de üretim yapmaya gerek duymuyor.
Bilimin gelişmesi toplumsal dönüşümlere
sebep olur. Bilim sadece bir şeyleri açıklamak için kullanılmaz, aynı zamanda ileri de
taşır. Aslında doğayı incelemeye başladığımızda, doğa bize yapılan gelişimlerin teme18
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KOD8’DEN HABERLER
Düzce Cesur Haber Yayında!
Düzce’nin yerel haber portalı Düzce Cesur Haber Haber8 altyapısıyla buluşarak yayın hayatına devam ediyor. Düzce’den haberdar
olmak için duzcecesurhaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kod8 Ailesinin Yeni Üyeleri…
Kod8 ailesi büyümeye devam ediyor. Kır pidesinde Düzce’nin ilk
akla gelen yerlerinden İstanbul Kır Pidesi ve Sakarya’da gözleme
alanında hizmet veren Çıracılar Gözlemecisi bu ay Kod8 altyapısıyla
buluşanlar arasında.

Canpolatlar İnşaat Kod8
Altyapısıyla Yenileniyor
Temel inşaat malzemelerinde Düzce’de hizmet veren
Canpolatlar İnşaat web sitesini Kod8 altyapısıyla yenilemek için
çalışmalara başladık.

20
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KAPAK

Harika bir marka asla tam olarak anlatılmayan bir hikayedir.
- Scott Bedbury

22
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İhtiyacınız Olan
İlk Şey; İnanç

MARKALAŞMA

Geleneksel pazarlamadan uzaklaşıldı ve gelişimlere ayak uydurmak adına dijital pazarlamaya geçiş yapıldı. Pazarlama artık çok
boyutlu ele alınır oldu. Markalar, markalaşma sürecinde belli başlı tekniklerle bunu
başarmaya çalışıyor. Peki büyük markalar
neye önem veriyor? Neye dikkat ediyor? Bu
yazıda bazı markaları mercek altına alarak
bir reçete sunmak istedik. Büyük şirketlere
ciddi marka değeri ve sadakati kazandıran
hususlar nelerdir? Bu soruya yanıt aradık.
19. yüzyılda Amerikalılar markalaşma süreci
için “burning their mark/ dağlayarak işaretlemek” kalıbını kullanıyor. Dağlayarak
işaretleme sürecini ne için kullanıldığını
araştırdığımızda ise karşımıza 19. yüzyılda
hayvancılık ile uğraşan Amerikalılar çıkıyor.
Çiftlik sahipleri hayvanları mera ve pazarda
bir birine karışmasın diye hayvanlarını kendilerine has işaretler ile dağlıyordu. Böylece ortak mera alanlarında ve pazarda hayvanlar birbirine karışmamış oluyordu. Bu
işlemler alıcıların lehine bir sonuç doğuruyordu çünkü doğal olarak belirli çiftliklerin
yetiştirdiği büyükbaş hayvanlar diğerlerine
oranla daha sağlıklı ve daha iyi et yağ dengesine de sahip oluyordu. Bir süre sonra alıcılar bu çiftliklere ait büyükbaş hayvanları diğerlerine tercih etmeye başladı. Hatta alıcılar
bu çiftliklerin büyükbaş hayvanları için emsallerine göre daha fazla ücret ödeyip satın
almaya başladı. Özetle bazı çiftliklere ait sığırlar daha çok rağbet görüyordu. Bu bağlamda Amerikalılara göre markanın temelleri hayvanların dağlanması ile ayırt edici bir
özellik kazanması ve bazı çiftliklerin yetiştirdiği hayvanlarının daha fazla rağbet görmesiyle başladı.

Rönesans Dönemine gelindiğinde, 12. yüzyıl’da ticaret loncaları, 13. yüzyılda çan üreticileri, 14. yüzyılda ise tüccarlar, korsanların
ele geçirdiği ürünlere karşı hak iddia etmek
için marka işaretleri kullanmışlardır. Hatta
marka algısı Rönesans’ta öyle bir boyuta gelmiştir ki 13. yüzyıl itibariyle markaya karşı
herhangi bir haksızlık gerçekleştiğinde, sorumlular Kral tarafından cezalandırılmıştır.

Antik Yunan’da zeytinyağı üreticileri, ürünleri için
özel seramik kaplar / küpler üretmiş ve/veya ürettirmişlerdir. Bu çömleklerin üzerine işlenen çeşitli işaretler (parmak izi, balık, yıldız figürleri ve
matematiksel işaretler vs.) ise zeytinyağının hangi
üreticiye ait olduğunu göstermekteydi. Diğer bir
ifadeyle her üretici kendi zeytinyağının “marka”
olduğunu vurguluyordu.
Ancak markalaşma süreci kimi araştırmacılara göre 19.yüzyılda başlamadı ve bu süreç,
M.Ö 5000 yılına kadar dayanmaktadır. İlkel
dönemlerde “marka” kavramı; “ayırt edicilik”, “farklılık”, “farkındalık” gibi anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, ilkel
insan farklı olmak ve fark edilmek zorundaydı ve ilkel insan bu sebeple mağara duvarlarına çizimler yapmıştı. Bu, marka kavramının ilkel boyuttaki karşılığıydı.

Günümüze geldiğimizde ise markalaşma,
orta ya da küçük işletmeler fark etmeksizin bir zorunluluk halini almıştır. Rekabet
ortamının arttığı günümüzde gerek fiziki
gerekse online işletmeler için başarılı bir
marka haline gelmek sektör ve pazar
kalıcılığı kadar müşteri memnuniyetine varan bir döngünün parçası
durumundadır.
Markalaşma süreci uzun bir
zaman aralığını kapsar, zaman alır.
Bu süreç için pek çok reçete yazılır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılarak dijitalleşen ve gelişen pazarda markalaşma, müşterilere ulaşma kolaylığı
sayesinde daha kolay gözükebilir. Ancak bu
hedefleriniz söz konusu olduğunda yeterli gelmeyebilir. Globalde, yerelde, sektörde
lider olma hedefiniz olabilir. Bu sebeple
markalaşma sürecini her yönüyle ele alıp
ona göre aksiyon almanız gerebilir.
Geleneksel pazarlamadan uzaklaşıldı ve
gelişimlere ayak uydurmak adına dijital pazarlamaya geçiş yapıldı. Pazarlama artık çok
boyutlu ele alınır oldu. Markalar, markalaşma sürecinde belli başlı tekniklerle bunu başarmaya çalışıyor. Peki büyük markalar neye
önem veriyor? Neye dikkat ediyor? Büyük
şirketlere ciddi marka değeri ve sadakati kazandıran hususlar nelerdir, sırasıyla bakalım.

Gerek Mısır krallığından / Firavun hanedanlığından kaldığı düşünülen çeşitli özel eşyalar (Örn;
tuğla, taş, çanak, çömlek, kiremit) gerekse Mısır
piramitlerindeki işaretler (hiyeroglif) “marka”
kavramının bir yansıması kabul edilmektedir.
24

Harland David Sanders
KFC
Colonel Sanders olarak tanınan Kfc’nin kurucusu Harland David Sanders, küçük bir
eve ve külüstür bir arabaya sahipti ve beş
parasızdı. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğe
karar verdi. Arkadaşları onun tavuk tarifini
çok severdi ve bunun sahip olduğu tek yeni
fikir olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu
fikir üzerinden hareket etmeye karar verdi.
Bunun üzerine Harland David Sanders,
Kentucky’den ayrıldı ve fikrini satmak için
ABD’nin farklı eyaletlerine seyahat etmeye
başladı. Restoran sahiplerine, insanların
sevdiği bir tavuk tarifi olduğunu söyledi ve
satılan ürünlerden küçük bir yüzde karşılığında tarifini bedavaya vermek için hazırdı.
Onun bu teklifi 1000’den fazla defa reddedildi, ama o pes etmedi. Tam sayı vermek
gerekirse, teklifi ilk kez kabul edilmeden
önce 1009 kez hayır cevabını aldı. Harland
David Sanders, bu ısrarı sayesinde dünyanın
en büyük fast food restoran zincirlerinden
biri olan KFC’yi kurdu ve tüm dünyanın
yeme alışkanlıklarını değiştirdi.

hiro Honda, Toyota’nın kalite kontrol süreçlerini daha iyi anlamak için zaman ayırdı
ve 1941 yılı itibarıyla Honda, Toyota için
kabul edilebilir piston yaylarını seri olarak
üretebiliyordu.
Bir süre sonra Toyota, Honda’nın şirketinden %40 oranında bir hisse satın aldı.
Ancak Soichiro Honda, bu süreçte başkan
pozisyonundan kıdemli genel müdür pozisyonuna indirildi. Tōkai Seiki’nin üretim
tesisleri, 1944 yılında ABD’nin gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda yerle bir edildi.
Bunun üzerine Honda, şirketin kurtarılabilir
kalıntılarını Toyota’ya sattı ve buradan elde
ettiği geliri Ekim 1946’da Honda Teknik
Araştırma Enstitüsü’nü kurmak için kullandı. Honda, 172 metrekarelik bir kulübede,
12 kişilik bir kadroyla çalıştı. Tohatsu motorlarının kendi kopyalarını meydana getirerek uydurma, motorlu bisikletler yaptılar ve
sattılar. Aynı zamanda geliştirdikleri bu motorları, bisikletlerine takmaları için insanlara
pazarladılar. Honda Motor Company kısa
bir süre içerisinde büyüdü ve 1964 yılı itibarıyla dünyanın en büyük motosiklet üreticisi
oldu. Daha sonra Honda, mini kamyonet ve
sonunda da otomobil pazarına giriş yaptı.
Bugün itibarıyla ise şirket, Toyota için ciddi
bir rakip konumunda.

En Büyük Etki;
İsim

Bir yazım hatasıyla dev
haline gelen; Google
Şirketin kurucuları Larry Page ve Sergey
Brin, Stanford Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında bile, şirketlerinin potansiyelini zaten biliyorlardı. Bu yüzden şirketlerine, matematikteki en büyük sayılardan biri olan “Googol”
ismini vermek istediler. Ancak Larry Page’in “googol” yerine “google” yazmasıyla şirketin ismi “Google” oldu ve şirket bu
yanlışlık ile bugünkü potansiyeline ulaştı.

Fısıltıyla gelen başarı;
Rolex

“Seçkin saatler” söyleminin kurucusu Hans
Wilsdorf, yeni ürününe uygun bir isim
vermek için her şeyi denedi. Wilsdorf, herhangi bir dilde kolayca telaffuz edilebilecek
kısa bir şey arıyordu. Bulacağı isim aynı zamanda saatin yüzeyinde iyi görünmek zorundaydı. Alfabedeki tüm harfleri birbirleriyle kombinleyip, yüzlerce potansiyel isim
bulduktan sonra hiçbirini yeterince beğenmedi. Ancak bir gün at arabasındayken
aniden “Rolex” ismini buldu.
Hazımsızlık için
Wilsdorf ismin hikayesini şöyle anlatıyor;
“Mümkün olan her şekilde alfabenin tüm
üretilen;Pepsi
harflerini birleştirmeyi denedim. SonunDiğer birçok gazlı içecek gibi, Pepsi de ha- da yüzlerce isim ortaya çıktı ancak hiçbiri
zımsızlık için çare olarak satılmaya başladı. kulağa doğru gelmiyordu. Londra’da bir
Eczacı Caleb Bradham; Pepsi’yi ilk olarak; sabah faytonun üst sırasında oturmuş Cheşeker, karamel, su, limon yağı, kola fıstığı apside boyunca ilerlerken bir peri kulağıma
ve hindistan cevizi karışımı kullanarak ecza- ‘Rolex’ diye fısıldadı.”
nesinde hazırladı. İlk zamanlarda “Brad’in
Soichiro Honda
İçeceği” olarak satılan ürünün sloganı ise;
verici, canlandırıcı, sindirime yarHonda Motor Company “Heyecan
dımcı oluyor” şeklindeydi.
İçecek o kadar popüler oldu ki Bradham,
Soichiro Honda bir tamirhanede çalışan bir adını daha çekici bir isimle değiştirmeye
tamirciydi ve işi, arabaları yarışlara hazırla- karar verdi. Bu nedenle, hazımsızlığın tıp
maktı. Honda, 1937 yılında, bir piston yayı literatüründeki adı olan dispepsi kelimesinüreticisi olan Tōkai Seiki’yi kurdu. Bu şirket, den ve tarifin bir parçası olan kola fıstığınToyota’ya piston yayları tedarik etmek için
dan ilham alarak içeceğin adını; “Pepsi-Cola”
bir sözleşme elde etti. Ancak kısa bir süre
olarak değiştirdi ve bu asırlık içecek sürekli
sonra, ürünlerin düşük kalitesinden dolayı büyüyen bir marka olmayı başardı.
bu sözleşmeyi kaybetti. Daha sonra Soic25
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Bir sürü ardından
seçilen denemenin;
Amazon
Amazon.com’un ilk günleri Jeff Bezos’un
garajında 1994 yılında başladı. Ancak o
dönem şirketin ismi Amazon değildi. Başlarda çevrimiçi bir kitapçı olarak tasarlanan
şirketin adı “Cadabra” ydı. Bezos’un düşüncesine göre şirket büyülü bir isme sahipti
Ancak markanın ilk avukatı Todd Tarbert,
Bezos’un kelimesinin “kadavraya” çok benzediğini söyledi. Şirket için başka bir isim
seçmenin vakti gelmişti. Bezos bu kez de
“Relentless” (acımasız) ismini önerdi. Ancak
nihayet Amazon ismi seçildi ve “dünyanın
en büyük kitapçısı” dünyanın en uzun nehrinin adını taşıyacaktı; Amazon. Nitekim
Amazon.zom zaman içerisinde bir kitapçı
olmaktan çıktı ve büyüdü. Bugün ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri.

Olmazsa Olmaz;
Kalite

Polo yaka t-shirt
deyince; Lacoste
Dönemin tenis oyuncuları için tasarlanan
spor kıyafetlerinden memnuniyetsizlik
duyan Rene, sporcularına esneklik sağlayacak bir tasarım üzerinde çalışmaya başlar.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan polo
26

İşin Lokomotifi;
Sadakat

yaka t-shirtler Rene’nin bu çalışmasının ürünüdür. Polo yakalar 1980’li yıllardan itibaren
kısa sürede benimsenmeye başlamış, spor
ve moda giyim alanında yenilikçi bir tasarım
olmayı başarmıştır.
Lacoste markasının en belirgin özelliği ise
her ürün grubunda bulunan yüksek kumaş
kalitesidir. Kumaş dokusunda hava geçirme
özelliği bulunur. Bu sayede Lacoste ürünlerini tercih edenlerde terleme şikayetleri çok
daha az görülür.

Güncelliği
Yakalamak

IKEA; Lamp
İkea, 2002 yılında ve artık klasikler arasında sayılan ‘Unboring’ reklam kampanyasını
başlattı. Bu reklam filminde hikaye anlatımı,
cansız bir varlık olan ‘lambaya’ karakter vererek başlıyordu. Hikaye duygusal gelgitler
yaratıyordu çünkü lambanın başına gelen
muhtelif olaylar karşısında lambanın ana
kahraman olabileceği izlenimi yaratılmıştı.
Doğal olarak lambayla empati kuruluyordu.
Ters köşe olunan an ise bir aktörün sahneye girip bize ne kadar yanıldığımızı
söylemesiydi:
‘‘ Çoğunuz bu lambanın başına gelenler
için kötü hissettiniz. Çünkü siz kafayı
yemişsiniz. Bu lambanın duyguları yok.
Ve yenisi çok daha iyi.’’.
İkea, bu reklam filmini 2018’de tekrar yayınladı ancak bu sefer senaryo farklıydı. Eski
eşyaları çöpe atmaktansa yeniden kullanmanın yaygınlaştığı günümüzde Ikea da ‘Lamp
2’ reklam filmiyle değişen kültüre ayak uydurmuş oldu.

Bazen Cesur
Olmak Gerekir

Apple, 1984
Artık ikonlaşmış olan 1984 reklam kampanyası ünlü yazar George Orwell’ın aynı isimdeki distopik romanını temel alıyordu. Reklamda beyni yıkanmış şekilde diktatörün
ekrandaki konuşmasını takip eden kalabalığı durduran bir kadın bulunuyordu. Fakat
tüm bu kampanya hiç gerçekleşmeyebilirdi.
Çünkü deneme grupları reklamı çok etkisiz
bir hikaye olarak bulmuştu.
Ancak Steve Jobs ve Steve Wozniak 1984
reklam kampanyasını çok beğenmişlerdi
ve deneme gruplarından gelen düşük nota
rağmen 650.000 usd maliyetli reklam kampanyasını risk alarak yayına soktular. Ve
risklerinin karşılığını bugüne kadarki Amerikan Super Bowl reklam kuşağının en hatırda kalır işlerinden birine imza atarak aldılar. 1997’de ‘Think Diffirent’ sloganının öne
çıkmasına kadar markanın itici gücü olan
bu çalışma, hedef kitlesinin markaya olan
bağlılığının ilk adımı olarak görülmektedir.

Başarının Bir
Diğer Anahtarı;
Fark Yaratmak

Bir çok reklam
otoritesine göre
dünyanın en iyi
sloganı: “Just do it.”
Nike, 1980’lerde yükselişine rağmen sıradan bir spor ayakkabısı markası olarak görülüyordu. Reebok’un ise pazar payı yükseliyordu ve özellikle bu yıllarda yükselişe
geçen spor trendinden yüksek oranda yararlanıyordu. Nike, bu sorunu çözmek için
1988 yılında Wieden+Kennedy reklam ajansından yeni ve büyük bir kampanya istedi.
Wieden+Kennedy’nin kurucularından
Dan Wieden, Nike için çalışmalara başladı. Bir düzine reklam filmi çalışması yapıldı
fakat Wieden’a göre eksik bir şeyler vardı.
Wieden, yeni kampanyanın sunumundan
bir gün öncesinde gece çalışırken aklına
1977 yılında adam öldürme ve kundakçılık suçundan idama mahkum edilen Gary
Gilmore’un son sözleri geldi: “Let’s do it.”
Wieden, 20 dakikalık bir çalışma sonucu Nike’ın yeni kampanyasının sloganını buldu:
“Just do it.”.
Nike yeni sloganını her mecrada kullandı
ve büyük bir geri dönüş aldı. Kuzey Amerika’da spor ayakkabı satışını 10 yılda %25
arttırarak satış miktarını 877 milyon dolardan 9.2 milyar dolara çıkardı.

İngiliz edebiyatından
dünyaya; Starbucks
Starbucks’ın kurucuları akademik dünyadan geliyordu. Jerry Baldwin ve Zev Siegel
İngilizce ve Tarih öğretmeni iken Gordon
Bowker bir yazardı. Marka sahipleri güçlü
bir isim istediği için “st” ile başlayan kelimelere odaklanmaya başladılar. Daha sonra
bir diyalog esnasında eski bir maden kenti
olan Starbo’dan bahsedilince Bowker’ın
aklına Moby-Dick’teki Starbuck geldi ve
dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks
doğmuş oldu.

Coca-Cola
Rakiplerine karşı liderlik konumunda olan
Coca-Cola’ya tüketicilerin gösterdiği sadakat tesadüf değildir. Coca – Cola’nın görsel
ifade tarzı; marka adı ve logosu tüketici zihninde en kısa sürede çağrışım oluşturma
amacı taşır. Kullandığı bir diğer önemli strateji ise ürün canlıymışçasına ürünün içine
hikaye katmasıdır. Reklamlarında geniş bir
masada ailecek yenilen samimi yemekler
gibi temalar kullanması buna örnektir. Müşteriye her daim var olduğunu hissettirmek
de Coca-Cola için büyük önem teşkil ediyor.

Starbucks
Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks’ın sadık bir kitleye sahip olduğunu
kesinlikle söyleyebiliriz. Markaya duyulan
sadakatin birinci sebebi; aynı kahveyi Starbucks’ta içtiğinizde size yaşattığı deneyim.
Kahve için gelen insanları kalmaya teşvik
edecek rahat dekorasyonuyla içeride çalan
müzik çeşidi ve kahveyi sunuş biçimi bu deneyimi süsleyen detaylardan bazıları.

elma logosunu filmlerde, dizilerde sık sık
görmemizin yanı sıra Apple tasarımlarında
estetiğin çok büyük rol oynaması da tercih
edilmesinin önemli sebeplerinden.

Bu yazıda sizlere örnekler
vererek kendimizce reçete
yazdık. Kısaca tekrar
edersek bu süreçte dikkat
edilmesi gerekenler şunlar:
•İsim ve logo seçerken dikkat edin.
•Kaliteye önem verin.
•İşinize inanın.
•Risk alın.
•Fark yaratın.
•Hedefler koyun.
•Güncelliği yakalayın.
•Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, insanlara ondan nasıl daha fazla faydalanabilecekleri öğretin.

Sadece belli zamanlarda o döneme özgü içecekler, bardaklar çıkarıyor olması da Starbucks’ın tekdüzelik yaratmamak için kullandığı
bir yöntem.
Her köşe başında bulunarak davetkar bir görünümde olması da Strabucks’ın en önem
verdiği pazarlama ilkesinin müşterilerle temasta olmaktan geçmesinden kaynaklanıyor.

Apple
Hiç şüphesiz Apple denildiği zaman akla
marka bağlılığına olan zirve geliyor. Dijital pazarlama ve sponsorluk gibi bilinen
stratejiler uygulamadan müşteriyi etkisi
altına alabiliyor. Öyle ki Apple fanatikleri başka markalara eğilim göstermeye çok
uzak oluyor. Apple pazarlama çalışması yaparken mutlaka kendine göre yorumluyor.
En son sıradan iPhone kullanıcıların çekip
sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları billboardlara bastı. Geleneksel bir yöntem olan
billboardlamaya müşterileri de dahil ederek
çalışmasını bir üst seviyeye taşıdı. Isırılmış
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KAPAK

MARKA DOĞULMAZ
MARKA OLUNUR!

Herkesin hayalidir marka olmak.
Sizce Marka Doğulur Mu? Marka Olunur mu?

Özkan Gözütok
Serbay Interactive,
Kreatif Direktör

Farklı tarihlere, farklı coğrafyalara, farklı kavimlere uzanan bir serüven bu marka olma
işi. Her işletmenin, her ürünün, her hizmetin, her bireyin, kısaca herkesin hayalidir
marka olmak.

Marka olmak için ihtiyacınız
olan ilk şey; inanç, istek ve
istikrar…

•En başta bir hikayeniz olmalı ve o hikayeFarklı tarihlere, farklı coğrafyalara, farklı ka- nizi dünyaya duyurmak için var gücünüzle
vimlere uzanan bir serüven bu marka olma
çalışmalısınız.
işi. Her işletmenin, her ürünün, her hizmetin, her bireyin, kısaca herkesin hayalidir •Bu hikayeniz için etkili bir isim bulmalısınız.
marka olmak.
•Kulaktan kulağa yayılabilen bir sihriniz
Peki marka doğulur mu?
olmalı.

Yoksa marka olunur mu?

•Sizi tüm rakiplerinizden ayrıştıran kaliteniz
olmalı.

Bugün büyük markaların kuruluş hikayelerine baktığınızda, küçücük bir dükkanda koca •Sıradanlığı kabul etmeyen, yeniliği yakalaülkenin küçük bir semtinde başladığını gö- yan siz olmalısınız.
rürsünüz. Örneğin Washington’nun Seattle
şehri gibi. Ya da ABD’nin Georgia eyaleti- •Her zaman fark yaratmalı ve alanınızda
nin en büyük şehri Atlanta gibi…
cesur işlere imza atmalısınız.
Buralarda kurulan o markalar, kurulduk- •Belkide en önemlisi ürününüzü satın alacak
larında küçük bir işletmeden ibarettiler. sadık müşteriler bulmalısınız.
Bugün ise hayatımızın olmazsa olmazları.
Marka deyince akla ilk gelenler; Starbucks
ve Coca Cola…
Bu liste böyle uzar gider. Marka yaratmak
Marka olmak uzun bir yolculuk uzun bir se- bir insan işidir ve uzun bir serüvendir.
rüven. Evet herkes marka olmak ister ama
İnançlı ve istikrarlı bir şekilde hikayenizi
ne yazık ki herkes olamaz. Yıllarca ülkemiz- dünyaya anlatma işidir.
den bir Coca Cola ya da Starbucks çıkma- Dünya sizin markanızı merak ediyor. Sizin
dığı gibi…
markanızın hikayesi nedir?
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KAPAK

BULMACA

GETİR

SPOTIFY

IKEA

GOOGLE

XBOX

TRENDYOL

MC DONALDS

AMAZON

SAHİBİNDEN

FEDEX

PEPSİ

STARBUCKS

MİCROSOFT

LEGO

FACEBOOK

BMW

WHATSAPP

REDBULL

YEMEKSEPETİ

SKYPE

PIRELLI

COCA COLA

RENKLERİNDEN MARKALARI
TANIYABİLİR MİSİN?
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KAPAK

İBRAHİM KÖKSAL İLE
MARKA ÜZERİNE

İbrahim Köksal, 13 yıldır faaliyet gösteren
‘Düzce Marka Patent’ firmasının sahibi. Bu
sektöre yıllarını vermiş biri olarak markanın
kendisine ne ifade ettiğine dair bir sohbet
gerçekleştirdik ve sektöre dair merak ettiklerimizi sorduk.
Bize kendinizden bahseder misiniz, İbrahim Köksal kimdir?
1972 Düzce doğumluyum. 97 yılında tgrt
Türkiye gazetesinde reklamcılıkla bu sektöre giriş yaptım. Daha sonra 2006 yılında danışmanlık üzerine marka patent iso c belgeleri barkotlar faydalı modeller tse belgeleri
gibi bir yola girdik. O günden bugüne kadar
sürecimiz devam ediyor.
Marka nedir?
Kısaca Markaa, üretilen bir ürün veya hizmetin adıdır.
Sizce Türkiye’nin en başarılı markaları hangileri ve başarılarını neye borçlu?
Türkiyenin en başarılı markaları türk hava
yolları,arçelik ve bankalar. Başarılarını neye
borçlular? Tabiki tanıtıma, reklama ve sürdürülebilir olmalarına borçlular.
Markada ismin önemi nedir? Markaya yerli
ya da yabancı isim verilmesi arasında fark
var mı?
Herhangi bir fark yok. Tamamen şirketin
veya şahsın tasarrufunda olan bir uygulamadır. Herhangi bir faklılığı yoktur.
Reklam ve markalaşma stratejisi ilişkisinde
yapılan en büyük yanlışlar neler sizce?
En byük yanlışlıklar reklam yapılıyor fakat
marka başvurusu yapılmadığı için reklam
boşuna yapılmış oluyor. Önce marka başvurusu yapılmalı ve ardından reklam ve tanıtımla desteklemek..
Günümüzdeki tüketim çılgınlığına karşı,
markayı devam ettirmek için ne gibi stratejiler izlenmeli?
Markanın daha çok reklamı yapılmalı ve pr
ına önem verilmeli
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İbrahim Köksal

Markalaşma sürecinde reklam ve tanıtım mı;
yoksa hizmet mi ön planda olmalı? Markalaşma sürecindeki en önemli adım sizce
nedir?
İlk olarak rekalm ve tanıtım yapılmalı, peşinden hizmet ve kalite gelecektir.Çünkü
marka var ancak tanınmışlığı yok. Hizmet
ve kaliteyi kim yapacak. Markalaşma sürecindeki en önemli adım da marka başvurusu yapmaktır.

Düzce Marka Patent,
Marka Danışmanı
Marka ve patent tescili neden önemlidir?
Şöyle düşünelim evi tapuyla, arabayı da
ruhsatla alıyoruz. Bir firma kurduk ve ürün
ortaya çıkarıyoruz ancak markamız yok. O
şekilde düşünebiirsiniz.
Bir kişi veya işletme; markasını koruma
altına almak için bir marka / patent uzmanı
ya da firmasıyla çalışacağı zaman nelere
dikkat etmeli?
En önemli olan güvenilir vekil ve çözüm
ortağı bulabilmektir. Son 3 4 yıldır bu sektörde de dolandırıcılar bulunmakta. Onun
önüne geçmenin en önemli yolu güvenilir,
referanslı vekille, çözüm ortağıyla ya da firmayla çalışmak.

Marka kurma sürecinin aşamaları nelerdir?
Ne Yapılması gerekir?
türkiyede ve dünyada marka dediğimiz alan
45 sınıftan oluşmaktadır. Bunun 1 ve 35.
Sınıfı üretim ve imalat markalarıdır 35 ve
45 arası da hizmet markalarıdır. Bunlar d
yapmış olduğunuz hizmetlerdir. Kısacası
üretim ve hzmet markaları diy markalar 2 Marka alanında çalışmak isteyen, iletişim,
ye ayrılır. Birysel marka başvurusu yamak işletme gibi bölümlerde okuyan ya da mariçin tc vatandaşı olmak gerekir. Şiirketlerin kasını daha ileriye taşımak isteyenlere öneiçin böyle bir zorunluluk yoktur. Marka baş- rileriniz nelerdir?
vurusu yaptıktan sonra itiraz gelmediği tak- Bu sektöre girmek için okuyan kişilere tavtirde 8 ay içinde marka onaylanır. Marka
siyem, sahada olmaları. Çok güzel bir söz
sresi 10 yıldır. Her 10 yıldabr yen,leme ve vardır. ‘gezen tilki, yatan aslan hikayesi’ vea
güncelleme yapmak gerekir. Eğer markanın ‘kovandan çıkmayan arı bal toplayamaz’ hiyenileme ve güncellemesi yapılmazsa mar- kayesi. Bunları eskiden anlatırlardı.Masa
kanız düşer, markanızı başkası alma hakkı başında kimse sie gelip benim markam var
elde eder. Ayrıca başvurduğunuz markayı başvuru yapmak istiyorum demez. Marka
5 yıl içinde kullanmazsanız pasif markaya
sahibi olan kişilere/firmalara olan tavsiyem
düşer. Başka bir firma dava açarak markayı de markalarına sahip çıkmaları. Çünkü oniptal ettirerek kullanabilir.
ların en değerli mülkü markaları.
Ne yapılması gerekir?
Önce isim için ön araştırma yapmak ve ar- Tayyare Limanı Dergisini hazırlayan Serbaydından marka başvurusu yapmak gerek.
giller hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yüzdelik olarak benim için %110. İşleriMarka tescil ve patent karıştırılan kavram- ne sahip çıkan , bölgemizin incisi olan bir
lar. Bu iki kavramın arasındaki temel farklar kurum. Çalışanları da birbirinden kıymetli
nelerdir?
ve değerli. Ayrıca kendileri benim çözüm
Patent dünyada hiç bulunmayan icattır. ortağıdır. Umrım bundan sonra da gelişmiş
şekilde kendilerini piyasada görürüz.
Marka ise kurumun etiketidir.
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PAMUKKALE HİERAPOLİS MİLLİ PARKI

HOBİ

DENİZLİ
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman’da bulunan ve
2150 metre yüksekliğe sahip olan Nemrut Dağı, 1987 yılından beri
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Nemrut
Dağı, ayrıca dünyanın 8
harikasından biri olarak kabul edilir. Bu muhteşem dağın tepesine,
MÖ. 62 yılında Kommagene kralı Antiochus Theos, Yunan tanrılarının ve Pers tanrısının heykellerini, ayrıca da kendi mezar tapınağını
yaptırmıştır. Mezarda, bir kartal başına benzeyen tanrıların oymaları
yer alır. Heykellerin dizilişi ise hiyerotesyon olarak bilinir.

DOĞANIN SESİ TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE MARKA OLMUŞ
EŞSİZ GÜZELLİKLER
UNESCO Dünya Mirası Listesi, Türkiye’nin eşsiz güzellikte
olan pek çok bölgesini kapsıyor. Buna karşın ülkemizde yer

EFES ANTİK KENTİ
İZMİR

Eray Şen

“Asya’nın ilk ve en büyük metropolü” unvanını taşıyan Efes Antik
Kenti, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunur. Hem mimarlık hem de
din tarihine ışık tutan yapılara sahip olan bölge UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ne 2015 yılında girmiştir.

Serbay Interactive, Front-End

alan bu eşsiz güzellikteki yerlerin pek çoğunu gezmemiş,
görmemiş olabilirsiniz. Dünyanın neredeyse her ülkesinden
çok sayıda turistin görmek için ülkemize adeta akın ettiği o
yerleri merak ediyor musunuz? İşte UNESCO Dünya Mirası
Listesi içerisinde yer alan yerlerden bazıları…

doganinsesiturkiye
doganinsesiturkiye.com

SAFRANBOLU

NEMRUT DAĞI
ADIYAMAN

KARABÜK

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman’da bulunan ve
2150 metre yüksekliğe sahip olan Nemrut Dağı, 1987 yılından beri
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Nemrut
Dağı, ayrıca dünyanın 8
harikasından biri olarak kabul edilir. Bu muhteşem dağın tepesine,
MÖ. 62 yılında Kommagene kralı Antiochus Theos, Yunan tanrılarının ve Pers tanrısının heykellerini, ayrıca da kendi mezar tapınağını
yaptırmıştır. Mezarda, bir kartal başına benzeyen tanrıların oymaları
yer alır. Heykellerin dizilişi ise hiyerotesyon olarak bilinir.

Karabük şehrinin kuzeyinde yer alan ve 1950’lerde Anadolu’da gerçekleşen modern şehirleşmeden etkilenmeyen Safranbolu, ahşap
evleri ve anıtsal yapılarıyla meşhur olan bir bölge. Osmanlı döneminde tarım, ticaret ve ulaşım için merkez konumunda bulunan
şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1994 yılında girmiştir.

KAPADOKYA VE GÖREME MİLLİ PARKI
NEVŞEHİR
Erciyes Dağı ve Hasandağ’ın püskürttüğü lavların erozyona uğraması ile oluşan ve eşsiz bir görünüm kazanan Kapadokya; Hitit, Pers,
Bizans ve Selçuklu gibi birçok farklı uygarlığın izlerini barındırır.
Doğal oluşumları ve peri bacalarıyla dünya çapında üne sahip olan
bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1985 yılında girmiştir.
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DÜNYADAKİ DİĞER EŞSİZ GÜZELLİKLER
YOSEMITE ULUSAL PARKI
ABD
Muazzam granit blokları, devasa sekoya ağaçları, buzullar, şelaleler, derin vadiler, nehirler ve daha fazlası. Kuzey Kaliforniya’nın
bütün ihtişamını gözler önüne seren Yosemite Ulusal Parkı’nda,
nefes kesici doğal güzelliklerin hepsini bir arada bulmak mümkün.
Her yıl yaklaşık dört milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve 1984
yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Yosemite Park, ismini geçmişte bölgede yaşayan Kızılderililerin kullandığı Miwok dilinden almaktadır. Asıl anlamı “katil” olan Yosemite’nin
bulunduğu bölge, daha önceleri ise yerli halk tarafından “Ahwahnee”
(büyük ağız) olarak adlandırılıyordu.
35

#boludanhaberinizolsun

36

37

Komedi/Romantik

Çıkış Tarihi:
2001
Yönetmen:
Jean-Pierre
Jeunet

Güneydoğu’da Irak sınırına yakın bir ilçedeki komando tugayında bulunan ve 2365 metre yükseklikteki Karabal Tepesi’ndeki röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bir
yüzbaşı komutasındaki 40 askerin hikâyesi anlatılmaktadır.

Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının
hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu
adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına
vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır?

Tür:
Macera/Komedi/
Fantastik
Çıkış Tarihi:
2017
Yönetmen:
Bill Watterson
Kariyerinde henüz önemli bir şey tamamlamamış bir sanatçı olan Dave, tamamen hayal kırıklığından oturma
odasında bir kale inşa eder, ancak sonunda fantastik tuzaklar, bubi tuzakları ve kendi yarattığı yaratıklar tarafından tuzağa düşürülür.

FIGHT CLUB

DAVE MADE A MAZE

Tür:

Tür:

Drama/Aksiyon/
Gerilim

Çıkış Tarihi:
1999
Yönetmen:
David Fincher

Uykusuz bir ofis çalışanı ve şeytani bir sabun üreticisi, çok daha
fazlasına dönüşen bir yeraltı dövüş kulübü oluşturur.
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PULP FICTION

Tür:
Aksiyon/Fantastik/
Gerilim
Çıkış Tarihi:
1994
Yönetmen:
Alex Proyas

Vahşice öldürülen bir adam, kendisinin ve nişanlısının öldürülmesinin ölümsüz intikamcısı olarak hayata geri döner.

Tür:
Macera/Fantastik/
Drama
Çıkış Tarihi:
2006
Yönetmen:
Tarsem Singh

Tür:
Aksiyon/Suç/
Drama
Çıkış Tarihi:
2008
Yönetmen:
Christopher
Nolan

Joker olarak bilinen suçlu Gotham şehrini altüst ettiğinde, Batman
adaletsizlikle savaşma yeteneğinin en büyük psikolojik ve fiziksel
testlerinden birini kabul etmek zorunda kalır.

THE GRAND BUDASPEST
HOTEL

Tür:
Drama/Gerilim
Aksiyon
Çıkış Tarihi:
2009
Yönetmen:
Levent Semerci

1920’lerin Los Angeles’ının eteklerinde bir hastanede, yaralı bir
dublör, kolu kırılmış küçük bir kıza beş efsanevi kahramanın fantastik bir hikayesini anlatmaya başlar. Kırık ruh hali ve canlı hayal
gücü sayesinde, masal ilerledikçe kurgu ve gerçeklik arasındaki
çizgi bulanıklaşmaya başlar.

Tür:
Suç/Drama
Çıkış Tarihi:
1994
Yönetmen:
Quentin Tarantino

İki mafya tetikçisi, bir boksör, bir gangster ve bir çift lokanta haydutunun hayatları, dört şiddet ve kurtuluş hikayesinde iç içe geçiyor.

THE DARK KNIGHT

LAST SAMURAY
Serbay Interactive
Video Designer

AMELIE

NEFES: VATAN
SAĞOLSUN

Yavuz Selim Acar

Tür:
Aksiyon/Drama
Çıkış Tarihi:
2003
Yönetmen:
Edward Zwick

Amerikalı bir askeri danışman, Japonya Hükumeti tarafından Samuraylara karşı savaşçı eğitmek için tutulur. savaşta yakalandıktan
sonra yok etmek için tutulduğu Samuray kültürünü benimsemeye başlar.

THE CROW

İZLEMEDEN OLMAZ

THE FALL

Tayyare Limanı Dergisi

HOBİ

Tür:
Macera/Komedi/Suç
Çıkış Tarihi:
2014
Yönetmen:
Wes Anderson

Bir yazar, yaşlanmakta olan birinci sınıf bir otelin sahibiyle karşılaşır ve ona ilk yıllarının olağanüstü bir konsiyerj altında otelin
görkemli yıllarında bir lobi çocuğu olarak hizmet ettiğini anlatır.
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DİZİ

Tayyare Limanı Dergisi

Chernobyl

YARATICILIK

Chernobyl, 1986 yılında Ukrayna’da Çernobil nükleer santralindeki patlama ve sonrasında yaşananlarıkonu ediyor. Yaşanan trajik
kazanın ardından SSCB, olayın araştırılması
için ülkenin önde gelennükleer fizikçilerinden Valery Legasov’u görevlendirir. Sovyet
Başkan Yardımcısı Boris Shcherbinaile birlikte kazayı incelemeye giden Valery, olayın
nasıl meydana geldiğini öğrenmek ve felaketinboyutlarını kontrol altına almak için zorlu
bir mücadele verir.

KREATİFİN KEŞFİ

Eren Sarıal

Attack On Titan, Hajime Isayama’nın yaratıcısı olduğu manga serisinden uyarlandı.
Dizinin ilk sezonu2013 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Eren, annesinin Titanlar tarafından yok edildiğini gören birçocuktur
ve onlardan intikam almaya yemin etmiştir.
Titanlar, insanlığın kalıntılarını tehdit eden
veyok etmekle görevli olan dev insansılardır.

Serbay Interactive
Stajyer

MÜZİK

Attack On Titan

Pentagram – Geçmişin Yükü
Cem Adrian – Kül
Balmorhea – The Winter
Skillet – Hero

FİLM
Labirent: Ölümcül Kaçış

Labirent: Ölümcül Kaçış’ta, Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki
bir asansördeolduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılır ve karşısında kendi yaşlarında
bir grup genci görür.Koloni gibi görünen bu grup onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa
büyüklükteki duvarlarlaçevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de
geçmişini hatırlayamaz. Dahasıkarşısındaki “Kayranlılar” da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl
ve neden getirildiklerini bilmemektedirler.Tek bildikleri şey ise her sabah labirente gidilen
dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise herakşam kapı kapanır. Üstelik her 30 günde
bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas’ınardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra asansör labirente Teresa adında bir genç kızıbırakır. Thomas şimdi hem
kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentinsırrını çözmeye
çalışacaktır… Yönetmenliğini ve senaristliğini görsel efekt alanındaki deneyimi iletanınan
Wes Ball’un üstlendiği filmin genç oyuncu kadrosu ise Dylan O’Brien, Aml Ameen, WillPoulter, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Jacob Latimore, Blake
Cooper gibipek çok isim yer alıyor.

ÖNERİ

Andy Mulligan
Raphael adında, yoksul ve geçimini çöp
toplayarak, çöplüğün içini karıştırıp içinden
çıkanları satarak geçinen 14 yaşındaki bir
çocuk, bir gün çöpten çanta bulur. Çantayı
açtığında, içinden bir şehir haritası, bir anahtar, 1100 peso ve bir fotoğraf çıkar. İçindeki parayı görünce mutluluktan ölmek üzeredir. En yakın arkadaşı Gardo’ya, bulduğu
çantayı gösterir. İçindeki parayı paylaşırlar.
Akşam eve gittiklerinde yoksul ve teneke
mahallelerine polis akını olmuştur. Polisler,
Raphael’in bulduğu çantayı aramaktadırlar.
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KİTAP

Çöplük

FİLM
Babam
Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya
çalışan YusufTunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif ’le baş başa kalır. Oğlunu,
engeli sebebiyleyıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır.
Genç öğretmen Feride iseatanamadığı için Yusuf ’un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundançıktıkça, Yusuf ’un da Arif ’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride
ve Arif ’in yaşadıkları, çevrelerindeolup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride veoğlu Arif ’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya
başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf ’un sürprizkararlar almasına yol açar.
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YARATICILIK

CULTPOP

Bir Şeylere
Yetişebilmeye
Çalışmaya Çalışmak
Hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz.
Kimimiz okula, kimimiz işe ve hepimiz de
hayata. Birçok şeye yetişebilmeye çalışırken
nelerden vazgeçtiğimizin farkında değiliz
bile. Hayata yetiştim sanarken büyük yanılıyoruz aslında. Mümkün mü acaba hayata
yetişebilmek? Yetişsek bile tam hisseder
miyiz acaba? Yolun her bir kısmında kendimizden bir parça bırakıyoruz fark etmeden de olsa. Bir bütün olarak görmemiz gerekiyorsa eğer hiçbir zaman yetişemeyiz ki
hayata. Peki, bunu ne zaman idrak
edebileceğiz? Ya da bunun farkına ne zaman varabileceğiz?
Bunu dert edinen fazla insan
var mı bunu da bilmiyorum. Çünkü
fazlasıyla alışmışız hayata yetişebilmeye çalışmaya çalışmaya. Ruhumuzdan gelen ‘biraz dursan mı acaba ya?’
sorusu geldiği anda istemsizce ağzına
tıkıp sonra da geri gönderiyoruz lafını
çünkü. Sonra mutsuzluk hissi geliyor
aniden ve bunun sebebini sorguluyoruz. Sürekli bir bahaneyle.

Nisa Aydın

Kuşçuoğlu Altın & Pırlanta
E-Ticaret Yöneticisi

Buranın adı ‘CULTPOP’.
Popüler kültür ögeleri yazıyordum aslında buraya. Bu
yazımın konusunu da popüler
kültür ögesi olarak görüyorum
ben. Bu koşturmaca ve kargaşa
böyle biraz açıklanabilir çünkü.
Acaba biri çıkıp hayata hiçbir zaman
yetişemeyeceğimizi ve yetişmeye çalışmanın sadece boşuna bir çaba olduğunu söylese biraz kendimize gelip hayatı
gönlümüzden geçtiği gibi yaşamaya
çalışabilir miyiz? Belki de denemeye
değer.
Biraz dursan mı acaba ya?
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YARATICILIK

Kalıpları Salla

KONUŞULANLAR

Reklamveren: Roberto Bravo
Reklam Ajansı: M.A.R.K.A.
Kreatif Direktör: Doğan Mirdoğan
Prodüksiyon Şirketi: FilmEvi
Yönetmen: Nihat Odabaşı

Nisa Aydın

İyi Uyku Sağlıklı Yaşam
Reklamveren: Yataş Grup / Yataş Bedding
Reklam Ajansı: A Graphic Design
Kreatif Direktör: Yılmaz Kurt
Yönetmen: Anıl Can Kaya
Post Prodüksiyon: Efektürk

Bu Bir İşaret
Reklamveren: Rain
Reklam Ajansı: aRthuR İstanbul
Prodüksiyon Şirketi: Depo Film
Yönetmen: Dual
Post Prodüksiyon: İmaj

Şalgam Sokakta Da Kırmızı Çizgi
Reklamveren: Doğanay Gıda
Reklam Ajansı: Renee
Yönetici Kreatif Direktör: Sercan Şenyüz
Prodüksiyon Şirketi: DCC Film
Yönetmen: Bertan Başaran

Rahat Bir Nefes Alma Zamanı
Reklamveren: Odeabank
Reklam Ajansı: PunchBBDO
CCO: Ali Musa Paça
Yönetici Kreatif Direktör: Erçin Sadıklıoğlu
Prodüksiyon Şirketi: Caravan Films
Yönetmen: Dual
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Dansın Tadını Çıkarmak
İsteyenlere
Reklamveren: Şölen / Biscolata
Reklam Ajansı: Karbonat
Prodüksiyon Şirketi: Film&Go
Yönetmen: Kübra Ayaz
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KONUŞULANLAR

Makbuzunuz Gezegene Kesilmesin
Reklamveren: HSBC
Reklam Ajansı: DAVID Buenos Aires

80’lerle Neden Vedalaşmalısınız?
Reklamveren: Union Investment
Reklam Ajansı: Grabarz & Partner

Merak ve Eğlenceye Davet
Reklamveren: ETİ
Reklam Ajansı: Muhabbet
Yönetici Kreatif Direktör: Emrah Karpuzcu, Kenan Ünsal
Prodüksiyon Şirketi: İttifak Film
Yönetmen: İlay Alpgiray
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