




1519
İÇİNDEKİLER

Biz Hep Çocuk Kaldık

Serbay’ın 23 Nisan Kutlamasındaki “Biz 
Hep Çocuk Kaldık!” söylemini dergimizin 
kapağına taşıdık.

Çocuğumun Reklamcı 
Olmasını İster Miyim? 
Özkan Gözütok

“Armut dibine düşer de bana sorarsa “Evet”. 
Ama sorar mı?, bilmiyorum. Çünkü ben baba-
ma sormadım...”
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Varol Döken Röportajı
Nazan Taşlı

“Hayatıma bugün yön veren birçok 
şeyin temelleri o evde, babaan-
nemle birlikte yaşadığımız halam 
ve büyük teyzem tarafından atıldı 
sanırım.”

Konuk Çocuklar

Bu ay dergimizi çocuklarımıza 
armağan ederken konuklarımız 
Mahmut Ensar Çilli ve Yiğit Özde-
mir’e belli başlı sorular sorduk.

Tayyare Limanı Dergisi 23 Nisan 
Özel’ röportajımız sizlerle.

Mucit Çocuklar

Kimi zaman mucitler sıradan in-
sanların arasından çıkar. Bu mu-
citler arasında çocuklar bile vardır. 
Bazılarının öykülerine birlikte göz 
atalım.



Dergimiz şu anda dördüncü sayısında! 
Güzel konulara değindiğimiz üç sayı geçir-
dik ve önümüzde onlarca, yüzlerce sayımız 
var. Ben bu serüveni bir bayrak yarışına 
benzetiyorum.  Bu yarışta editörlüğümüzü 
yapan Berce Özdemir, heyecan ve gurur-
la taşıdığı bu bayrağı bana devretti. Ben de 
aynı heyecanla bu bayrağı taşımaktan gurur 
ve keyif  duyacağım. 

Dergimiz, hala bir çocuk, biz de bu dergide 
emeği geçenler, hep çocuk kaldığımızı hisse-
diyoruz. O hep canlı kalan çocuk heyecanı-
mızı ve umudumuzu, dergimizin bu sayında 
geniş verdiğimiz çocuklarımıza, bu bayrağı 
devredeceğimiz ana kadar taşıyacağız. 

Dergimizin bu sayısında, Nisa Aydın ile 
birlikte konuk çocuklar ağırladık. Onlar-
dan aldığımız keyifli cevaplar bizi biraz 

güldürdü biraz keyiflendirdi. Çok eğlenceli 
vakitler geçirdik. Bence her reklam ajansın-
da bir çocuk olmalı. Biz ne yaparsak yapa-
lım hiçbir zaman onlar kadar yaratıcı, onlar 
kadar sorgulayıcı olamayacağımızı düşünü-
yorum. Dergimizde yer verdiğimiz mucit 
çocuklar köşesinde de ne kadar haklı oldu-
ğumu görebilirsiniz.

Nazan Taşlı’nın yaptığı röportajda, Karbo-
nat Reklam Ajansı Kreatif  Direktörü Varol 
Döken, hayatına bugün yön veren birçok 
şeyin temelleri çocukluğunun geçtiği o 
evden kaldığını söyledi.  Evet, belki bizim 
de öyle hayatımıza yön veren birçok şey ço-
cukluğumuzdan kalan bir miras.

Her şey hayal etme ile başlar, hayal ise ço-
cukluktan kalma bir yetenek. Hep çocuk 
kalma dileğiyle. Keyifli okumalar.
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Kesin

Katlayın

Bizimle Uçurun!
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Ertuğrul Özkan
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Dergimiz, hala bir çocuk, biz de bu dergide emeği geçenler, hep çocuk kaldığımızı hissediyoruz.



TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
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93.OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

2021 Oscar Ödül Töreni(93. Akademi 
Ödülleri), Los Angeles’ta gerçekleştirilen 
ve pandemi koşulları nedeniyle farklı şekil-
de düzenlenen törende kazananlar açıklandı. 
Az sayıda konuğun olduğu törende geçen yıl 

ödül alan isimler ödül takdimi için salon-
da hazır bulundu ve bu yılın kazananları 
da ödüllerini almak üzere geceye katıldı. 
Geniş kadrolu filmlerin ekiplerinin bazı-
ları ise kendi ülkelerinden videolu bağlan-
tıyla törene katıldı.

YOUTUBE KİDS TÜRKİYE’DE KULLANIMA SUNULDU
Dünyanın 2015 yılında kullanmaya başladığı 
YouTube’un çocuklar için geliştirdiği uygu-
lama YouTube Kids, Türkiye’ye geldi.
 Çocukların dijital dünyada eğlen-
mesini, keşfetmesini, öğrenmesini daha 
güvenli hale getirip yerel içeriklerle des-
tekleyen YouTube Kids, ebeveynlere ço-
cuklarının bu dijital deneyimini özelleştir-

mek için kullanımı kolay denetim araçları 
sunuyor. 
13 yaş altı çocuklar için geliştirilen You-
Tube Kids, YouTube’dan ayrı bir web 
sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir 
mobil uygulaması olan bir video izleme 
platformu olarak öne çıkıyor.

İNGİLTERE TİKTOK’A ÇOCUKLARIN VERİLERİNİ 
İZİNSİZ YAYMASI GEREKÇESİYLE DAVA AÇTI

İngiltere, dünya genelinde 689 milyon aktif  
kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya 
uygulaması TikTok’a, 13 yaş altı çocukları-
nın verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle 

dava açtı. 
İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına 
rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif  
olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

HUAWEİ ADS, AVRUPA’DAKİ REKLAM VERENLER VE 
AJANSLARLA ANLAŞTI
Huawei Ads, Türkiye’nin de dahil olduğu 
Avrupa’daki reklam verenler ve ajanslar için 
yeni iş birliği programını duyurdu.
 Huawei, yeni Huawei Ads platformunu 
test etmek isteyen ajanslar ve uygulama ya-
yıncıları için reklam deneme kredisi ve geri 
ödemeleri içeren yeni bir teşvik programıyla 
Avrupa’da reklamcılık girişimlerini genişlet-
tiğini duyurdu. 
Huawei Ads, Huawei cihazları için özel 
olarak tasarlanmış bir gerçek zamanlı pazar-
lama platformu. Huawei cihazlarının temel 
algoritma ve mimarisinin entegre edildiği 

platform, 700 milyonun üzerinde akıllı te-
lefon kullanıcısına sahip küresel bir kitleye 
benzersiz ve değer odaklı olarak ulaşmayı 
sağlıyor. Avrupa’daki medya ajanslarına ve 
uygulama yayıncılarına açılan platformun 
beta sürümü artık reklam verenlere prog-
ramatik teknolojiyi kullanarak reklam gös-
terimleri için teklif  verme olanağı sağlıyor. 
Platform ayrıca, geliştiricilerin Huawei Ads 
kitini entegre etmelerine ve uygulamaların-
dan ek gelir elde etmelerine olanak tanıyan 
Huawei Ads yayıncı servisini de içeriyor.

BTK, PİNTEREST’İN REKLAM YASAĞINI KALDIRDI 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK), sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in, 
temsilci belirleme ve bildirme yükümlülü-
ğünü yerine getirmesi dolayısıyla reklam ya-
sağının kaldırılmasına karar verdi.
BTK’nin, Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağ-
layıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanma-

sı Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan 
Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, Pinterest’in, ilgili kanunda dü-
zenlenen temsilci belirleme ve bildirme yü-
kümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19 
Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırıl-
ması kararlaştırıldı.

En İyi Film: Nomadland
En İyi Yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland) 
En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)
 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn (Minari) 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the 
Black Messiah) 
En İyi Senaryo: Emmerald Fennell (Promising Young Woman) 
En İyi Uyarlama Senaryo: Florian Zeller, Christopher Hampton 
(The Father)
En İyi Kurgu: Mikkel E. G. Nielsen (Sound of  Metal)
En İyi Sinematografi: Erik Messerschmidt (Mank)

En İyi Uluslararası Film: Another Round (Danimarka)
En İyi Animasyon: Soul En İyi Belgesel: My Octopus Teacher 
En İyi Müzik: Soul 
En İyi Şarkı: Fight for You (Judas and the Black Messiah) 
En İyi Ses: Sound of  Metal 
En İyi Görsel Efekt: Tenet 
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Mank 
En İyi Saç &Makyaj: Ma Rainey’s Black Bottom 
En İyi Kostüm: Ma Rainey’s Black Bottom 
En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers
En İyi Kısa Animasyon: If  Anything Happens I Love You
En İyi Kısa Belgesel: Colette
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SPOTİFY ŞARKILARI ARTIK FACEBOOK 
UYGULAMASINDA DİNLENEBİLİYOR

Facebook, Spotify şarkılarının Facebook 
mobil uygulaması içinde dinlenebilmesini 
mümkün kılan özelliğini yayınladı. Ancak 

söz konusu özellik şu an için Türkiye’de 
kullanılamıyor.

Son zamanlarda farklı yeniliklerle karşımıza 
çıkan Xiaomi, kurumsal kimliğinin revizyo-
nu için yeni bir logo ile devam edecekle-
rini açıkladı. Şirket, yeni marka kimliği ve 
logosu ile pazardaki yerini daha da güçlen-
dirmek istediğini dile getirirken aynı zaman-

da hedef  kitlesi arasındaki marka bilinirliği-
ni artırmak istiyor. Ancak düzenlediği ‘Mega 
Launch’ etkinliğinde katlanabilir ekranlı ilk 
akıllı telefonu ile birlikte yeni logosunu da 
tanıtan Xiaomi’nin yeni logosu kullanıcılar 
tarafından pek de ilgi çekici bulunmadı.

XİAOMİ’NİN YENİ LOGOSU ALAY KONUSU OLDU

Instagram Reels’da kullanıcılara reklam gös-
termeye başlayacak. Kullanıcıların, Reels vi-
deolarında gezinirken hikayelerde olduğu 
gibi karşılarına reklam çıkacak. 
Bazı ülkelerde test edilen reklamlar, önü-
müzdeki aylarda daha fazla ülkede gösteri-
lecek. Reklamlar, kullanıcıların Reels’te vi-
deolar arası geçişlerinde karşılarına çıkacak.
Instagram Reels reklamları 30 saniyeye 
kadar uzunlukta olacak ve normal bir Reels 
videosu gibi çalışacak. Tam ekran gösterile-
cek olan reklamları kullanıcılar, beğenebile-
cek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve rek-

lamlara yorum da yazabilecek. 
Paylaşılan görsele göre ayrıca reklamlar-
da, ‘Şimdi satın al’ gibi düğmeler de yer 
alabilecek. 
Facebook, Instagram Reels’e reklam ge-
tirmenin yanı sıra, Facebook Hikayeler’de 
de çıkartma gibi görünen yeni bir reklam 
biçimi sunacak. Markalar tarafından oluş-
turulacak çıkartmalar, hikayelerinde bu çı-
kartmaları paylaşan kullanıcıların takipçileri-
nin o ürünü satın alabileceği belirli sayfalara 
yönlendirildiği bağlantılar içerecek.

INSTAGRAM, REELS’DA REKLAM GÖSTERMEYE 
BAŞLIYOR



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

Kurugöl Baharat
 Websitesi Yayında!

Telas Asansör’ün Website
 Arayüzü Yenilendi!

SERBAY’DAN 
HABERLER
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Mat Green Paper Websitesi Yayında!
Serigraf  Baskı Kağıtları sektöründe üretim yapan Mat Green 
Paper, Türkiye’nin dört bir yanına  kaliteli ürünler sunuyor. 
Ürünlerini detaylı incelemek için matgreenpaper.com’u ziya-
ret edebilirsiniz.

Medyapol Websitesi Sizlerle!
Medyapol; Sakarya’nın açık hava reklamcı-
lığında ki yeni soluğu.

”Markanı Şehrine Yansıt” sloganıyla adın-
dan söz ettiren Medyapol, billboard, direk 
reklamları ve durak reklamları alanlarında 
Sakarya’da hizmet vermektedir.Websitesine 
medyapol.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Kurugöl Baharat, Düzce ve Bolu böl-
gelerinde 1000 m2 kapalı alan entegre 
tesisi ile hijyenik dolum ve paketleme 
yaparak hizmet sağlamaktadır. Ürünle-
rini incelemek için kurugol.com.tr’yi 
ziyaret edebilirsiniz.

“Güçlü Finans Sağlam Asansör” 
mottosu ile asansör sektöründe 
imalat, montaj, satış sonrası teknik 
servis, bakım & onarım  hizmetleri-
ni güçlü çözüm ortakları ile beraber 
devam ettiren Telas Asansör’ün ku-
rumsal websitesine telaslift.com’dan 
ulaşabilirsiniz.

Yeni Müşteriler

Kamp Çadırları üreten Urban Kamp, ku-
rumsal website çalışmaları için Nisan ayında 
aramıza katıldı.

“Herkes İçin Reklam, Herkese Reklam” 
anlayışı ile Reklam sektöründe hizmet 
veren Yavuz Ofset, website çalışmaları için 
Serbay Interactive’i tercih etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne-
ği (MÜSİAD), yeni kurumsal website ça-
lışmaları için Serbay Interactive’i tercih etti.

Temizlik sektöründe hizmet veren 
Konsopa Temizlik, kurumsal     kimlik ve 
website çalışmaları için Serbay Interactive’i 
tercih etti.

“Aracınız İçin Etkili Servis” sloganı ile 
Düzce’de hizmet veren Göker Oto, websi-
te ve kurumsal kimlik çalışmaları için Nisan 
ayında aramıza katıldı.

Kuşçuoğlu Kuyumculuk markası 
kuscuoglueticaret.com IdeaSoft alt ya-
pısını kullanarak ürünlerini tüm Türkiye’ye 
sunmaya başlıyor. E-Ticaret Dostu ile e-ti-
caret hayatına başlayan Kuşçuoğlu Kuyum-
culuk çok yakın zamanda internet sitesi 
ve pazaryeri kurulumlarını tamamlayarak 
online ticarete başlayacaktır.

Yavuz Ofset Aramıza Katıldı!

Urban Camp Bizimle!

Müsiad Düzce Websitesi Yenileniyor !

Konsopa Temizlik Bizimle!

Göker Oto Aramıza Katıldı!

Kuşçuoğlu Kuyumculuk E-Ticaret 
Dostu ile E-Ticarette

Düzce Ticaret Ve Sanayi Odası Resmi 
Websitesi Yenilendi!
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(DTSO) web sitesi, yeni yüzü ile hizmet 
vermeye başladı.DTSO ile ilgili genel bil-
gilerin, duyuru ve ilanların yanı sıra online 
borç sorgulama,  online faaliyet belgesi, 
kapasite raporu başvuru, başvuru evrak-
ları gibi birçok hizmet ve raporlar ilgili en 
güncel bilgiler için duzcetso.org.tr’yi zi-
yaret edebilirsiniz.
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 Modern ve Mobil uyumlu sağlık sektörü için geliştirilen yeni temayı 
ilk kullanacak olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Kayapınar’ın 
websitesine osmankayapinar.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

Marmara Yerel Haber ve Akçakoca TV bu ay Haber8 alt yapısı kul-
lananlar arasına katıldı. Marmara’nın bölgesel haberlerine
marmarayerelhaber.com ve Akçakoca’dan yerel haberlere
akcakocatv.com adreslerini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Düzce’de inşaat ve emlak alanında hizmet veren Doğru Yapı 
Grup’un Emlak8 altyapısı ile yeni web sitesine kavuşması için ça-
lışmalara başladık.

Sektörde değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için sürekli 
kendini yenileyen Düzcenin Sesi Gazetesi,  yine bir ilke imza attı. 
Okuyucularına her türlü kolaylığı sağlamak ve haberlerini onlara 
ulaştırmak için teknolojik alt yapıyı kullanan Düzcenin Sesi Gaze-
tesi, şimdi de SESLİ GAZETE hizmeti vermeye başladı.

Kod8 Hazır web sitesi paketlerine 
yenisini eklemeye hazırlanıyor!

Haber8 Ailesi Portföyünü 
Genişletiyor! 

Doğru Yapı Grup Emlak8 alt yapısı 
ile buluşuyor.

Haber8 “Sesli Haber Sistemini” 
Duyurdu!

Ahilik ilkelerini sürdürmeye çalışan Memleketçi Sanayici ve İş 
Adamları Derneği’nin Kocaeli Şubesi, ve Kahramanmaraş’ta 
hizmet veren yardım kuruluşu Yardımda Birlik ve Kocaeli’nde 
asansör alanında faaliyet gösteren Dünya 1 Asansör bu ay Kod8 
ailesine katılanlar arasında. MİSİAD Kocaeli’nin yeni web sitesine 
misiadkocaeli.com üzerinden ulaşabilir, Yardımda Birlik’in hiz-
metleri hakkında detaylı bilgi almak için yardimdabirlik.com ad-
resini ziyaret edebilir, Dünya 1 Asansör’ün hizmet verdiği bölgelere 
ve detaylı bilgilere dunyabirasansor.com’dan ulaşabilirsiniz. 

Kod8 Yazılım Teknolojileri’nin 
Müşteri Portföyü Büyümeye 
Devam Ediyor!



Özkan Gözütok
Kreatif Direktör

ÇOCUĞUMUN 
REKLAMCI OLMASINI 
İSTER MİYİM? 
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Armut dibine düşer de bana sorarsa “Evet”. 
Ama sorar mı?, bilmiyorum.
Çünkü ben babama sormadım…

İşimi çok ama çok seviyorum. Her gün 
büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla yapı-
yorum. Soruya dönersem de, aslında bu 
soruya bir soruyla karşılık vermek isterim. 
‘Ben çocuğumun reklamcı olmasını ister 
miydim’ değil de, asıl soru ‘çocuğum rek-
lamcı olmak ister miydi?’ olmalıydı sanırım.

Her insan çocuğunun kendisi gibi olmasını 
ister. Sanki kendisi çok mükemmelmiş gibi.
İster ki; sizin gibi davransın, sizin gibi ya-
şasın, dünya görüşü sizin gibi olsun, hatta 
sizin yaptığınız mesleği devam ettirsin… İç 
güdüsel bir istek galiba, bilmiyorum.

Eğer reklamcı olursa, bildiğim ve bilgi biri-
kimimi paylaşabildiğim bir alan olduğu için 
bu meslekte birçok kişiden daha fazla başa-
rılı olması çok daha mümkün.

Armut dibine düşerse; acı çekecek, mesai-
lere kalacak, çok yorulacak veya az kazana-
cak diye tereddütlerim var mı? Olmaz mı! 
Tüm babalar kadar benim de var ama hangi 
meslek farklı ki? 
Yaptığı işte mutlu ise fark eder mi? Göre-
ceğiz, 20 yıl sonra tekrar yazarım düşünce-
lerimi :)

Çocuğum reklamcı olur mu olmaz mı? 
Bilmiyorum. Sadece isterim ki mesleği-
ni para kazanma kaygısıyla değil, ken-
disini mutlu, gelecek ile ilgili hayal 
kurabildiği ve bu hayalin peşinden 
var gücüyle koşabileceği bir meslek 
seçsin. Yani hobilerinden meslek çı-
kartsın. Çünkü insanlar hobilerini sever 
ve onlarla vakit geçirmekten büyük keyif  
alır. 
Ben öyle yaptım…

Kimsenin hayatı planladığı, iş sisteminde 
yürümüyor. İçimizden gelenle, başarılı ol-
duğumuz ya da heyecanlandığımız gelişme-
ler ve karşımıza çıkan fırsatlarla şekilleniyor.
Çünkü çalışmak çok uzun bir maraton. Bu 
maratonda sadece saatler ve günler geçsin 
diye yaşayıp gitmek, insana uzun vadede 
hayal gücünü ve yaşama sevincini kaybettirir.
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Bizim Hobimiz, İşimiz!

Eğer Armut Dibine 
Düşerse…



Tayyare Limanı dergisinin dördüncü sayı-
sının dördüncü söyleşisine hoş geldiniz! 
Her ne kadar pandemi nedeniyle eski hayat 
tempomuza geri dönemesek de kış yerini 
bahara ve bahar da kendini yeni hayallere 
ve umutlara bırakmış durumda. Böylelikle 
bizler de okuyucumuzun ilhamını yüksel-
tecek bir kişilikle sizleri buluşturmak iste-
dik. Karşınızda Karbonat Reklam Ajansı-
nın Kreatif  Direktörü Varol Döken ve bir 
yükseliş hikayesi… 
Öyleyse kemerlerinizi takın, başarının kay-
nağına uçuyoruz…

Geçmişten günümüze hayatınızı düşündü-
ğünüzde Varol Döken kimdir? Kendi hika-
yesinden nasıl bahseder?

İstanbul’da doğmuş, ailesi çalıştığı için 3 
katlı ahşap bir evde babaannesi tarafından 
büyütülmüş bir çocuğum. Hayatıma bugün 
yön veren birçok şeyin temelleri o evde, 
babaannemle birlikte yaşadığımız halam ve 
büyük teyzem tarafından atıldı sanırım. 
İlk okuduğum kitap olan Makasçı’nın Oğlu  
(Muzaffer İzgü) kitabı da, coğrafya öğretme-
ni teyzemin atlası açıp hiç bilmediğim ülke-
leri öğretmesi de, hayata karşı büyük merak 
duygum da o günlerden miras bana. Daha 
sonra büyüdüm ve dünya biraz kirlendi. 

Uluslararası projeleri gördüğünüzde hiç “bu 
projede ben de olmalıydım” dediğiniz çalış-
malar oluyor mu?

Olmaması imkansız. Sadece uluslararası iş-
lerde değil ama bizim işlerimizde de oluyor. 
Geçenlerde LinkedIn hesabımda paylaşmış-
tım; MullenLowe’un bir 18 Mart fikri var 
Doğtaş için hazırladığı ‘‘Çanakkale Geçil-
mez’’ diye. O işin içinde çok olmak ister-
dim. Farklı bir boyutta etkiledi beni, uzun 
zamandır gördüğüm en güçlü içgörülerden 
biriydi. 
Uluslararası bir örnek vermem gerekirse, 
WeBelievers’ın Volvo için yaptığı, Volvo 
kullanırken kaza geçirmiş insanların Vol-
vo’da satış temsilcisi olarak işe başladığı 
kampanya. Bana damdan düşen birini geti-
rinin vücut bulmuş hali. Çok ama çok etkili 
bir fikir.

İstanbul dışı işlerini beğendiğiniz ajanslar 
hangileridir?

Bu konuda doğru bir yorum yapacak kadar 
İstanbul dışı ajanslarını takip ettiğimi söyle-
yemem. Kendim de kısa bir süre İzmir’de 
çalışmış biri olarak, belli dönemsel çalışma-
lar haricinde İstanbul’un dışında olan biten 
işleri görmüyoruz. Bunun çok çeşitli se-
bepleri var ancak burası konuşmak için kısa 
kalır. Yine de şunu eklemek isterim, özellik-
le Ankara ve İzmir’de bu işi İstanbul’daki 
ajanslar kadar iyi yapan ajanslar olduğunu 
çok iyi biliyorum.

Bu alanda çalışmak isteyen kişiler için tav-
siyeleriniz nedir? Bugünkü siz, mesleğinin 
henüz başındaki size ne söyler?

Çok okumak, çok dinlemek, çok izlemek, 
çok gezmeyi de eklerim ama gençler bu 
döviz kurunda laf  ederse haklılar:) Çok 
merak etmek, çok fazla şeyle ilgilenmek 
lazım. Mutlaka 1, mümkünse 2 yabancı dile 
birden çok iyi hakim olmak çok önemli. 
Sektör benim başladığım dönemdeki gibi 
değil artık çok hızlı; en dev kampanya bile 
1 haftadan fazla konuşulmuyor. Bu hem bir 
avantaj hem dezavantaj. Her gün yeniden 
başlayabilirsiniz ama herkesin unuttuğunu 
siz unutamazsınız. Yurt dışındaki ajansla-
rı, işlerini, reklamcılığın nereye gittiğini çok 
iyi takip etmeniz gerekiyor. Her yeni güne 
başka bir şey öğrenmiş olarak uyanmalısınız. 
Tüm bunları yapsanız bile, düşlediğiniz gibi 
bir kariyer, iş fırsatı, deneyim sahibi olama-
yabilirsiniz. Ama bu düş kırıklıklarını göğüs-
leyecek kadar cesaretiniz varsa, devam edin; 
tünelin sonunda ışık var...
Bugünkü ben, mesleğimin başındaki ben’e 
şöyle derdim: ‘‘Daha disiplinli çalış, bir ye-
teneğin var ama yetenek asla yetmez, daha 
çok dinle, daha az vazgeç, daha çok sabret, 
bir de o Fransızca kursunu bitir.’’

Son olarak bir blogda Fenerbahçe’ye olan  
ilginizden bahsetmişsiniz. Bu sevgiyi neyle 
bağdaştırırsınız?

Hayatımda öğrendiğim birçok şey baba-
annemdem miras kaldığı gibi, Fenerbahçe 
sevgisi de dedemden miras bana. Beni gö-
remeden öleceğini anlayınca 1968 yılında 
Manchester City ile yaptığımız efsane maçın 
plağını bırakmış bana, torunum Fenerbah-
çeli olsun diye. 
Fenerbahçe sevgim, biraz dede, biraz ba-
baanne, çokça baba sevgisi bende. Lefter 
sevgisi, Can Bartu, Aykut Kocaman, Alex 
sevgisi. Ama en çok da güzel insanlarla 
güzel günler sevgisi. Hadi be Fenerbahçe, 
bu sezon şampiyon olalım :)

Ekibinize yeni bir takım arkadaşı aradığınız-
da en çok önem verdiğiniz özellikler neler?

Enerji, güler yüz, iyi niyet. İyi insanlarla ça-
lışmak istiyorum her şeyden önce. İşimiz 
zor bir iş; mesaisi, stresi çok. Bununla baş 
edebilmek için güler yüzlü, iyi niyetli insan-
larla çalışmak önemli. Bunların ardına yu-
karıda da bahsettiğim merak duygusunu 
koyarım. Her şeyi merak edecek, soracak, 
araştıracak, bilecek. Herkesin baktığı yöne 
bakmayan, aynı yere gitmeyen, yan yolları 

Yerel ve küresel olarak önemli birçok 
reklam çalışmasında yer aldınız. Öncelikle 
bu nasıl bir duygu?

Reklam dünyasının sanırım insana kattığı 
en önemli şeylerden biri, hiç tanımadığınız 
veya tanıma şansı bulmanızın zor olacağı 
insanlara, sektörlere, markalara, ülkelere 
açması sizi. Hem yerel hem küresel çapta 
birçok markayla çalışırken en çok hissetti-
ğim duygu, bu bilginin coşkusu oldu. Yıllar 
içinde çelik bir konstrüksiyon nasıl yapılır 
onu da öğrendim, bir doktor ile kalp hasta-
lıkları konusunu da konuştum. 

Hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

İlk reklam ajansım olan M.A.R.K.A’da, ya-
ratım sürecine dahil olmadığım ‘‘Audi’de 
Asla Bulamayacağınız Aksesuarlar’’ kam-
panyasının farklı bir hikayesi var hayatımda. 
İstanbul Üniversitesi Radyo-Tv ve Sinema 
Bölümü’ndeki öğrencilik hayatımın, bilerek 
uzattığım 6. senesiydi. Bir yandan çalışıyor 
bir yandan bitirme sınavlarına giriyordum. 
En zorlandığım derslerden biri Gösterge-
bilim’di; çalışmadığım için sınavın başında 
boş kağıt verip çıkmaya hazırlanıyordum. 
Ancak sınav sorusu olarak bir board’a ya-
pıştırılmış Audi’nin kampanyasını görünce 
gerçek bir gülümseme yerleşti yüzüme. O 
sınavdan 100 aldım, okulu da o dönemin 
sonunda bitirdim:) 
Bunun dışında ilk ‘‘Coca-Cola Tangle’’ kam-
panyam, ‘‘Domino’s Pizza Tandır Boys’’ ve 
çok yakın zamanda pandemide hazırladığı-
mız Nesine.com ‘‘Şiirler Yazdıran Futbol’’ 
işleri ilk aklıma gelenler.

Yaratım sürecinde sizi neler besler?

Herkesin aynı gördüğü şeylere daha farklı 
bakmak, herkesin gördüğünden farklı şeyler 
görmek diyebilirim yaratma sürecinin özü 
için. Bunun için hayal gücüne, hayal gücü-
nüzü beslemek için de okumaya, araştır-
maya, dinlemeye, izlemeye ihtiyacımız var. 
Ama hepsinden önce bunları yapmak için 
merak etmek lazım. 
Yani her şey merakla başlar. Merak etmeye 
bugünden başlarsanız bir gün mutlaka bir 
şeyler yaratırsınız.

Audi’de Asla Bulamayacağınız
Aksesuarlar

Yokluğunda Şiirler Yazdıran 
Futbol Geri Döndü!

Coca-Cola Tengle
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NAZAN TAŞLI

17

Varol DÖKEN
Röportajı

18

HEM YEREL HEM 
KÜRESEL ÇAPTA 

BİRÇOK MARKAYLA 
ÇALIŞIRKEN EN 

ÇOK HİSSETTİĞİM 
DUYGU, BU 

BİLGİNİN COŞKUSU 
OLDU

HAYAL GÜCÜNE, 
HAYAL GÜCÜNÜZÜ 

BESLEMEK İÇİN 
DE OKUMAYA, 
ARAŞTIRMAYA, 

DİNLEMEYE, 
İZLEMEYE 

İHTİYACIMIZ VAR

İYİ İNSANLARLA 
ÇALIŞMAK 

İSTİYORUM HER 
ŞEYDEN ÖNCE. 

İŞİMİZ ZOR BİR İŞ; 
MESAİSİ, STRESİ 

ÇOK

HER YENİ GÜNE 
BAŞKA BİR ŞEY 

ÖĞRENMİŞ OLARAK 
UYANMALISINIZ

ANKARA VE 
İZMİR’DE BU İŞİ 
İSTANBUL’DAKİ 

AJANSLAR 
KADAR İYİ YAPAN 

AJANSLAR 
OLDUĞUNU ÇOK İYİ 

BİLİYORUMMULLENLOWE’UN 
BİR 18 MART FİKRİ 
VAR DOĞTAŞ İÇİN 

HAZIRLADIĞI 
‘‘ÇANAKKALE 

GEÇİLMEZ’’ DİYE, 
O İŞİN İÇİNDE ÇOK 
OLMAK İSTERDİM

DOĞTAŞ 18 MART ÇANAKKALE GEÇİLMEZ FİLMİ

deneyen, ormanda kaybolmaktan çekin-
meyen, her gün yeni bir şey söylemek için 
uyanan, iyi fikir bulmak için geceleri uyku-
ları kaçan insanlar arıyorum. Cesur demiş 
miydim? Buradan onlara selam olsun, bunu 
okuyup böyle biri olduğunuzu düşünüyor-
sanız varol@karbonat.com da beni bulun.

Bu sektörü bir masal ile anlatmak isteseniz 
bu masal ne olurdu?

Bu sektörü zaten masallarla anlatmıştık za-
manında. Linkten inceleyebilirsiniz.

www.karbonat.com/portfolio/
dijital-masal-anlatmaz-karbonat-hic-
anlatmaz/

www.karbonat.com/portfolio/dijital-masal-anlatmaz-karbonat-hic-anlatmaz/
www.karbonat.com/portfolio/dijital-masal-anlatmaz-karbonat-hic-anlatmaz/
www.karbonat.com/portfolio/dijital-masal-anlatmaz-karbonat-hic-anlatmaz/


KAPAK

19

‘‘Düşlerinizi bir uçurtma gibi gökyüzüne gönderin. 
Ne getireceği bilinmez. Yeni bir hayat, yeni bir 
arkadaş, yeni bir aşk, yeni bir ülke.’’

20

Anais Nin
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Frank 1905 yılında bir kış günü, meyve suyuyla dolu bir bardağı içinde kaşıkla birlikte bir 
gece evlerinin balkonunda unuttu. Sabah uyandığına meyve suyunun kaşığın etrafında don-
duğunu gördü. Donmuş meyve suyunu yalamaya başlayan Frank, bu tattan hoşlandı ve çu-
bukta buzlu şeker fikrini ortaya attı.

George Nissen sirklerde trapez gösterileri izlemeyi çok severdi. Trapezcilerin gösteri son-
rasında kendilerini yukarıdan ağa bırakmalarını ve ağ üzerinde sekişlerini izlemekten de ayrı 
bir keyif  alırdı. George 16 yaşına geldiğinde sirkte gördüklerinden yola çıkarak evlerinin 
garajında bir çerçeve oluşturdu. Bu çerçeveye gergin bir şekilde dayanıklı kumaş parçaları 
geçirdi. Bu eğlenceli oyuncağa trambolin adını verdi.

Frank Epperson

George Nissen

Buzlu Lolipop 

Trambolin 

Louis Braille, beş yaşında geçirdiği bir hastalık sonucu görme yetisini kaybetti. 1824’te on 
beş yaşına geldiğinde Braille alfabesini geliştirdi. Her bir harfi kağıt üzerinde değişik ka-
bartılarla kodladı.

Joseph- Armand Bombardier
Kar Motosikleti 

Parkta scooter kullanmayı çok seven ama bu sırada anne-babasından ne kadar uzaklaştığı-
nı göremeyen Efe Gürel ise, ‘Arkayı Gören Gözlük’ üretti. Gözlükte kullandığı aynalı bir 
mekanizmayla arkasını görebiliyor.

Emre James Güvenir bir ‘Evsizler İçin Yemek Makinesi’ tasarladı. Sokakta kalan evsiz ve 
yiyecek bulamayan çocukları görünce onlara çok üzüldüğünü söyleyen minik mucidin ica-
dında parmak okuma bölmesi bulunuyor. Evsiz olan insanlar önce polise gidip parmak izini 
tanıtacaklar ve parmak izini kullanarak buradan yemek alabilecekler.

Efe Gürel

Emre James Güvenir

Arkayı Gören Gözlük 

Kayra Doğan, yağmur sularının boşa gitmemesi için ‘Yağmur Suyunu Değerlendirme Me-
kanizması’ icat etti. Atık malzemeleri kullanarak yaptığı mekanizmadan yağmur suları ge-
çerek bir yerde depolanıyor. Bu su daha sonra bahçedeki çiçekleri sulamak için kullanılıyor.

Kayra Doğan
Yağmur Suyunu 

Temizleme Mekanizması 

Evsizler İçin Yemek 
Makinesi 

Ediz Baran’ın demir tozu ve mıknatıs kullanarak yaptığı ‘Denizleri Temizleme Aracı’ ise 
fabrika ve gemi atıklarının pislettiği sulardaki bütün sıvı atıkları temizliyor.

Ediz Baran
Denizleri 

Temizleme Aracı 

MUCİT ÇOCUKLAR
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KONUK ÇOCUKLAR

Zaman Nedir?

Zaman bir belirsizliktir.

Fil gibi bir hortumun olsaydı onunla ne yapardın?

Tıfıl bir insan olduğum için o kadar büyük hortumu taşımazdım.

Seni ne öfkelendirir?

Birinin bana küfür etmesi ya da bana yanlış yapması.

Hayal kurmak ne işe yarar? Ne hakkında hayal kurmayı 
seviyorsun?

Gerçekleştirebileceğim hayalleri kurmayı seviyorum.

En çok kimlere yardım etmek isterdin?

Durumu olmayanlara ve zayıf  insanlara.

Tiyatro oyununda nasıl karakteri oynamak isterdin?

Efendi bir karakter olmak isterdim.

Doğaya baktığında ilgini çeken şey nedir? Niye?

Ağaçların çok yapraklı olması hep ilgimi çekmiştir.

Bir makine icat etseydin bu ne olurdu?

Kendi kendini karıştırabilen bir tencere.

Bir süper gücün olsaydı bu ne olmasını isterdin?

Görünmez olmak çok isterdim.

Evini nasıl uçan bir ev yapabilirsin?

Pervaneler takarak ve motorlarla onu destekleyerek.

Aynı dili konuşamayan kişi nasıl anlaşır?

Google Translate konuşmak istediklerini yazarak.

Renkler olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

Renksiz bir dünya olmazdı. Yani olmamalı.

Uzayda bir gezegen olsaydın adın ne olurdu ve nasıl bir gezen 
olurdun?

Gezegenime Grex adını verirdim. Genelde gezegenimde yaz mev-
simi olmasını isterdim.

Kirlenen dünyamızı nasıl temizlerdin?

Süpürgeyle :)

Mahmut Ensar Çilli

13 Yaşında

Atatürk Ortaokulu 7. Sınıfta

1.50 Boyunda 35 Kilo

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından çocuklara armağan edilen 
23 Nisan, her sene büyük bir coşkuyla 
kutlanıyor. Bu sene de pandemi şartlarına 
rağmen bayram sevgisi gönüllerde yaşatıl-
maya devam ediyor. 
Bizlerde bu ay dergimizi çocuklarımıza 
armağan ederken konuklarımız Mahmut 
Ensar Çilli ve Yiğit Özdemir’e belli başlı 
sorular sorduk.

‘Tayyare Limanı Dergisi 23 Nisan Özel’ rö-
portajımız sizlerle. 

Nisa: Mahmut ve Yiğit, hoş geldiniz, sizin-
le tanışacağım için çok mutluyum. Soruları-
mıza vereceğiniz cevapları sabırsızlıkla bek-
liyorum! Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?
Mahmut: Hoş buldum, ben de sizinle rö-
portaj yapacağım için çok heyecanlıyım. 
Ben Mahmut Ensar Çilli. 13 yaşındayım. 7. 
Sınıfa gidiyorum. 
Yiğit: Hoş buldum, ben Yiğit Özdemir. 8 
yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum. 
Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum 
Yiğit ve Mahmut, hazırsanız Mahmut se-
ninle başlayalım.
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Zaman Nedir?

Bir geçim kaynağı. Herkes istediğini yapıyor ve zaman ilerliyor.

Fil gibi bir hortumun olsaydı onunla ne yapardın?

Ağır şeyleri kaldırırdım.

Seni ne öfkelendirir?

Dedem bana şut çekmediğinde öfkelenirim.

Hayal kurmak ne işe yarar? Ne hakkında hayal kurmayı 
seviyorsun?

İstediğin bir şeyi düşünmene yarar. Ben kitaplar hakkında hayal 
kurmayı severim.

En çok kimlere yardım etmek isterdin?

Aileme ve yardıma ihtiyacı olan insanlara.

Eğer vahşi bir hayvana bir soru sorabilseydin ne sormak 
isterdin?

Neden bizi yiyiyorsunuz?

Tiyatro oyununda nasıl karakteri oynamak isterdin?

Heidi’de Peter’ı oynamak isterdim.

Doğaya baktığında ilgini çeken şey nedir? Niye?

Ağaçların çok büyük ve dayanıklı olması.

Bir süper gücün olsaydı bunun ne olmasını isterdin?

Işınlanmak.

Peki sence evini nasıl uçan bir ev yapabilirsin?

İki yanına da roket koyarım. Uzaya giden roketlerden.

Uzayda bir gezegen olsaydın adın ne olurdu ve nasıl bir ge-
zegen olurdun?

Güneş olurdum. Adım Yiro olurdu.

Kirlenen dünyamızı nasıl temizlerdin?

Çöplerimizi çöp kutusuna atıp etrafımızı temizleyerek.

Yiğit Özdemir

8 Yaşında

Uzun Mustafa İlkokulu 2.Sınıf

1.30 Boyunda 35 Kilo

Ajans başkanımızın oğlu

Nisa: Ben sorularımıza verdiğiniz cevapla-
rı keyifle dinledim. Bu enerjinizin hiç azal-
mamasını diliyorum. Geleceğimizin umudu 
sizsiniz, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.



Eray Şen
doganinsesiturkiye.com

doganinsesiturkiye

DOĞANIN SESİ
TÜRKİYE

27

ÇOCUK GELİŞİMİNİN 
VAZGEÇİLMEYENİ: DOĞA

Doğa strese karşı bir dayanıklılık 
kaynağı

Dikkat bozukluğu, depresyon ve 
endişeye karşı doğa

UNUTMAYIN!

Pek çoğumuz çocukluğumuzda sokakta açık havada saatlerce oy-
nadığımız günleri hatırlarız. Bisiklete biner, ağaçlara tırmanır, arka 
bahçede çukurlar kazar, bulduğumuz taş, kozalak, çer çöpü birikti-
rir, onlardan yeni şeyler yapardık. Bahçedeki tomurcukları, yabani 
otları, böcekleri incelerdik. Sabahtan akşama kadar biri bizi eve ça-
ğırana kadar kaygısızca, dertsiz tasasız oynayan çocuklardık. Mutlu 
Çocuklar!

Şimdi ise ne oldu da bu doğa ve çocuk arasında ki köklü bağ 
kopmaya başladı?

Richard Louv’un da kitabı Doğadaki Son Çocuk’ta belirttiği gibi 
bugünün teknoloji odaklı yaşam kültürü çocukların doğa ile olan 
etkileşimini azaltmakta.

Fakat yine de doğa ile kurduğumuz bağ her zaman olduğu gibi bizim 
ellerimizde. Geçenlerde okuduğum bir makaleden, bu düşünceleri-
mizi doğrulayan çıkarımları sizlerle paylaşayım.

Maalesef  her ne kadar yansıtmamaya çalışsak da, bizim işten eve 
getirdiğimiz stresi çocuklar hissedebiliyor ve huzursuz olabiliyorlar. 
Hayatımızda veya çevremizdeki olumsuz gelişmeler istemesek de 
üzerimizde etki bırakabiliyor. Yapılan araştırmalar, doğanın çocuklar 
üzerindeki stresi azalttığını gösteriyor. Yani çocuk zor zamanlarda 
olumsuzluklarla başa çıkabilmeyi öğreniyor ve stresin karşı konul-
maz bir şey olmadığını görüyor. Ne kadar çok doğa o kadar çok 
direnç.

Dikkat bozukluğu üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yeşile 
daha yakın yaşayan çocuklarda daha az endişe görülüyor. Yani doğa 
biz ne yapıyorsak ona odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. An ile 
organik bir bağ kurmamıza yardımcı oluyor. Bundan daha güzel 
ne olabilir?

Çocukların, açık havada oynadıkları hareketli oyunlar sayesinde çev-
relerini, doğayı, dünyayı keşfetme heveslerinin arttığı gözlenmekte-
dir. Onların, merak etme, keşfetme yönünü artırmak için; İlkbaha-
rın sımsıcak etkisini gösterdiği bugünleri fırsata çevirerek yeterince 
doğada vakit geçirmelerini sağlamalıyız.

BELGESEL TV

11 DAKİKADA MARS TURU  

ORMAN GEZEGENİ 
(YAŞAM UYANIYOR)  

Mars, binlerce yıldır insanların ilgisini çeken bir ge-
zegen. İlk kez 4000 yıl önce kayda geçirilen bu ge-
zegeni 17. Yüzyılda teleskopun icadından sonra çok 
daha yakından incelemeye başladık. 1877’de Mars’ın 
ilk haritasını 22 cm’lik bir teleskop kullanarak İtalyan 
astronom Giovanni Schiaparelli yaptı. Bu haritanın 
en önemli özelliği içinde kanalların olmasıdır. Uzaylı 
deyince aklımıza ilk kez Marslıların gelmesinin se-
beplerinden biri de budur. Uzunca bir süre bu ka-
nalların orada yaşayan gelişmiş bir medeniyet tarafın-
dan yapıldığı düşünüldü. 15 yıl kadar sonra Percival 
Lowell tarafından daha detaylı bir haritalama çalış-
ması yapıldı. 1930’da Eugène M. Antoniadi daha da 
detaylı bir Mars haritası yayınladı. İşte bu haritadan 
sonra Mars’taki kanalların optik bir yanılgı olduğu 
ortaya çıktı. 
Bu belgesel Barış Özcan’ın sunumuyla Belge-
sel TV’de

Dünyamızın birçok farklı gözü vardır. Ka-
ralar, yanardağ ve sıra dağlar şeklinde gök-
yüzüne uzanırken, kayalık kıyı şeridi deniz-
lerdeki fırtınalara göğüs gerer. Yorulmak 
bilmeyen Irmak ve dereler ise bir heykeltıraş 
gibi oyarak yüzeye şekil verir.Ancak bütün 
bu oluşumların ve yer şekillerinin içinde 
öyle bir ekosistem vardır ki akıl almaz bir 
yaşam çeşitliliğine ev sahipliği yapar.
Belgeselde, çeşitli canlılara ev sahipliği 
yapan, balta girmemiş ormanlar ve yeşillik-
ler arasında yolculuk yapılıyor. 
Orman Gezegeni  belgesel serisi şimdi 
BELGESEL TV’de!

Uzay ve Bilim 

Hayvanlar Alemi 

Ta
yy

ar
e 

Li
m

an
ı D

er
gi

si



VAR BİR 
HİKAYESİ
HİLAL ERDEM

Annem çok gülerdi benim. Yüzünde 
neşesi  yanağında pembesi eksik olmaz-
dı. Gönlünün çiçekleri içinden dışına 
taşar, gördüğü her yere çiçek ekerdi o 
nedenden. O kadar mutlu olurdu ki o 
çiçeklere bakarken bazen çiçeklerini 
bizden daha çok sevdiğini bile düşü-
nürdüm. Zamanla çiçekleri oturma 
odamızı, balkonumuzu, pencere kenar-
larımızı hatta kitaplığımızı bile doldur-
du. Bizde en sonunda ona bir çiçekçi 
dükkanı açmaya karar verdik. Minicik 
bir dükkan tuttuk çarşı içinde. Eve biraz 
uzak olduğundan benim eski bisikletimi 
kullanır diye düşündük. Yıllardır kimse 
kullanmadığından rengi epey solmuştu 
bisikletin. Annem durur mu sarı boya 
aldı hemen nalburdan ‘gel boyayalım 
şu külüstürü de o da bana benzesin’ 
dedi. Hemen boyadık çok geçmeden de 
kurudu. Sonra işe giderken o sarı bisik-
leti kullanmaya başladı. Ona göre sarı 
mutluluğun rengiydi, “o bisiklet bana 
mutluluk getiriyor, işe mutlu götürüp 
eve mutlu getiriyor” derdi.

Şimdi anneme getirdiği o mutluluğu 
bana da getirir belki diye evimin önüne 
koyuyorum o sarı bisikleti. Beni de mut-
luluğa götürür diye ben kullanıyorum 
işe giderken. Kim bilir belki gelir?

Sarı|



İZLEMEDEN
OLMAZ
YAVUZ SELİM ACAR
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Tür: 
Macera/Bilim Kurgu
Çıkış Tarihi: 
2018
Yönetmen: 
Steven Spielberg

Tür: 
Komedi/Macera
Çıkış Tarihi: 
1989
Yönetmen: 
Stephen Erek

Tür: 
Gizem/Bilim Kurgu
Macera
Çıkış Tarihi: 
1979
Yönetmen: 
J.J. Abrams, Steven 
Spielberg

Tür: 
Animasyon
Macera/Komedi
Çıkış Tarihi: 
2020
Yönetmen:
Pete Docter, 
Kemp Powers

Tür: 
Macera/Komedi
Bilim Kurgu
Çıkış Tarihi: 
1985
Yönetmen: 
Robert Zemeckis

Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünya-
nın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir 
oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun 
evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm 
servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadet-
mektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine 
düşmüştür. Bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkıp 
acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve 
paragöz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek 
için diğer yarışmacıları saf  dışı bırakmak için her şeyi yap-
maya hazırdır.

1979 yılında Nevada’da Area 51 adıyla anılan gizli bir askeri bölge-
den Ohio’ya çok özel bir kargo taşınmaktadır. Kargo trenine bi-
linmeyen birisi müdahalede bulunarak kaza yapmasına neden olur. 
Ancak tren kazası, bu özel kargonun serbest kalmasına neden olur.

Orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir jazz grubu ile bir-
likte çalışan jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun 
ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokak-
larında gezinen adam, birden bire kendini kanalizasyona düşer-
ken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. 
Şimdi ise Dünya’ya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir.

Deli dolu bilim adamı Dr. Brown zamanda yolculuğu mümkün 
kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty 
ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderi-
lir. Otuz yıl öncesine dönen Marty’nin burada yaptığı bir hamle, 
kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya 
sebebiyet verir. Artık Marty’nin yapması gereken tek şey kendi 
doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye 
çalışmak olacaktır.

RE
AD

Y 
PL

AY
ER

 O
N

E
SU

PE
R 

8

SO
U

L
BA

C
K 

TO
 T

H
E 

FU
TU

RE

31

Tür: 
Animasyon/Komedi 
Macera
Çıkış Tarihi: 
2011
Yönetmen: 
Ben Bocquelet

Tür: 
Animasyon/Aksiyon 
Macera
Çıkış Tarihi: 
2009
Yönetmen: 
J.G. Quintel

Tür: 
Animasyon
Aksiyon/Macera
Çıkış Tarihi: 
2008
Yönetmen: 
Eric Darnell
Tom McGrath

Tür: 
Animasyon
Macera 
Çıkış Tarihi: 
2008
Yönetmen: 
Thurop Van 
Orman

Tür: 
Animasyon/Aksiyon 
Macera
Çıkış Tarihi: 
2005
Yönetmen: 
Scott Fellows, 
Chris Savino 

Elmore şehrindeki 12 yaşındaki Gumball Watterson adındaki 
mavi bir kedinin, Darwin Watterson adındaki turuncu bir balı-
ğın ve ailesinin başından geçen tuhaf, fantastik ve macera dolu 
konuları ele alır.

Aptal gibi görünen iki genç, herkesin hoşuna gidebilecek ve tüm 
dünyayı birleştirebilecek bir müzik yapmak istemektedirler. Ama 
hepsinden önce girmeleri gereken zor bir tarih sınavı vardır. Bir 
zaman makinesi kullanarak tarihi daha yakından öğrenerek sınavı 
geçmeyi umut etmektedirler.

Fırtına Limanı’nda yaşayan heyecanlı çocuk olan Flapjack (Kulak 
Jack) ve onu yetiştiren Bubbie adlı balina ve yardımcısı huysuz korsan 
olan Kaptan K’nucles (Yosun)’un bir efsane olan tamamen tatlılar-
dan oluşan Şekerli Adayı bulma maceraları ele alınmaktadır.

Mavi alakarga Mordecai ve rakun Rigby adlı parkta çalışan iki arka-
daşın heyecanlı ve fantastik maceralarını konu almaktadır.

New York Central Park Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan pengu-
enlerin günlük maceraları.

11 yaşındaki becerikli Johnny Test, genetiği değiştirilmiş konuşan 
köpeğiyle birlikte ailesini ve dünyayı felaketlerden kurtarmak için 
aksiyon dolu maceralara atılır.
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KREATİFİN 
KEŞFİ

Duke Dumont - Ocean Drive

LP - Lost On You
Simon Garfield - Tam Benim 

Tipim

ÖNERİ

MÜZİK

KİTAP

KİTAP
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Peaky Blinders
Dizinin senaryosu günümüz şartlarında ilgi çe-
kiyor ancak benim en çok hoşuma giden işi di-
zinin sanat yönetmeni ortaya çıkarmakta. Me-
kanlar kıyafetler atmosfer muazzam.

How I Met Your Mother
Bu dizide alt metninde bir mesaj olan bir dizi 
değil klasik bir sitcom. İzlemesi keyifli, özellikle 
bir şeyler yerken çok iyi gidiyor.

George Orwell - Hayvan Çiftliği

1940’lı senelerde büyük bir popüleriteye ulaşan 
reel sosyalizm’i sert bir dille eleştirmektedir. Ki-
tapta darbe ile domuzlar çiftliği ele geçirmiş ve 
çiftliği Napolyon isimli bir domuz yönetmekte-
dir. Napolyon’un gerçek dünyadaki karşılığı ise 
Josef  Stalin olarak yorumlanmıştır. Gerçek bir 
başyapıttır. Herkesin okumasını şiddetle tavsi-
ye ediyorum.

Steve McCurry
Bir kamera lensinden ne kadar verim alınabilir-
se o kadar verim alan, magnum photos isimli 
dünyanın en ünlü fotoğrafçılık şirketinin üyele-
rinden birisi, Afgan Kızı karesinin yaratıcısı ve 
bana göre dünyanın en iyi fotoğrafçısıdır. Web 
sitesini kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm.

ARABALAR
Piston kupasını kazanmaya çalışan bir çayla-
ğın kazara 66. otoyoldaki Radyatör kasabasına 
düşmesiyle ve burdaki insanları ailesi gibi gör-
mesiyle başlar. Yarışa geri döndüğünde ekibi-
nin onu terkettiğini görür ve Radyatör kasaba-
sında tanıştığı insanlardan yeni bir ekip kurar
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Berkcan Kahya
Görsel İletişim Tasarımcı
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KONUŞULANLAR

Reklamveren: Human Society International
Prodüksiyon: Jeff  Vespa
Reklam Ajansı: Arch Model Studio
Seslendirenler: Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia 
Munn, Pom Klementieff, Rodrigo Santoro, Tricia Helfer

Marka: KFC Türkiye
Marka Ekibi: Özkan Özyavuz, Aslı Gazioğlu, Doruk Mireli, Beyza 
Kaya, Bengü Ayaz
Ajans: BLAB
Yönetmen: Can Özen
Prodüksiyon: HANN

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

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

Reklamveren: Yurtbay Seramik
Reklam Ajansı: Yurtbay Seramik Kreatif  Ekibi
Kreatif  Direktör: Melis Yurtbay

Reklam Ajansı: Ogilvy
Unilever Global Yürütücü Kreatif  Direktörü: Daniel Fisher
Global Creative Director: Juliana Paracencio
Kreatif  Direktör: Liam Bushby
Film Prodüktörü: Sally Lipsius, Sue Lee Stern

Save Ralph

Lezzetli Ötesi Lezzetli KFC Filtre 
Kahve KFC & NESCAFE

Dünyanın Buzdolabı İle Çekilen 
İlk Reklam Filmi

Haribo Starmix

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’mız Kutlu Olsun

Dove – Tersine Selfie

Link

Link

Link

Link

Link

Link

https://www.youtube.com/watch?v=G393z8s8nFY
https://www.youtube.com/watch?v=TeDo7FR2XOg
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=zhwBNCkhKfI
https://www.youtube.com/watch?v=f7efTQa_LNov=G393z8s8nFY
https://www.youtube.com/watch?v=lzqjXfLeigUv=f7efTQa_LNov=G393z8s8nFY
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Reklamveren: Eyüp Sabri Tuncer
Reklam Ajansı: I Mean It
Kreatif  Direktör: Emrah Yücel

Eyüp Sabri Tuncer, Marka Hikayesini 
Reklam Filmiyle Anlatıyor

Kreatif  ajans: Rabarba
Yönetmen: Serdar Erener
Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
Prodüktör: Hazer Baycan – Zafer Özkan

Reklamveren: Unilever
Reklam Ajansı: Medina Turgul DDB
Kreatif  Direktör: Hakan Bıçakcı
Prodüksiyon Şirketi: Ptot Films
PR Ajansı: Golin

Yaşın Kaç Olursa Olsun, Her Bayram 
Çocuk Olursun! İyi Bayramlar

Big Bold İle Hayatı Büyük Yaşayanlara! 
#YaBigYaHiç

Link

Link

Link

https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=NGTJB_aP1hs
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTd1Wyi3KVg
https://www.youtube.com/watch?v=j1T25T8MTsQ
https://www.youtube.com/watch?v=oIQBsTlv3ZM&t=1s



