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“Yeni normal” kavramı yaşanan bir olay ar-
dından, ilgili olan kitle için olayın merkezindeki 
durumda eskiye göre “farklı bir beklenti”, “umul-
madık bir yeni durum” ve “farklı bir standart 
oluşumu”nu ifade etmektedir. 

Bilindiği kadarıyla kavramı ilk kullanan kişi ABD 
doğumlu (1860) Kanadalı, siyasetçi, tarım uzmanı 
ve aktivist olan Henry Wise Wood. “Yeni normal” 
sözünü 1. Dünya Savaşı sonrası 1918’de, bir bülten 
yayınındaki yazısında savaş sonrası için kullanan 
Henry Wise Wood’dan yıllar sonra kavramı yoğun 
şekilde gündeme getiren risk analisti ve iş adamı 
Roger McNamee oldu.

Roger McNamee, 2001 krizi ardından ABD piyasa-
larının 1990’lı yıllardaki yükselişinin sona erdiği, 

bunun tüm dünyaya yansıyacağı, gerek ekono-
mide ve gerekse iş hayatının her noktasında, 
eski pazar ve yönetim anlayışlarının, bunlarla 
birlikte de üretim, maliyet ve diğer kalemlerin 
şekli ve hesaplanmasının da eskisi gibi yapıla-
mayacağını ifade etti. Eskiden normal sayılan 
tüm eylem ve durumların ve de bunlara bağlı 
alışkanlık ve iş yapışların işlemediği, yerine 
gelecek olanların ise artık, bugünün ve gelece-
ğin yeni kuralları-durumu, yani “yeni normali” 
olacağını savundu. 

Yeni normal sözü herkesin çok hoşuna gitti. 
Kolaydı ve aynı zamanda kullanan için “bu işi 
anlıyor ve gelecek için kafasında bizi kurtara-
cak bir fikir var, ona güvenelim” hissi uyandıra-
cak kadar da ağır bir işlevi olan söz oldu.
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Yeni Normal... Kimin Normali?
Her krizde, değişimde ya da önemli olay sonra-
sında siyasetçiden ekonomiste herkes tarafın-
dan kullanıldı. Ama kısa sürede unutuluyordu, 
ta ki bir sonraki olaya kadar. Sonra tekrar bir 
devrim yapılmışçasına yeniden ortaya çıkı-
yordu. Trendleri takip etmeyen pek çok marka 
yöneticisi de markaları ile ilgili açıklamalarda 
ve özellikle basın toplantılarında bu kavramı 
kullanmayı ihmal etmedi. 

Yeni normal aslında içinde “devrim 
ruhu” taşıyan bir söz. “Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak!”
İddia bu. Her şey değişecek. Şu 
anda içinde olduğumuz du-
ruma ilişkin herkes bir 
yeni normalden söz 
ediyor. Ancak 
herkesin yeni 
normali farklı...

Dünya Sağlık 
Örgütü son 
açıklamaların-
dan birinde, salgının 
yaşandığı dönemin 
içindeyken “yeni nor-
mal”e geçişin temeline “halk sağ-
lığı”nın konulması gerektiğini 
ifade etti. Yani yapılacak her çalışma, atılacak 
her adım halk sağlığı stratejisi ile oluşturul-
malı diyor. 

Teknoloji dünyası açıklamalarında ise “artık 
herkes evden çalışacak, dünya tamamen diji-
tale taşınacak” açıklamaları daha kriz sona er-
meden, ısrarlı bir şekilde vurgulanıyor. Onlar 
yeni normali şimdi oluşturmuş durumdalar. 

Gıda dünyası da kendi uzmanlık tarafında 
konuyu ele aldı. Tarım, gıda ve gastronomi ile 
ilgili sivil toplum kuruluşları geleceğin yeni 
normalinin gıdadaki hatalı tutumlar ve gıda 
yetmezliği tehlikesi olduğunu vurguluyor. 
Dijitalcilerin ne dediklerini umursamayıp 
tüm kentli bunalmışlara sesleniyor ve kırsala 

gelin, tarımla uğraşın, yoksa gelecekte besle-
nemeyeceksiniz, diyorlar. Gıdada yerellik ve 
doğallık ön planda.

Çevreciler ise “bir müsibet bin nasihatten iyi-
dir” ifadesini farklı yollarla söyleyerek gelece-
ğin yeni normalinin bu tür felaketler olacağını 
anlatıyorlar. Eğer bu kriz sonrası eskisi gibi 
üretmeye ve tüketmeye devam edilirse, insan 
türünün kendi intiharını hazırlama sürecinin 
de yeni normal olacağını belgelerle kanıtlama 
çabasındalar. 

Eğitimciler değil ama eğitim 
kurumu yöneticileri, uzaktan 

eğitimi daha masraf-
sız ve hızlı olduğu için 

sevdiler. Öğrencile-
rin ise yeni normali 

farklı değerlen-
dirdikleri açıkça 
ortada. Veliler 
öğrenci olan 
çocuklarının 
sorumluluklarını 

ev ortamında gün boyu 
almaktan sıkılmış durumda.

Finans sektörü bankacılıktan sigortacılığa kriz-
de sürekli olarak faizlerle, ertelemelerle, farklı 
fintek modellerle uğraşıyorlar. Bu sektör için 
yeni normal “acaba dijital paraya geçiş” içinde 
olur mu sorusu hâkim.

Moda dünyası eskinin o şaşaalı döneminin gele-
cekte yaşanıp yaşanamayacağıyla ilgili kafa yo-
ruyor. Çünkü çok adetli ve yüksek katma değerli 
satış dertleri var. Krizden çok önce başlayan az 
tüketme, “fast fashion” kavramının giderek terk 
edilmesi, sürdürülebilirlik, alternatif kumaş ve 
diğer malzeme arayışları vardı. Krizi küresel fela-
ketlerin devamı olarak niteleyenler yeni pazarları 
nasıl oluştururuz diye düşünüyorlar.

Turizm mi? Genel kanı 2021’den önce nefes 
almak çok zor. Yeni normal konusunda turizm 
dünyasının kafası karışık. Yerelleşmenin artacağı, 

5 yıldızlı otellerde israfın artık kesilmesi gerektiği, 
eğlenceden çok kültür-gastronomi ve sanat turiz-
minin artacağı öngörüleri hâkim.

Bunlar değişim, yenilik, zorunlu uygulama ya da 
bekleme ama neredeyse hiçbiri “yeni normal” 
olacak dönüşüm-değişim değil.

Yapılan araştırmalar (yukarıda aktardığım sektör 
durumları ve şimdi aktardıklarım tüm dünyada 
hemen her ülkede aynı) evde çalışanların karan-
tina sonrası asla evde çalışmak istemediklerini, 
çok çalışmaya başladıklarını bunun nedeninin de 
dijital ortam olduğunu ve artık bu kadar yoğun 
akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanmak iste-
mediklerini, minimal yaşama geçmek istediklerini 
söylüyorlar. 

Nereden başlıyor?
SAP’den Hans Thalbauer, Forbes makalesinde 
özellikle üretimi etkileyen tedarik zinciri konusun-
da önemli noktalara değiniyor. 
Tedarik zinciri evriminin kısa tarihindeki adımlara 
bakalım:

1. Küreselleşme: Yaklaşık 1980 sonrası, ulusla-
rarası şirketler küresel üretime geçerek, küresel 
tedarik zincirlerini oluşturmaya başladılar. Küresel 
pazarlar için çok sayıda ve çok olmasına rağmen 
iyi üretilmiş değerli ürünler sunmak, bu dönemin 
önceliği oldu. Uluslararası şirketler bu dönemde 
tam küresel yapıya kavuştular. Kendi ülkeleri 
dışında üretim için düşük maliyetli iş gücünü ve 
ucuz hammadde olanağını kullandılar. Bu ülkelere 
üretimi orada yaptırarak kaynak yaratmış oldular. 
Bu dönemde küresel çapta yaşanan olumlu bir 
gelişme, tasarımın değer kazanması ve herkes 
tarafından bir telif hakkı - fikri mülkiyet hakkı 
olduğunun anlaşılmasıdır.
 
2. Küreselleşme ve Hızlı Teslimat: Küresel üre-
timde, küresel tedarik zinciri sayesinde sınırları 
kıtalar bazında aşan ve yüz yüze satışın büyümesi-
ni sağlayan ilk adımın ardından, on-line peraken-
de şirketleri doğdu ve hızla büyüdüler. Bu şirketler 
tedarik zincirini daha verimli kullandılar. Bir 
önceki adımda ürünlerde büyük küresel pazarlar 

için 5-10 günde teslimat sağlanmıştı. On-line 
şirketler bunu “aynı gün teslimat” hizmetine 
kadar geliştirdiler. Hızlı teslimat şirketler için 
daha az stok ve daha az maliyet demekti. Aynı 
zamanda çok satış ile yüksek cirolar da oluştur-
manın yoluydu. 

3. Küreselleşme ve Hızlı Teslimat ve Birey-
selleştirme (Kişiselleştirme): Bir sonraki 
adımda oluşan değişim-yenilik sadece dünya 
çapında hızlı ürünler sunmak değil, ürünleri 

kişiselleştirmek 
- yani belirli 
müşteri ve tüke-
tici için bireysel 
hale getirmek 
oldu. Bugünler-
de modadan oto-
motiv endüstri-
sine kadar her 
yerde görüyoruz. 
Bu, imalat ve 
operasyonlarda 
yeni bir otomas-
yon seviyesi 
gerektiriyordu 
ve bu aynı za-
manda Endüstri 
4.0 tartışmasının 
başlangıç nok-
tasıydı. Kitlesel 
moda yerine bi-
reye özel üretim 
ve bazı alanlarda 
3D (artık 5D 
yazıcıya ulaş-
tık) yazıcılarla 
tamamen özel 
üretimler önemli 
bir trendin de ilk 
adımlarıydı.

Thalbauer 
önemli bir 
noktaya vurgu 

yapıyor. Yeni normal diye bir şey olacaksa tek 
bir konuda değil, aslında disiplinler arası 

6 7

NİSAN-MAYIS 2020



düşünerek her alanda bir değişimin adı olma-
lıydı. Yukarıda sıraladığım farklı alanlardaki 
“beklentilerin” bir laf kaosu ile “yeni normal” 
olarak sunulmaya çalışılması yanlış bir söy-
lemin ötesine geçmiyor. Gerçekten de kişisel 
ya da sektörel beklentiler bir temele dayanma-
dan yeni normal olarak sunulmaya çalışılıyor. 
Thalbauer tüm bunların her alanda bir tedari-
ğe, üretime, üretim yerine, kaynağın dağılımı-
na ve daha pek çok konuya bağlı olduğunun 
altını çiziyor. 

“Sürdürülebilirlik... Yakın zamana kadar, tüm 
dünyada her üründe karbon ayak izini azalt-
mak için büyük bir değişiklik yapma ihtiyacı 
hakkında konuşuyorduk. Bu konu şu anda ön 
planda olmasa bile, hızlı şekilde tekrar gün-
deme gelecek -ve akıllı olursak, tedarik zinciri 
yönetimindeki ‘yeni normal’ için bu konuyu 
kullanacağız.”

Yine, Yeni, Yeniden...
Thalbauer’dan yola çıkarak belki yeni nor-
malin üretimde ve dağıtımda başlayacağını 
söylemek mümkün. Ancak tedarikle birlikte 
öncelikle ofislerden online pazar yerine, eği-
timden sağlığa insanların üretim alanalrın-
da, günlük yaşam eylemlerinde görülebilir. 
Yine de ben kendi trend araştırmalarımıza 
ve analizlerimize baktığımda bunun “yeni 
normal” değil, “bir beceri geliştirme” ol-
duğunu düşünüyorum. Çünkü temel olarak 
yeni normal diye anlatılan, ortaya konulan 
konular yaklaşık olarak 20-25 yıldır az ya da 
çok zaten hayatımızda kullandığımız uygu-
lamalardı. 

Ofis dışında çalışma, online toplantılar, 
online alışveriş, online pazaryeri, online 
tedarik, üretimin binlerce km uzaktan online 
takibi, özellikle son 5 yıldır trendler içinde yer 
alan “basitlik” ve “minimalizm”in getirdiği az 
tüketim (fast fashion’ın son iki yılda yıkıl-
masının nedeni de bu trenddir), kişiye özel 
tasarım ve üretim, postmodernizmin etkisiyle 
mistisizm-çoklu doğru gibi akımlar, sağlık 
alanında dijital kullanımlar, şirketler ve mar-

kalar arasındaki iş birliklerinin (collaboration) 
artması, sürdürülebilirliğin artması ve bireysel 
bazda özellikle beyaz yakalı kentlilerde çöp 
ayırma, veganizm, hayvansal hammadde kulla-
nan markalardan uzaklaşma, organik ürünlere 
yönelme, dijital-online platformları kullanma-
nın artması, üretim süreçlerinde daha çok akıllı 
yapıların artması, botların artık herkes tarafın-
dan kanıksanması... 

Bu “normaller” zaten vardı. Peki, “yeni nor-
malciler” ne diyor? Aslında bunlardan farklı 
bir şey demiyorlar. Ve aslında olan şey, ileti-
şim sektöründeki bir arkadaşım olan Serdar 
Keskin’in de dediği gibi “hızlandırılmış kurs” 
şeklinde normalde yaşadıklarımızı daha çok 
kullanmak. 

Ben buna genel olarak şöyle yaklaşıyorum. 
Zaten “normal”de yaşadıklarımızı, karantina 
döneminde metazori ve yoğun (hızlandırılmış 
kurs gibi) olarak yaşayarak, daha uzun sürede 
alışacağımız durumlara alışmak zorunda 
kaldık. Bunlar bize bazı beceriler kazandırdı. 
Normal olarak yaşadıklarımızdan yola çıka-
rak bu dönem edindiğimiz beceriler önemli. 
Eğer karantina sonrası bu becerileri doğru 
kullanır ve markalar bu becerileri kendi ku-
rumsal-marka kimlikleri ve konumlandırma-
ları ile bütünleştirebilirse daha iyi bir ekono-
mik ortam ve refaha doğru yol alınabilir. 

Önümüzdeki günlerde hızlıca küresel trendle-
ri, özellikle de kurumsal ve bireysel davranış 
trendlerini doğru yorumlamak önem kazanı-
yor. Kendi arzularımızı geleceğin trendleri ve 
yeni normali olarak sunma derdinden uzakla-
şıp rasyonel bakmak önemli.  

Yeni Normal Değil, Anormal: 
Belirsizlik 
Bu döneme ilişkin en önemli kavram aslında 
“belirsizlik”. Literatürde “belirsizlik” kavramı 
“bir durum karşısında kişinin gelecekte ne ola-
cağını öngörememesi ve anlamlandıramaması” 
olarak ifade ediliyor. Araştırmacı Uğur Ünal 
ve Proje Geliştirme Uzmanı Aytuğ Akşahin ile 

karantina sohbetlerimiz-
de belirsizliğin yarattığı 
kaygıdan sıkça söz ettik. 
Korku ve kaygı birbirine çok 
yakın kavramlar. Korku bili-
nene karşı yaşanan bir duygu 
iken kaygı tam da şimdi ya-
şadığımız bilinmeyenle ilgili 
bir duygu durumu olarak 
karşımıza çıkıyor.
Korku ve kaygı durumla-
rını birlikte yaşadığımız bir 
süreçteyiz. Belirsizlik ortamı-
nın yarattığı en ağır duygu 
durumu güven eksikliği. İşte 
bu nedenle bu salgını yaratan 
virüsü ve sonuçlarının 
ne olacağını bilmeyen 
insanlık olarak büyük bir 
kaygı içindeyiz. Kaygı-
lıyız, yarın ne 
olacağını bilmi-
yoruz. Kaygılıyız, 
yarın şu anda 
elimizde olanları 
(maddi-manevi) 
yitirebiliriz. İşimiz, 
aşımız, eşimiz, 
evimiz, çevremiz 
ne olacak tahmin 
edemiyoruz. Bu ne-
denle korkuyu aşan 
bir kaygı yaşıyoruz. 
Bu tür durumlarda insan, kendini rahatlatmak için 
adımlar atar. Öncelikle belirsizlik durumuyla ilgili 
bilgi edinmeye çalışır. Ardından bu bilgiyi geçmiş 
deneyimlerle ve bulunduğu sosyal grupların içe-
rikleriyle karşılaştırıp anlamlandırma yoluna gider. 
Bu adımlardan sonra da öneriler üretir. Yeni normal 
kavramı altında ortaya çıkan öneriler de geleceğe 
umutla bakma yolunu açmaya çalışıyor.

Ancak yukarıda da belirttiğim üzere “geleceğin 
dünyası” üzerine söylenen ve “olacak” denilen 
yeni normaller, gerçek anlamda yeni normal ol-
maktan uzaklar. Bu söylemler bir hikâye yaratıyor 
ve “yeni normalciler” de bu hikâye içinde hikâye 

yazıcı, anlatıcı, akta-
rıcı olarak yer alıyorlar. 

Ne yazık ki henüz bu be-
lirsizliğin içindeyiz. Gelecek 

ise tahmin etmenin ötesine 
geçer durumda değil. 

“Her şey dijitale/sayısala dönecek” 
mi? Ne güzel olurdu. Ama birileri 
fırında ekmek üretmek, tarlada 
buğday ekmek, otomobil bakı-
mı yapmak, hastanede ameliyat 

yapmak zorunda. 
Birileri yaşamak için 
robotik olmadan üre-
terek kazanmak ve 
birileri de tüketim 
için üretmek zorun-
da. (Endüstri 4.0 ve 
Toplum 5.0 kav-

ramlarını karşılaştırmalı 
olarak araştırıp anlamak 
gerekiyor)

Bu hızlandırılmış kurs 
içinde edindiğimiz be-
ceriler bize neler göster-
di? Sürekli ofis dışında 
çalışma sistemi işleyen 

bir sistem. Toplantılar, eğitim, 
üretim uzaktan da eskiden ol-
duğundan daha çok yapılabilir. 
İnsanlar günde 8 saat değil, ve-

rimli bir şekilde 4 saat bile çalışarak işlerini 
tamamlayabilir. Bu beceri listesi uzuyor. 

Önemli olan dediğim gibi bu becerileri 
karantina sonrası iş ortamlarımıza, günlük 
yaşantımıza ekleyebilme yeteneği. İşte o za-
man belki ileriye dönük olarak bunun üzerine 
yapılanmalar yeni bir normal oluşturabilir. 

Trendler konusunda hemen bir çıkarımda 
bulunmak bana çok doğru gelmiyor. Makro 
trendlerin şu anki salgını da içine alan bir 
alt trende yansıması üzerine konuşmak için 
erken bir tarihteyiz. 
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Çocuklar 23 Nisan’ın 100. Yılını
Evlerinde Koşarak Kutladı 
Eker, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya 
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünde farklı bir etkinlik 
düzenledi. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen organizasyon-
la, yüzlerce çocuk 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na katıldı. 
İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle miniklerin evle-
rinden katıldığı koşu, Eker'in Youtube kanalı ve Facebook 
sayfası üzerinden canlı yayınlandı. 

“100 Yıl İçin 100 Metre” mottosuyla yapılan koşu için 
katılımcı çocuklar ve aileleri; evlerinin içinde salonda, 
koridorda, balkonda veya birkaç odada tekrar edebilecek 
bir hat belirleyerek 100 metrelik bir koşu parkuru oluşturdu. 
Etkinliğe günler öncesinde kayıt yaptıran çocuklar arasın-
dan 100 katılımcı canlı yayında koşma fırsatı bulurken, diğer 
katılımcılar da aynı anda Eker’in YouTube kanalından ve 
Facebook sayfasından koşuyu takip ederek, arkadaşlarına 
eşlik etti. 

Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker: “Türkiye’nin ilk 
online koşusunu gerçekleştirdik”

23 Nisan 100. Yıl 
Çocuk Koşusu’nun 
açılış konuşmasını 
yapan Eker Genel 
Müdür Yardımcısı 
Nevra Eker şunları 
söyledi: “Eker olarak 
Türkiye'de sporun 
gelişimine katkı 
sağlamaya çalışı-
yoruz. Her yıl ekim 
ayında düzenlediği-

miz ‘Eker I Run’ yarışına binlerce sporsever katılırken, Minik 
Adımlar koşusunda da çocukları sporla ve spor kültürüyle 
tanıştırıyoruz. Bu deneyimlerimizle, evlerimizde kaldığımız 
bu dönemde 23 Nisan’ı farklı bir şekilde kutlamak, sporun 
birleştirici gücünden yararlanarak çocuklarımıza moral ver-
mek istedik. İnternetin olanaklarından yararlanarak, bu özel 
etkinliği çocuklarımızın evlerine getirdik ve Türkiye’nin ilk 
online koşusunu gerçekleştirdik. Atatürk 23 Nisan’ı çocukla-
rımıza armağan etmiş. Biz de anne-babalar olarak bu değerli 
mirasın önemini çocuklarımıza anlatmalıyız. Çocuklarımıza, 
kendilerine, bedenlerine iyi bakmalarını ve sporu mutlaka 
hayatlarının bir parçası haline getirmelerini öğütlemeliyiz. 
Sağlıklı Türkiye’nin, Cumhuriyet’e ve kazanımlarına sahip 
çıkan, sağlıklı beslenme ve yaşama alışkanlıkları kazanmış, 
düşüncesini eyleme geçiren çocuklar ile var olacağına ina-
nıyoruz. 23 Nisan’ın 100. yılını içtenlikle kutluyorum.” 

60 şehirden ve 10 farklı ülkeden 703 çocuk katıldı

23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’na sadece Türkiye’den değil 
dünyanın farklı ülkelerinden de çocuklar katıldı. İstanbul’dan 

Batman’a, Bursa’dan 
Doha’ya, Aydın’dan 
Saigon’a, Çorum’dan 
Londra’ya kadar farklı 
şehirlerden çocuklar 
bir araya geldi. Türki-
ye’den 50 ilden ve 10 
farklı ülkeden toplam 
703 çocuk ve aileleri 
canlı yayında buluştu.

Michelin ve Enviro’dan Sürdürülebilirlik için İş Birliği
Michelin, ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştür-
mek amacıyla İsveçli start-up şirketi Enviro ile iş birliği 
gerçekleştirdi. Bu iş birliği ile birlikte artık aşınmış ve 
ömrünü tamamlamış olan lastikler geri dönüştürülerek, 
yeni materyallerin üretilmesinde kullanılacak. 

Her yıl yaklaşık 1 milyar lastiğin kullanım ömrünün sona 
erdiği dünyada geri dönüşüm hem sektör hem de müşte-
riler için büyük önem taşıyor. Michelin ve Enviro birlikte 
geliştirecekleri piroliz teknolojisi sayesinde, ömrünü 
tamamlamış lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlayarak 
doğaya büyük bir katkıda bulunacak.

Sürdürülebilir hareketliliğin taahhüdü

Bu ortaklığın Michelin’in “Tam Sürdürülebilirlik” vizyonuyla 
mükemmel bir biçimde uyuştuğunu ifade eden Michelin 
Hizmetler ve Çözümler, Yüksek Teknoloji Ürünleri İş Kolu Yö-
neticisi Sonia Artinian-Fredou konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “2017 yılında geri dönüştürülmüş lastikler-
den yüksek teknoloji ürünü mikro tozlar elde etme alanında 
uzman olan Lehigh Technologies şirketinin satın alınmasının 
ardından kurulan bu ortaklık Michelin'in geri dönüşüme ve 
sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin uzun vadeli taahhüdünün bir 
diğer kanıtı niteliğinde.’’

TOGG’a Avrupa Birliği’nden Tasarım Tescili
Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine dönü-
şümüne öncülük ederek ülkemizin ilk küresel mobilite 
markası olmak amacıyla kurulan Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu (TOGG)’un otomobillerin iç ve dış tasarım-
ları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) 
tarafından tescil edildi. Beş yıl süreyle geçerli olacak tescil 
haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz 
Türkiye’ye ait olan araçların tasarımlarının tamamen ya da 
kısmen kopyalanması da engellenmiş oluyor. 

TOGG mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, 
fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait doğuş-
tan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte 
olan Türkiye’nin otomobili, tasarım sürecinde önemli bir 
aşamayı daha tamamlamış oldu. TOGG’un askı sürecindeki 
Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da 2020 
yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Tasarım, 150 bin saatlik çalışma ile ortaya çıktı

Türkiye’nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiple-
rinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda 
ortaya çıktı. Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dün-
yadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG’un belirlediği 6 farklı 
kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. TOGG Tasarım 
Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım 
eviyle sürece devam etme kararı verdi. Türkiye’nin otomobili-
nin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle yapılan otomobil 
satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusun-
da hazırlanan tasarım kılavuzu bu 3 tasarım eviyle paylaşılarak 
2 boyutlu tasarım yarışması süreci başladı. 

Ogilvy İstanbul İş Geliştirme 
Liderliği Görevine Ozan Ortaç 
Getirildi
Ogilvy PR bünyesinde 5 yıldır İş Ge-
liştirme ve Müşteri Direktörü olarak 
görev yapan Ozan Ortaç’ın sorum-
luluk alanı, şirketin tüm faaliyet 

Dergilik’ten Çocuklara 23 Nisan Hediyesi
Dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı için özel bir projeyi hayata geçirdi. İçeriği-
ni tamamen Türkiye ve KTTC’nin dört bir yanındaki çocukla-
rın oluşturduğu 23 Nisan Özel dergisi yayına girdi. Çocukların 
paylaştığı resim, şiir, öykü ve kompozisyonlardan oluşan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönü-
münde okurlarla buluşan eserlere http://dergilik.app/23nisa-
nozel adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan 
ettiği bu önemli günü unutulmaz bir anıya dönüştüren 23 
Nisan Özel dergisi projesiyle, miniklerin yaratıcı yanlarının ve 
sınırsız hayal dünyalarının ortaya çıkarılması amaçlandı.

4 aşamalı olarak kurgulanan tasarım evi yarışması
toplamda 6 ay sürdü

Bu süre zarfında 100’ün üzerinde farklı tema değerlendiril-
di, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasa-
rım evlerine geribildirim olarak verildi.  Süreç tamamlan-
dığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım 
çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test 
edildi. Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım Ekibi 
tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değer-
lendirildi. Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyilerinden 
Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu 
tasarım aşamasına geçildi. Türk tüketicilerinin iç görüleri 
doğrultusunda TOGG Tasarım ekibi ve Pininfarina tasa-
rım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul 
görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

Bu Toprakların Kültürü Tasarıma İlham Verdi

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün tasarımında 
Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan 
laleden esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası olarak 
algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan 
jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle 
işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri 
coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.

alanlarını kapsayacak şekilde geniş-
letildi. Ortaç, yeni dönemde Ogilvy 
İstanbul İş Geliştirme alanının lideri 
olarak görevlendirildi.  

Ogilvy İstanbul CEO’su Emine 
Çubukçu, konuya ilişkin değerlen-
dirmesinde, “Bir süre önce başlat-
tığımız ‘One Ogilvy’ yolculuğunda 
iletişimin farklı disiplinlerinde 
müşterilerimize değer katacak hiz-
metlerimizi daha zenginleştirilmiş 
ve bütünleşik bir şekilde sunuyoruz. 
İş süreçlerimizin yönetiminde de bu 
bütünlüğü yansıtacak düzenleme-
lere gidiyoruz. Teknoloji, havacılık, 
spor gibi farklı sektörlerdeki dene-
yimleriyle markaların ihtiyaçlarını 
anlama konusunda uzun yıllara 
dayalı bir yetkinliğe sahip olan Ozan 
Ortaç, beş yıl boyunca Ogilvy PR 
çatısı altında İş Geliştirme alanında 
çok başarılı bir performans gösterdi. 
Bu süre içinde diğer disiplinlerle de 
yakın bir çalışma dinamiği geliş-
tiren Ozan, şimdi Ogilvy İstanbul 
İş Geliştirme alanının lideri olarak 

ajansımız ve müşterilerimizin 
büyüme yolculuğuna yeni katkılar 
sağlayacak” dedi. 

Ogilvy PR’a 2015 yılında İş Geliş-
tirme ve Müşteri Direktörü olarak 
katılan Ozan Ortaç, İstanbul Üni-
versitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümünden mezun olduktan 
sonra ilk iş deneyiminde Hürriyet 
gazetesinde kültür-sanat muhabiri 
olarak görev yaptı. Sonrasında kendi 
mesleği olan PR’a dönen Ortaç, ilk 
ajansında Nokia, Toshiba, QAD 
gibi telekomünikasyon ve bilişim 
markalarının müşteri temsilciliğini 
yürüttü. Daha sonra A&B İletişim’e 
katılarak, 8 yıl boyunca Turkcell, 
Garanti Bankası, IBM Türk, Boeing, 
SunExpress gibi markalara hizmet 
verdi. 5 yıl süreyle Sun Express’in 
Türkiye ve Almanya’daki Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü görevini yürüt-
tükten sonra Assan Alüminyum ve 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nda 
kurumsal iletişim direktörlüğü yaptı.
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SHERPA,  Anadolu Hayat Emeklilik’in Marka Dilini 
Kullanıcı Deneyimi Ekseninde Yeniden Tasarladı 
Dünyanın birçok büyük markasına ideal insan-cihaz etki-
leşimi için kullanıcı odaklı dijital deneyimler tasarlayan 
SHERPA, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörün-
de hizmet sunan Anadolu Hayat Emeklilik’in marka dilini 
kullanıcı deneyimi ekseninde yeniden tasarladı. 

Marka dilini sistemli bir yaklaşımla yeniden tasarlamak 
isteyen şirketler için işe öncelikle ihtiyaçları somutlaş-
tırmakla başlayan SHERPA, markanın iletişim dilinin 
kullanılabilirlik analizinden bilgi mimarisine kadar 
online ve offline tüm mecralarda adım adım analiz edi-
yor. Sonrasında, marka kişiliğine uygun olarak yeniden 
kurulmasını sağlıyor. Bu çalışmaların hepsi; tutarlı, 
tek sesli ve güçlü bir marka dilinin ne kadar kapsamlı 
bir çalışma gerektirdiğini göstermesi ve tüm bunların 
mümkün olduğunu ispatlaması açısından çok önemli. 

UX odaklı çalışmaların Insurtech ve 
Fintech alanındaki temel misyonu-

nu “karmaşık olanı basitleştir-
mek ve güven inşa etmek” 

şeklinde ifade eden 
SHERPA, marka di-

lini tasarlarken 
kullanıcısını 
merkeze koyan 
sigorta ve 
finans şirketle-
rinin rekabette 
öne geçtikleri-
ni söylüyor.  

belirli mağazalarında devreye alarak 
yeni bir iş modeli uygulamaya 
başladı. Migros, belirli mağazalarını 
sadece Migros Sanal Market hizmeti 
verecek şekilde gölge mağazaya 
dönüştüren bu uygulamayla 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü vatandaşların so-
kağa çıkamaması sebebiyle, online 
kanallara yönelik yaşanan yoğun 
talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm 
sunmayı amaçlıyor. 

Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağa-
zacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, 
“Türkiye’nin en yaygın online gıda 
platformu olan Migros Sanal Market 
ile hizmet verdiğimiz il sayısını 
76’ya, mağaza sayısını ise son 1,5 
ayda iki katına çıkarttık. Geçtiği-
miz yıl başlattığımız gölge mağa-
za uygulamasından yola çıkarak 
içinden geçtiğimiz bu dönemde 
online operasyonlarımızın kapasite-
sini ve operasyonel verimliliğimizi 
artıracak inovatif bir uygulama 
gerçekleştirdik. Şu anda kapalı olan 
alışveriş merkezlerindeki belirli ma-
ğazalarımızı yalnızca Migros Sanal 

Kolay anlaşılır ve tutarlı bir 
marka dili mümkün!

SHERPA, bireysel emeklilik 
ve hayat sigortası çözüm-
leri sunan Anadolu Hayat Emeklilik için güvenilir, kolay 
anlaşılır ve tüm temas noktalarında tutarlı bir marka 
dili tasarladı ve bu dilin farklı mecralardaki kullanımına 
odaklanan pratik bir marka dili kılavuzu hazırladı. SHER-
PA’nın Anadolu Hayat Emeklilik marka dilini yeniden 
tasarlarken kullandığı en göze çarpan yenilikler Jung’un 
arketip teorisinden hareketle oluşturulmuş marka kişiliği 
haritası ve tüm iletişim kanallarını kapsayan marka dili 
kılavuzunu ortaya koyması oldu. Marka dili kılavuzu 
Anadolu Hayat Emeklilik’e daha kolay bir içerik üretimi 
ve yönetimi sistemi sağladı. 

Marka dilini tasarlamak: Kullanıcılara giden en kısa yol

Marka dili, markanın kendine özgü ve ayrıştırıcı 
konuşma sesini ifade ediyor. Markanın sun-
duğu deneyimin kalitesini ve hedef kitleyle 
doğru etkileşimi belirleyen en önemli fak-
törlerden biri... Bu nedenle markanın, 
ürünün ya da servisin benimsen-
mesini sağlayan şey, özellikle-
rinden önce kullandığı dil. Dil 
ise ancak kişilik ile kendine özgü 
bir kimlik kazanıyor. SHERPA, 
Anadolu Hayat Emeklilik’in 
marka dilini tasarlarken doğru 
çözüme götürecek soruların 
yanıtlarını, deneyim tasarımının en 
önemli bileşeni olan kullanıcılardan aldı.

Market hizmeti sunan gölge ma-
ğazalara dönüştürdük. Dünyada 
gıda perakendesinde bir ilk olan 
bu yeni çalışma modeli müşterile-
rimizin sipariş teslimat sürelerini 
kısaltırken, hizmet kalitemizi ve 
ürün tedariğimizi kesintisiz olarak 
sürdürebilmemizi sağlıyor” dedi.

Mustafa Bartın sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Fiziksel ve online satışı 
birlikte gerçekleştiren mağazalara 
kıyasla, gölge mağazalar daha fazla 
sipariş karşılama imkânıyla Migros 
Sanal Market hizmet kapasitesini 5 
kat artıyor. Mağazanın tüm ürünle-
rinin Migros Sanal Market hizmeti 
için yönlendirilmesi sebebiyle daha 
fazla ürün çeşidi ve stok, online 
alışveriş yapan müşterilere sunulu-
yor. Mağazaların teslimat bölgesi de 
daha kapsamlı hale getirilerek daha 
geniş bir alana hizmet verilebiliyor. 
Şu anda yalnızca İstanbul’da belirli 
alışveriş merkezi mağazalarında 
uyguladığımız sistemi, ilerleyen 
dönemde İzmir ve Ankara’daki ek 
mağazalarla genişleteceğiz.”

Migros Gölge Mağazaları 
Devreye Alarak Online Satış 
Kapasitesini Artırıyor
Migros, ilk kez geçtiğimiz sene 
Ataşehir’de hayata geçirdiği gölge 
mağaza (dark store) sistemini 
alışveriş merkezlerinin kapanması 
ile talebin azaldığı büyük ölçekli 



Salomon Türkiye, Patika Koşusunun Gelişimi için
Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Orçun Kutluad
Salomon Türkiye
Marka Müdürü

MARKA İLETİŞİM PROJELERİ

Outdoor ve doğa sporlarının öncü markalarından Salomon, 
kendi mecrasını yaratan ve spor tutkunlarının hayatında bir 
markadan daha fazla yere sahip olmasını sağlayan bir üretici. 

Olgar Şirketler Grubu çatısı altında 8 yıl önce Türki-
ye pazarına girdiğimiz günden bu yana hem patika 
hem de yol koşularında sporcularla en doğru ürünleri 
buluşturuyoruz.  Düzenlediğimiz eğitim etkinlikleri 
ile katılımcılara bilinçli spor yapma farkındalığını 
yaratmaya çalışırken, ülkemizin yüz akı spor organizas-
yonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Tra-
il’in ana sponsoru olarak misyonumuzu sürdürmeye de 
devam ediyoruz.

Koşuculara önce “How to Train Run” etkinlikle-
rimizde patika koşusunu öğretiyoruz
Salomon, dünya genelinde patika koşuları denince akla 
gelen ilk marka. Çünkü kuruluşundan bu zamana kadar 
sadece performans odaklı çalışmalar yapmakta. Kayak ve 
doğa yürüyüşü deneyimini de patika koşusuna aktararak 
bu alanda da sporseverlerin taleplerini karşılamaktadır.  
Patika koşuları, normal koşulara göre daha fazla ekipmana 
ihtiyaç duyulan bir branş. Ayakkabı ve teknik koşu kıyafet-
lerinin yanı sıra, su geçirmeyen yağmurluk, yarış çantası 
ve baton gibi ürünler de Salomon’un geniş ürün gamında 
yer almakta. 

Salomon Türkiye olarak biz de patika koşusu deneyim-
lerini, patika koşusunu öğrenmek isteyen ve bu alanda 
kendisini geliştirmek isteyen tüm sporseverlere uzman 
antrenörlerimiz eşliğinde öğretiyoruz. Bunun için de 
hafta sonları Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı, Polonez-
köy ya da Hacıosman Korusu gibi doğal ortamlarda 
düzenlediğimiz How to Trail Run etkinliklerimizde ko-
şucularla doğru koşu tekniklerini paylaşıyor ve uygun 
koşu ekipmanları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 

Patika koşusu, bir lunapark simülasyonu gibi
Ayrıca bu etkinliklerimizde atletlere patika koşusunun 
ne kadar eğlenceli bir aktivite olduğunu gösteriyo-
ruz. Çünkü patika koşuları, sporculara bir lunapark 
simülasyonu deneyimi sunuyor. Bu koşularda, doğaya 

karşı koşmanın aksine doğanın size eşlik ettiğini ve sizin 
doğayla uyumlu koşmanız gerektiğini deneyimliyor-
sunuz. Patika koşusu sırasında yaşanılan her engel ve 
doğal güzellik, koşuculara inanılmaz bir tatmin duygusu 
ve motivasyon sağlıyor. 

How to Trail Run organizasyonlarına spor tutkunlarının ilgi-
si de her geçen gün artıyor. Gelen yoğun taleplerden dolayı 
2020 yılında İstanbul’un yanı sıra İzmir, Ankara ve Bursa’da 
da How to Trail Run etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 

Salomon Koşu Kampı organizasyonlarında Türk 
sporcularını dünya şampiyonları ile buluşturuyoruz
Patika koşu eğitimlerimiz sadece How To Trail Run ile 
sınırlı kalmıyor. Ana sponsorluğunu yaptığımız Salo-
mon Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi Kapadokya’da 
koşu kampları düzenliyoruz. Bu sayede yarışta koşacak 
sporcular yarış öncesi parkuru deneyimlerlerken kampa 
davet ettiğimiz Dünya şampiyonu koşucuların deneyim-
lerinden de faydalanıyorlar. 

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, koşucular için 
bir diploma töreni oluyor
How to Trail Run ve Salomon Koşu Kampı gibi organizasyon-
larda kendisindeki potansiyeli gören sporcular ise uzman ant-
renörlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda Salomon Cappadocia 
Ultra-Trail etkinliğinde yer alan üç yarıştan birinde koşuyorlar. 
Bu sebeple Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bir nevi bizim 
eğitim organizasyonlarımızın diploma töreni olduğunu 
söyleyebilirim.   

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, desteğimizle 
ülkemizin yüz akı organizasyonlarından biri haline geldi

Argeus Events tarafından Salomon Türkiye ana spon-
sorluğunda gerçekleştirilen Salomon Cappadocia 
Ultra-Trail, ülkemizin en yüksek katılımlı uluslararası 

spor organizasyonlarından biri ve katılımcı sayısı her yıl 
artmaya da devam ediyor. 

2019 yılında 80 ülkeden 2.650 sporcunun katıldığı orga-
nizasyon, bu yıl 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Bu yıl katılımcı sayısının 3.000’e çıkmasını ön görüyoruz. 
Son yıllarda artan Türk sporcu sayısının etkisini etkinliği-
mizde de görmekteyiz, yarışımıza katılan koşucuların ne-
redeyse yarısı Türk sporculardan oluşuyor. Türk sporunun 
gelişmesi için önemli olan bu rakamları görmek, bizleri 
mutlu ediyor.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in ülkemizin yüz akı 
organizasyonlarından biri olmasının sebeplerinin içinde, 
yarışın Ultra-Trail World Tour yarış takviminde yer alıyor 
olmasını sayabiliriz. Ultra-Trail World Tour yarışlarının 
patika koşuları içerisinde statüsünü, Formula 1 yarış serisi 
olarak düşünebiliriz. Yani Salomon Cappadocia Ultra-Tra-
il, dünyanın en üst düzey 23 Ultra Trail yarışından biri 
olarak takvimde yer almakta. 

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’da, 
peri bacalarının çevresinde gerçekleştirdiğimiz Salomon 
Cappadocia Ultra-Trail organizasyonunun içerisinde üç 
farklı parkur bulunuyor: 119 kilometrelik Salomon Cap-
padocia Ultra-Trail, 63 kilometrelik Salomon Cappadocia 
Medium Trail ve 38 kilometrelik Salomon Cappadocia 
Short Trail.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bir Ultra Trail World 
Tour yarışı olması sebebiyle dünya şampiyonluğu için 
sporculara çok kritik puanlar veriyor. Tüm sezon boyunca 
toplanan puanlar sonucunda sezon sonunda şampiyonlar 
topladıkları puana göre belirleniyor. Bu da dünyanın çok 
farklı coğrafyalarından sporcuların ülkemize gelmesini 
ve en az 3-4 gün Kapadokya’da konaklamalarını sağlıyor. 
Ayrıca takvimde olmak sadece yarışın kalitesini artır-
mıyor diğer taraftan da ülkeye gelen yabancı sporcular 
sayesinde spor turizmi yaptığımız için bölge ekonomisine 
önemli katkı sağladığını söyleyebilirim. 

Bugüne adar pek çok patika koşusu şampiyonu, Salomon 
Cappadocia Ultra-Trail sayesinde ülkemize geldi. 2016 

Ultra Trail Dünya şampiyonu olan, bu branşın en 
önemli isimlerinden ve Salomon Cappadocia Ultra 
Trail’in yarış parkur rekorunu elinde bulunduran Lit-
vanyalı atlet Gediminas Grinius’un yanı sıra; Patrycja 
Bereznowska, Marcus Scotney, Francesca Canepa, 
Robert Hajnal, Amy Sproston, Rachid El-Morabity, 
Moritz Auf der Heide, Helio Fumo, Lou Clifton, Jo 
Meek, Teresa Nimez Peres, Manuella Soccol, Thabang 
Madiba, Kane Reilly, Baus, Marco Zanchi, Mariya 
Nikolava, Stefano Rinaldi, Robbie Britton, Harry 
Jones, Ahmet Arslan ve Mehmet Soytürk gibi isimler, 
Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de yarışan dünyaca 
ünlü sporculardan bazıları. 

Salomon Türkiye olarak patika koşucularının 
en çok tercih ettiği marka olduk
Salomon Türkiye olarak Salomon Cappadocia 
Ultra-Trail ana sponsorluğuna 2016 yılında başladık. 
Marka olarak organizasyon sponsorluklarını belirleme 
öncesinde çok titiz ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. 
Salomon Cappadocia Ultra-Trail ise hem parkur kali-
tesi hem de organizasyon başarısı ile markamız için 
çok doğru bir seçim oldu. Bu sebeple bu organizasyo-
na sponsorluk desteği vermekten ve bu projenin bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sponsorluğu 
gerçekleştirmeyi çok uzun yıllar sürdürecek ve tüm 
gücümüzle Kapadokya’da olmaya devam edeceğiz. 
Ayrıca Salomon koşu takımlarında yer alan dünyaca 
ünlü sporcuları da Kapadokya’da ağırlamayı sürdüre-
ceğiz. 

Salomon Cappadocia Ultra-Trail markamızın Türki-
ye’deki pazar payı artışında çok önemli bir yere sahip 
olduğunu düşünüyoruz. Patika koşularının Türkiye’de 
bu kadar popüler olmasında en büyük pay sahibi mar-
ka olarak Salomon Cappadocia Ultra-Trail öncesinde, 
sırasında ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz aktiviteler 
ve koşuculara sunduğumuz kolaylıklar ile patika koşu-
cularının en çok tercih ettiği marka olduk. 

Gelecek dönemde de patika koşusunun büyümesini 
sağlamak ve daha fazla insanı bu branşa yönlendirmek 
için projeler gerçekleştirmeye ve geliştirmeye devam 
edeceğiz.
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2025 Yılına Kadar Operasyonlarımızdan Kaynaklı 
Çevresel Etkimizi Yarıya İndireceğiz

Hasan Süel
Vodafone
Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

MARKA İLETİŞİM PROJELERİ

Vodafone olarak, “herkes için dijital bir gelecek” 
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Strateji-
mizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik 
oluşturuyor. Teknolojiyi birey, kurum ve topluluk-
ların hayatında pozitif farklılık yaratacak şekilde 
kullanmayı hedefliyor, şimdi ve gelecekte herkesi 
kapsama gayretiyle çalışıyoruz. Bu gayretle, tüm 
dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar 
insanın hayatına dokunacağız ve operasyonları-
mızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indire-
ceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera 
gazı salınımımızı %50 azaltmayı, tüm şebekemizi 
%100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendir-
meyi ve elektronik atıklarımızın %100’ünün geri 
dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 
elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümü-
ne dikkat çekmek ve bilinç yaratmak üzere “Bu 
Atıklar Kod Yazıyor” projesini hayata geçirdik. 

Eğitime destek olma 
ve çevresel etkimizi 
azaltma hedeflerimizi 
harmanladığımız bu 
projeyle, çalışanlarımız 
ve iş ortaklarımızın 
getirdiği, kullanım 
ömrünü tamamlamış, 
çalışmayan elektronik 
atıkları topluyor ve 
bu atıkların lisanslı 
geri dönüşüm firması 
tarafından geri dönüş-
türülmesini sağlıyoruz. 
Geri dönüşümden elde 
edilen gelirle, Türkiye 
Vodafone Vakfı ve 
Habitat Derneği iş 
birliğiyle yürütmekte 
olduğumuz “Yarını 
Kodlayanlar” projesi 
kapsamında okullar-
da kodlama sınıfları 
açıyoruz. 

Bugüne kadar yüzlerce elektronik atık topladık ve bu 
atıkların geri dönüşümü sayesinde Mardin Sakarya 
Aycan Çaltekin İlkokulu ve Samsun İlkadım Kubi-
lay İlkokulu’nda kodlama sınıfları kurduk. Vodafone 
Dijitalleşme Tırı ile gittiğimiz şehirlerde de elektronik 

atık topladık. Topladığımız e-atıkların geri dönüşümün-
den elde edilen gelirle Gaziantep ve Adana’da kodlama 
sınıfları kuracağız. Son olarak, 7 kurumsal iş ortağımızla 
birlikte 6 ilde 3 bin 700’den fazla çalışanın desteğiyle 
toplayacağımız elektronik atıkları geri dönüştürerek Türki-
ye’nin farklı bölgelerinde kodlama sınıfları kuracağız. Proje 
kapsamında açılan kodlama sınıflarından şehirdeki tüm 
çocuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Vodafone Türkiye’de, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile 
operasyonlarımız, ürün ve hizmetlerimiz sonucu ortaya 
çıkan elektronik atıkların oluşmasını azaltmaya, tekrar 
kullanmaya ya da kullanım ömrü tamamlananların geri 
dönüşümünü artırmaya odaklanıyor; karbon salınımı-
nın azaltılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, şirketimizde 
şebeke kaynaklı elektronik atıkların %99’u geri dönüştü-
rülüyor veya tekrar kullanılıyor. 2018/19 mali yılında bu 
şekilde değerlendirilen toplam elektronik atık miktarı 3 
bin 350 ton oldu. 

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi, hem şirketimizin 
e-atık politikasını, hem de vakıf çatısı altında devam 
eden “Yarını Kodlayanlar” sosyal sorumluluk projemizi 
destekleyen önemli bir sürdürülebilirlik çalışması oldu. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ancak küresel ortaklık ve iş birliği için güçlü taahhüt 
ile gerçekleştirilebilir. Vodafone olarak, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesine destek 
vermeye ve herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle 
sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmaları iş 
birliği içerisinde yapmaya devam edeceğiz.
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Bazı pazarlamacıların kötü ve yanlış uygulama-
ları sonucunda ortaya çıkan olumsuz şöhreti, 
çoğu zaman genelleme yapılarak tüm mesleğe 

yansıtılır. Bunda medyanın yayınladığı bazı sansasyonel 
haberlerin etkisi olabilmektedir. Hiç şüphesiz, tüketici-

lerin yaşadıkları kötü deneyimlerin de bu durumda rolü 
büyüktür. Bu yeni bir durum da değil. Çok eski yıllara 
kadar uzanan kötü deneyimler ve genellemeler, her 

alanda olduğu gibi pazarlama alanında da karşı-
mıza çıkmaktadır. Romanlarda ve karikatür-

lerde, pazarlamacılar, kazıkçı ve üçkâğıtçı, 
dalavereci, kolay para kazanma peşinde 

koşan kişiler olarak iletilir. Ya ahlak-
sız-kötücül ya da ahlaklı- kabili-

yetsiz ayrımı, mizahlara konu 
olmuş bir dikotomidir.PAZARLAMACILAR

EGOİZM GÖMLEĞİNİ

ÇIKARTIYOR!  
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BİR HASTALIK MI?

Bir hastalık olarak 
düşünülmemesi gereken egoizm, 
Latince ego kelimesinden gelen 
ve temeli bencilliğe dayanan 

bir davranış biçimi ve 
yönelimidir. Kendine 

odaklı olan, kendi 
çıkarlarının 
önceliğine ilişkin 
bir tavra sahip 

ve kendi dışında 
kimsenin çıkarını 

önemsemeyene atıf 
edilen bir kavramdır.

Her şeyi kendisi için 
isteyen egoist kişi, sahip 
olduklarını kimseyle 

paylaşmak istemez ve 
herkesi kendisine 

rakip olarak 
görür. 

Kendi 
çıkarını, 

beklentilerini, yararını düşünen kendi iyilik 
durumunu öne alan olarak bilinir. Her zaman ve 
her durumda kendini ve çıkarlarını öncellikli olarak 
düşünme doğrultusunda hareket etmeye yönelik olan 
egoizm, bencillik ve açgözlülükten oluşur. Egoist 
insan gittikçe daha kibirli ve ihtiraslı kişi olmaya 
başlar. 

Öte yandan, narsisizm ile egoizm en çok karıştırılan 
kavramlardır. Bir psikolojik hastalık olarak kabul edilen 
ve kendinden başka kimseye ihtiyaç duymayan narsist 
kişiden farklı olan egoist biri, kendi çıkarını öne alsa bile 
başkalarıyla ortak çalışabilir, iş birliği yapabilir.

Egoizm; psikolojik, etik, rasyonel vb. türler çerçevesinde 
incelenmiştir. Etik egoizm, bireyin kendi çıkarlarına 
vurgu yapan ahlaki ilkedir. Aynı zamanda, normatif 
olarak “zorunlu”, “gerekli”, “sorumluluk”, “görev” gibi 
kavramlarla bağlantılıdır. Etik egoizm, bireysel ve 
evrensel olarak iki türe ayrılabilir. Bireysel egoizm, her 
zaman ve her durumda kendi ihtiyaçlarını düşünme 
ve çıkarlarını öncelemedir. Bu durumu, bireyin var 
olmasındaki ana görev olarak gören görüş olarak 
inceleyenler de oldukça fazladır.

Psikolojik egoizm ise insan motivasyonuna, hakkına 
yönelik bir teoridir ve olumlu egoizm olarak da 
adlandırılır. Betimleyici ve açıklayıcı egoizm olarak 
tutumlar ve eğilimlerden oluşur. Bireysel çıkarlara 
olanak sağlayarak eylemleri olumlamak, doğrulamak, 

haklı çıkarmak 
anlamına gelebilir.

Öte yandan psikolojik 
alturizm, tüm bu 
anlatılanların karşıtı 
olarak başkalarını 
sevme ve kendi 
çıkarını öncelememe 
anlamına gelmektedir. 

Alturizmde karşılık 
beklemeden paylaşma, 

verme gibi özveri söz 
konusudur. Kendi yerine 

başkaları için olumlu getirilere 
ulaşmayı arayan, sosyal davranış olarak 

alturizm, bireye içsel bir doyum ve ödül sunar.

Bir kurama ya da ideolojiye dayanarak 
işletmelerin arzulanmayan egoistçe 
davranışlarda bulunması, toplumlar tarafından 
kabul edilmemektedir. Kuramsal egoizm ile 
reel egoizm arasında fark olduğu çok açıktır. 
Birbirlerinin yerine kullanılarak kendilerini haklı 
çıkartmaya çalışmak oldukça da yaygındır.

Serbest piyasanın mantığı içinde farkındalık, 
diğergamlık, alturizm, özdeğerler ve uygulamalar da 
vardır ve aslında uygulamalarda, uzun dönemde daha 
kârlı sonuçlar doğurabilmektedir.

TARİHSEL KÖKÜ

Kendi çıkarını düşünenlerin, toplumu da refaha 
erdireceğini ve mutlu edeceğini ileri süren eski Yunan 
düşünürlerinin takipçileri günümüzde de mevcut. Bu 
durum bireysel ihtiyaçların tatmininde görülebildiği 
gibi çalışma hayatında daha iyi yerlere gelebilmeleri 
için yöneticilerde ve hiç şüphesiz iş adamlarında da 
görülebilmektedir.

Serbest piyasanın kurucusu olan Adam Smith, kendini 
sevme, kendini düşünme ve sempatiyi birleştiren 
anlayışı, çoğu kez yozlaştırılarak kullanılmıştır. 
Genellikle bireysel çıkar, rasyonel seçim ve mutluluk 
gibi kavramlar birbirlerinin yerlerine kullanılarak 
anlamlarından uzaklaştırılabilmektedir. Örneğin, 
tarihsel olarak bakıldığında İspanya ve Portekiz, altını 
zenginlik olarak görme hatasına düşerek büyük ve 
yanlış bir mutluluğa kapılmıştır. 18. yüzyılda Avrupa, 
merkantilist bir ekonomik yapıdaydı. Temel amaç, 
kendi kolonileri ve diğer ülkelerle olan ithalatı 
azaltarak ihracatı artırmaktı. Ülkeler, daha fazla altın 
ve gümüş elde etmenin, daha fazla zenginlik getirdiği 
ve getireceği inancındaydılar. Hâlbuki Adam Smith 
öngörüsüne göre bu doğru bir yaklaşım değildir; 
gerçek bir zenginlik, ürünü arazide üretilenlere ve 
toplumun iş gücüne bağlıdır. Bu da sadece serbest 
piyasa ve serbest ticaret yoluyla gerçek bir zenginlik 
üretilebilir anlayışını ortaya çıkartmıştı. Smith’e 
göre kasap ya da fırıncının hayırseverliğinden, 
iyilikseverliğinden, paylaşım düşüncesinden dolayı 
ürünlerini yemeğimizde bulundurmayız; zira tüm 
bunlar onların kendi çıkarlarının bir yansımasıdır. Hiç 
şüphesiz bu anlatımda öz çıkar, hırs ve açgözlülükle 
aynı anlamda değildir. A. Smith’in önermiş olduğu 
görüşler yanlış yorumlanarak uygulanmış ve sahte bir 
kapitalizm yaratarak neredeyse onun yok olmasına 
neden olabilecek noktaya gelmiştir. 

Etik ve ahlaki olmayan bir kapitalizm, daha çok hırs 
ve açgözlülükle ilgilidir ve öz çıkarlarla bağlantılı 
değildir. Bireyin psikolojik olarak kendi çıkarlarına 
göre davranmayı öne almaya programlanmış olduğu 
görüşü, ekonomide psikolojik egoizm, davranışlara 
uygulanacak bir teori olarak yer bulmuştur. En iyi 
olacak unsurlar olarak mutluluk, haz, zevk, bilgi, güç, 
kendini gerçekleştirme ya da karma bir hayat olarak 
bunların bir demetini ararız. Egoizm zaten, aşırı 
biçimde başkalarının yerine avantaj elde etme, kendi 
zevki, hazzı, mutluluk ve iyilik haliyle ilgidir.

Öte yandan insanların sadece açgözlü ve hırslı 
davrandıklarını söylemek çok da doğru olmayabilir. 
İnsanların paylaşımcı ve birbirlerine yardımcı 
oldukları da bilinmektedir.

Tüketicilerle iyi ve uzun süreli ilişki kurabilmek için 
tüketicilerin olumlu algılar yaratabilme sürecinde 
“etik-egoist” olmayan durumlara göstereceği 
tepkiler biçimlendiriyor. İdealizm, egoizm ve 
materyalizm arasındaki bağlar ahlak felsefesi 
açısından kuramsal olduğu kadar pratikte de yararlı 
olabilmektedir.

TÜKETİCİNİN BEKLENTİSİ

Tüketici idealizminin, algılanan etik dışı pazarlama 
uygulamaları üzerinde bir etkisi yokken, egoizmin 
olumsuz bir etkide bulunduğu görülmektedir. 
Materyalizmi yüksek tüketicilerin, etik olmayan 
pazarlama uygulamalarını, kendi önceliklerinin 
olumsuzca etkileneceği gerekçesiyle daha 
fazla algıladıkları, pazarlama faaliyetlerine ve 
şirketin davranışlarına daha duyarlı oldukları 
araştırmalarla belirlenmiştir. Toplumların kültür ve 
sosyoekonomik koşullarıyla doğrudan bağlantılı 
olan bu durum, egoist bireylerin ve toplumun 
öncelikle kendi çıkarlarınca davrandığında, 
şirketlerin etik davranışlarına daha az duyarlı 
olabildiğini göstermektedir. Zaten bundan dolayı 
şirketlerin, kendi çıkarlarını maksimize etmek 
için kendileriyle bağlantılı olanların çıkarlarının 
olumsuzca etkilenmeyeceği, daha fazla mutluluk 
ve refah sağlanacağı konusunda hizmet odaklı 
olarak iknaya yönelmeleri gerekmektedir.  İyi bir 
ürünün “hazzı, farklı olmanın arzulanması” evrensel 
duygular olduklarından, her zaman, her yerde, 
herkesi etkilemiştir. Finansal durumun egoist 
ve alturist güdüleri hareket ettirdiği de göz ardı 
edilmemelidir.

Ekonomide, mutluluk kavramı daha çok “fayda” 
kelimesi ile açıklanır. Tüketiciler, ekonomi kuramına 
göre kendi yararlarına olacak biçimde faydaları 
maksimize etmeye çalışır. Kavramsal olarak 
bakıldığında, mutluluk ile yaşam tatmini arasında 
fark vardır ve daha çok günlük dış faktörlerden 
etkilenerek ortaya çıkan mutluluk, genellikle kısa 
dönemli bir ruh halidir. Öte yandan yaşam tatmini 
ise daha çok uzun dönemlidir; huzuru ve hoşnutluğu 
gösterir. Yüksek ulusal gelir nasıl ki bir toplumda 
mutluluğu arttırmanın garantisi değildir. Aynı durum 
için şirketlerde de hem tüketicileri hem de çalışanları, 
ortakları ve yönetimi yüksek gelir elde etmenin 
sadece mutluluğun bir kaynağı olarak gösterilemez 
olduğunun bilincine varılmalıdır.
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Tüketici, çevre, doğanın korunması ya da insanlara 
yardım konusunda bağışlar ve diğer katkılarda 
bulunmuş olsa bile, günlük hayattaki ürün ve hizmet 
seçiminde kendi faydasını öncelikle incelemek 
ve değerlendirilmek durumundadır. Tüketici tam 
önünde gördüğü ürünlerle ilgilidir çoğu zaman ve 
ürünlerin, gördüğü yere getirilirken nasıl bir zincir 
içerisinde sistemin sömürüldüğünün farkında bile 
değildir. Ancak bu anlayış günümüzde köklü bir 
biçimde değişmektedir. Günümüz iş dünyasında, 
bilinen bir klişe olarak “ticaretin barışı, savaşın 
barışından daha iyidir” anlayışı hâkim olabilmelidir.

PAZARLAMA ETİĞİ ACISINDAN

Özellikle pazarlama ve yönetim uygulamaları 
başta olmak üzere, egoizm sosyal bilimlerde 
yaygın bir ilgiyi yaratmıştır. Yönetim açısından 
bakıldığında egoist bir açıklama, daha çok 
yönetimin sorumluluğun üretimin maksimize 
edilmesi ve bunu gerçekleştirmek için yardımcı 
olan kişilere destek olmak anlamına gelmektedir. 
Pazarlamada kabul edildiği biçimine göre, birey 
rasyonel olarak öz çıkarlarına odaklanır. Kendisi 
için bunu başkalarıyla, onların ortak çıkarlarını da 
bir mübadele içerisinde maksimize etmeye çalışır.

Tamamen egoist ya da tamamen alturist olan pek 
az insan vardır. Bunun sınıflandırmasını yapan 
Journal of Business Ethics dergisindeki son bir 
araştırmaya göre farklı pazarlamacı türleri ve 
farklı egoizmden söz edilebilir. Bu analize göre 
dört tür pazarlamacı bulunur.
1.İleri düzeyde egoist pazarlamacı,
2.Orta düzeyde egoist pazarlamacı,
3.Orta düzeyde alturist pazarlamacı,
4.İleri düzeyde alturist pazarlamacı.

İleri düzeyde egoist olanlar daha çok kandırıcı 
olurlar çünkü doğal olarak karakterleri egoizme 
yakındır. Onlar pazarlamayı; bürokratik, rasyonel 
bir teknoloji olarak ve onun penceresinden, 
merceğinden görerek, birçok anlamsız zeki ve 
kurnaz faaliyetlerle, etik sorumluluk ve ahlaki 
anlayışı bozarak başkalarını sindirmeye ve böylece 
kendi çıkarını korumaya yönelik görebilirler.

En geniş anlamıyla alturizm ise bireylerin 
ne yapmaları gerektiğini ifade eden bir yapı 
olarak düşünülebilir. Öz çıkarlar ana güdüleyici 
faktördür, ancak aynı zamanda bireyin sadece ne 
yapması değil, ahlaki etik değerleri de gündeme 
gelir. Bu da bize hem özverili ve paylaşımcı 

olmanın hem de hedonizmin bir denge içerisinde 
egoizmi oluşturduğu konusunda ipuçları 
verebilmektedir. Hedonizm pazarlama literatüründe 
ürün ve hizmetlerden elde edilen yararların 
zevk odaklı boyutuyla incelenmiştir. Yapılan 
çalışmalardan bazıları alturistik bir fedakarlığın, 
hedonizmin spesifik bir türü olduğunu ileri sürer.

Aslında, ne tüm pazarlamacılar 
egoisttir ne de pazarlamacıların 
her zaman egoist tavır 
göstermelerine gerek 
vardır. Farklı durumlarda 
farklı davranışlar 
gösterebileceklerdir. 
Ne tamamen egoist 
ne de tamamen 
alturist olacakları 
görüşü de kabul 
edilmemelidir.

Araştırmalar 
gösteriyor ki 
paylaşımcı 
ve özverili 
olanlar, 
egoist ve 
ben merkezli 
olanlardan 
fiziksel ve 
ruhsal olarak 
daha sağlıklı 
bir yaşam 
sürebilmektedir. 
Buna ek olarak, 
başkalarına yardım 
etmeyi seven ve ortak 
çalışma yapabilen, 
ortak deneyimleri 
yaratan, başkalarına karşı 
iyi olan ve genellikle verici 
olan bireylerin iş yaşamında 
daha verimli ve başarılı 
oldukları görülmektedir.

 Egoizme dayalı bir anlayış yerine, 
güvene dayalı, paylaşımcı, kapsayıcı bir 
ortak yararlanma “kazan-kazan” yaklaşımıyla 
dönüşmektedir. Rekabet ile pazar payı gündeme 
geldiğinde, beraberce pazar payını arttırmak fazla 
egoist olmayan bir davranıştır. Şüphesiz, her kim 
bir pay artıracak olsa kendi çıkarını düşünür, 
öncelikle de pazarlamacılar.

Bu nedenle denilebilir ki hırs, açgözlülük ile 
çıkar eş anlamlı olarak kullanılmamalıdır. Hırs 
ve açgözlülük gerekirse yasalara ve etiğe karşı 
davranış eğilimi gösterir, ek para kazanmak ve 
başkalarını düşünmemek anlamındadır. Hırsın 
sonu olmayan, dibi görünmeyen bir arzular 
toplamı olduğu düşünülebilirken, öz çıkarlar bu 
anlama gelmemektedir. Daha çok kısa dönemdeki 

çıkarlarımızdan uzun dönemli çıkarlara, güzel 
birliktelikler oluşturmaya ve dürüstlük, 

adillik gibi itibarların rasyonel olarak 
hesaplanmasına da yol açar.

Hırs ve açgözlülüğün birçok 
markayı-şirketi yok ettiği, zarar 

verdiği bilinmektedir. Özellikle 
hırs ve bencillik ile motive 

olan narsist liderlerin, 
şirketlere nasıl zarar 
verdiğine dair araştırmalar 
oldukça fazladır. Kibirli, 
kendini beğenmiş, küstah 
ve aşırı derecede ben 
merkezli olan “egoizm” 
pazarlamacıların zeki ve 
kurnaz olma eğilimini 
arttırabilmektedir.

Bireysel yararlar üzerine 
yükselen önemin 
verildiği bir pazarlama 
dünyasındayız. Bu 
durum, pazarlamacılar 
için egoist davranışın 
motivasyonlarını anlamaya 

ve diğer pazarlama konuları 
ile bağlantılarını çözmeye, 

açıklamaya yöneltmiştir. Bütün 
bunların materyalizmin ve sosyal 

sorumluluklarla olan bağ açısından 
incelenmesi, konunun anlaşılması 

için gereklidir. Örneğin, otomobil 
alacak müstakbel bir müşteri, hem 

kendi yararını (haz, fonksiyonel, 
ekonomik yararlar) yansıtan bir tercihte 

bulunacak hem de ikinci derecede de olsa 
başkalarının ve çevrenin tercihlerini de kararına 

katacaktır. Sonuçta, her ikisinin de birlikteliğine 
dayanan bir karar verme, seçim yapma durumu söz 
konusu olabilecektir. Bu konu daha çok, kâr amacı 
gütmeyen pazarlama, sosyal pazarlama gibi ana 
pazarlama konuları dalları içerisinde değerlendirme ve 
incelenmeye alınmıştır.

GÜNÜMÜZDE……

Aşırı rekabetin karşısında, duyarlılık, iyilikseverlik, 
doğallık ve samimiyete önem veren bir kuşak var 
günümüzde. Bu kuşak aynı zamanda bağlantıları 
en yüksek olan kuşak ve fiziksel sınırların sanal 
bağlanabilirlik ile ortadan kalktığı bir dünyada 
yaşıyor. Birçok online aktivitesi de kendine odaklı. 
Örneğin, E-wow daha çok başkalarına yardımı ve 
paylaşmayı odağına alır ve pazarlamacılar artık 
bunu dikkate almalıdır.

Değerli bir şirket olabilmenin ölçütleri sadece 
maddi ve ekonomik çıkar olmaktan, yeni boyutlara 
hem toplumsal hem de özel değer yaratmaya doğru 
evriliyor. Fiziki varlıkların, ekonomik değerlerin 
yerini ise sosyal değerler alıyor.

Özetlersek, bencilliğe karşı çıkmak, çıkara ve 
kendine odaklanmanın yerine paylaşıma, ortak 
çıkarlar için iş birliğine, empatiye, iyiliğe dayalı 
uygulamaları ortaya koyarak pazarlamacılar 
değişimi başlatabilir.

İş adamları da pazarlamacılar da belirli düzeyde 
egoisttir. Kendi çıkarını ve kârını düşünmek genel 
kabul görür. Ancak, uzun dönemli mutlak ve var 
olabilme için paylaşımcı ve altürist eylemleri bulma 
ihtiyacı vardır.

Son yıllarda hem işletmeler hem de tüketiciler 
sosyal sorumlu davranma arzusu göstermelerine 
rağmen, bunu tüketim aracıyla yapabilme imkânı 
henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Hatta 2008 
krizinin, çıkarları için etik değerleri çiğneyebilen 
ve bireysel çıkarlarını öne alanlar nedeniyle ortaya 
çıktığı söylenebilir. Ülkemizdeki son ekonomik 
durumda, aşırı fiyat, paket büyüklüğü aldatmacaları 
egoist, hesapçı zekâ, "şeytani" davranışları yeniden 
ön plana çıkartmıştır.

Rekabetin ve mali başarıların faziletini vurgulayan 
görüşe göre işletmelerin kendi çıkarlarından ve 
kârlarından fedakârlık etmelerini, ödün vermelerini 
beklemek en büyük ölümcül günahlardandır. 
Maddi kazançları önceliklendiren egoistlerde daha 
az empati, daha güçlü manipülatif eğilimler, güç ve 
hiyerarşinin cazibesine daha çok kapılma, insani 
ve çevresel konularda daha az duyarlılık ve ilgi 
gösterme söz konusudur.

Pazarlamacılar da toplumu etkileyen uygulamaları 
ile bu değerleri etkiler. Thatcher’in “Ekonomi bilimi 
yöntemdir; kalpleri ve ruhları değiştirecek olan 
odur.” sözü bunu vurguluyor.
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Kurucu Başkanı

Tek Kİmlİklİ Dünyada
Çok Kİmlİklİ Yaşamak

Bu yazı "korona" gündemi işgal etmeden önce 
yazılmıştı. 2019 yılında konuk olarak davet 
edildiğim yerlerde yaptığım sunumlarda "tek 

kimlikli bir dünyada yaşadığımızı" ancak bunun 
farkında olmadığımızı vurguluyordum. 

Öncelikle "insan" kimliğimizde vardı 
ve buna tutunmak durumundaydık. 

Yaşarken "insan" olmanın dışındaki 
tüm kimlikleri benimsediğimiz ve 
bir yandan üzerinde yaşadığımız 
gezegeni yaşanmaz hale getirirken 
diğer "insanlara" eziyet etmek ya da 
dünyaya geldiklerine onları pişman 

etmek adına ne türlü "alt kimliklerle" 
donatıldığımızı belirtiyordum.

Enteresan bir şekilde korona tüm dünyayı 
üst kimlikle buluşturdu! Ölüm korkusu sınırları 

kapattırdı, sokağa çıkma yasaklarını getirdi, 
borsalar kapatıldı ve tüm yaşam alışkanlık-
larımızı yerle bir etti. Hangi coğrafyada 
olursak olalım dünyayı aşılmaz duvarlarla 
çevrili bir "gettoya" dönüştürdü. İnsa-
noğlu "korona" karşısında çaresizdi. 
Çözümsüzdü. Para, teknoloji, nükleer 
silahlar, petro-dolarla bu işin üstesinden 
gelebilecek güçten yoksun kalmışlardı. 
İşe gidemiyorlar, geleceklerini göremi-
yorlar, var olanlar da tükenince ne yiyip ne 
içeceklerini bile düşünemiyorlardı. Alt kimlik-

lerin içinde boğulmak belki de böyle bir şeydi. 
"İnsan" olmayı unuttuğumuzun faturası 

"korona" ile karşımıza çıkmıştı. Her gün 
karşımıza çıkan vaka ve ölüm sayıları-

nı dehşetle izlerken "sıranın" bize ne 
zaman geleceği, geceleri uykumuz-
dan ediyordu hepimizi.

Koronanın üstesinden bilim tabii ki 
gelecek. Ama bu son mu? Bu gezege-

nin kendi doğal döngüsüne küçücük 
aklı ile insanoğlu karakterindeki "hırs, 

aç gözlülük, bencillik ve doymak bilme-
yen tüketme" dürtülerini törpüleyecek mi? 

Bundan sonra "karantinalı" günlerde yaşamak 
zorunda kalacağımızı öne sürsem çok mu karamsar 
ve iddialı bir yaklaşım ortaya koymuş olurum, diye 
düşünüyorum. Özellikle küresel iklim değişikliğinin 
yansıması olacak ve bugüne kadar hiç alışkın olma-
dığımız gelişmeler sanki kaderimizle bizi baş başa 
bırakacakmış gibi geliyor. Ama veriler bu iddianın 
altının pek de boş olmadığını gösteriyor.

Neyse, şimdi korona henüz ortalıkta yok iken yazılmış 
metni paylaşayım. Bakalım siz ne diyeceksiniz?



Hangi deri renginde doğduğumuzun 
ne önemi var? Doğduğumuz an göbek 
bağımızın kesilmesiyle “insanlık” macerası 
başlıyor. İşte bu noktada dünyanın hangi 
coğrafyasında doğduğumuz, doğduğumuz 
yerdeki yeryüzü ve yaşam kültürü, bun-
lardan üretilmiş normlar “insanlığımızı” 
şekillendiren temel göstergeler haline dönü-
şüyor. Bir “canavara” dönüşme olasılığı da 
var, “insan” olarak bu dünyadan göçüp git-
me seçeneği de... Neyin nasıl olacağı bazen 
kendi irademizin içinde, çoğu zamansa “bir 
şeylerin” kontrolünde.

Örneğin…

Zaman yolculuğunda, bu “insanlık” macera-
sının bizi sürüklediği yerde ya kendimizi 
umutsuzluğun gri tonlarında “belirsizlik” 
bileti ile olmayan adreslere yolculuk yapan 
mültecilerden biri olarak buluyoruz ya 
sınırların gerisinde “gelmesinler, gitsinler, 
konforumuzu bozmasınlar, hayatımızı ka-
rartmasınlar ne güzel düzenimiz var şurada” 
diyenler arasında… Ya da bu ikinci grupta-
kilerin arasında yaşıyor olmamıza karşın 
”hayır, bu bir insanlık dramıdır. Onları 
misafir etmeliyiz, ağırlamalıyız, ihtiyaçlarını 
karşılamalıyız” diyenler arasında…

İnsanların “insan” olabilmesinin ön 
koşulu sanırım “önce insan oldukları-
nı” hatırlamaları! Trakya Türk-Yunan 
sınırında soğukta bekleşen mültecilerin 
dramına, sınır boyunca gezinen traktör-
lerle püskürtülen “böcek ilacının” aslında 
insan olabilmenin erdemlerine atıldığının 
farkında olmayan traktör sürücülerinin 
aklına, hiçbir zaman sınırın öte yakasında 
annesi ve çocuklarıyla soğukta bekleşen 
mültecilerden biri olabileceği gelir mi?

İnsanlık tarihinin en büyük kitlesel 
göçlerine tanık olduğumuz bir dönem-
den geçiyoruz. Bu insanlar ait oldukları 
yerlerde başka insanlar tarafından açlığa 
mahkûm edilmiş. Malları, mülkleri zaten 
yoktu, varsa da ellerinden alınmış. Eğitim 
ve sağlık hizmetlerine erişimleri yok. 
Salgın hastalıklarla burun burunalar. Ya 
savaşmaya zorlanıyorlar, 12-14 yaşlarındaki 
çocuklarının ellerine otomatik tüfekler veri-
liyor ya da intihar bombacısı yapılıyor veya 
savaşların yıkımın içinden her şeyi geride 
bırakıp “yaşayabilmek” için kaçıyorlar. 

Aslında insan olabilmenin onurunu 
terk ediyorlar! Çünkü “başka insanlar” 
bu insanlara alt kimliklerindeki kibiri, 

hırsı ve egoyu dayatıyorlar. Onurları 
ellerinden alınmış, insan olmaktan 
çıkarılmış bir kimlik yapıştırılıyor 
üzerlerine. Duvarlar örülüyor sınırlara 
ve beyinlere. Bu kimlikler bulaşıcıdır 
anlamında. “Bu tarafa” geçmesinler 
bize de bulaştırabilirler diye.

Üst Kimliğin Alt Kimlikle Kavgası

Üst kimlikte; dostluk, kardeşlik, daya-
nışma, sevgi var. 

Bir diğerinin kimliğine, kültürüne, 
inancına, normlarına, değerlerine 
saygı var.

Çocukların kutsallığı var.

Kadınların “bizden biri” olmaları var.

Engellilerin yaşam hakkı…

Hayvanların da birer “canı” olduğu 
gerçeği var.

Gezegenin sürdürülebilirliği var. Do-
ğanın yenilenebilirliği var.

John Lennon’un “Imagine” bestesini 
mırıldayan insanların selamlaşması var!

Başka bir dünya, başka bir insan var!

Ama “insan olabilmenin erdemleri 
ile donatılı üst kimliği” terk eden 
insan alt kimlikleriyle yaşamayı tercih 
ediyor. Öteki insanlardan elde ettiği 
zenginliğe, o zenginliğin asıl sahiple-
rini yaklaştırmak istemiyor!
Bencillik…
Hırs, kibir, ego…
Güç kirlenmesi…
Yamuk adalet terazisi…
Ahlaki erozyon…
Bunlarla donatılmış alt kimlikler vit-
rinde “liberalizm, kapitalizm, küresel-
leşme” giysileri ile sergileniyor.

Dükkândan içeri girdiğinizde, on 
saniyede bir yaşama veda eden ve 
daha beş yaşına gelmemiş çocuklar 
görüyorsunuz. Açlık, yoksulluk ve 
salgın hastalıklar yüzünden gidiyorlar 
aramızdan. Her gün bir milyar insanın 
yatağa aç girdiğine tanık oluyorsunuz. 
Doğanın kendini yenileyemediğini 
gösteren resimler dehşete düşürüyor 
insanı.  Su ve gıda krizleri, toprak 
erozyonu… Dünyanın nükleer kapa-
sitesi, uyuşturucu ve fuhuş trafiğinin 

akıl almaz boyutları, terörün kılcal damar-
larının yeryüzünü nasıl kapsama alanına 
aldığı… Kısa bir süre sonra anlıyoruz ki 
insanlık, insanlığın sonunu getirmek için 
elinden gelen her şeyi yapmış!

Üst Kimlikte “Kaçamak” Buluşmalar

Zaman zaman “üst kimlikte” buluşmalar 
kaçınılmaz oluyor. Tüm insanlığın bir 
felaketle burun buruna geldiği fiili bir 
durumda gerçekleşen bu buluşmalar, kaça-
mak yapan çiftlerin gizli buluşmalarına 
benziyor. “Şu işi bir halledelim sonra yine 
aslımıza döneriz” türünden…

Örneğin bugünlerde, her biri bir diğerin-
den baskın virüslerin, her yıl ziyaret ettiği 
insanlık bir üst kimlikle el ele vermiş, bu 
işin üstesinden nasıl gelebileceğini konu-
şuyor. Ama nedense bu ortak çaba, küresel 
ısınmanın önüne geçebilecek önlemler, 
insan haklarının ayaklar altında sürünüyor 
olması, ne amaçla ve kime karşı yapıldığı 
meçhul savaşlar, açlık ve yoksulluk içinde 
her gün ölen milyonlarca insan gibi sorun-
ların çözümüne yönelik görünmüyor!

Adına “G-20” denilen ve “sözde” üst kimlik 
gündemli düzenli toplantılar da kaçamak çift 
buluşmalarından başka bir şey değil.

Ama “daha iyi bir dünya için” çıktığımız 
yaşam yolculuğunda bir canavara dönüş-
tüğümüzde iş işten geçmiş oluyor. Ço-
cukluğumuzda elimize tutuşturulan kâğıt 
pusulanın üzerindeki insanlığın erdem-
lerinin yanında “tarihi geçmiş” yazıyor.  
Bir şekli ile insan üst kimliği ile kavga 
eden bir “suç örgütünün” üyesi olmaktan 
kaçamıyor!
Din adına savaş icat ediyor…
Ticaretine hile, hurda karıştırıyor…

Rüşvet veriyor, yolsuzluk yapıyor, yasa, 
yönetmelik, hukuk tanımıyor…
Doğayı katlediyor…
Kadına şiddet uyguluyor…
Adaleti yanıltıyor…

Çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıko-
yuyor, yer altı madenlerine gönderiyor…

İnsan ticareti yapıyor…

Salgın hastalık icat ediyor…

Mülteci sorununa nasıl çözüm buluruz, 
diyeceğine mültecilere nasıl can yeleği 
satacağı daha önemli oluyor…

Uyuşturucuları “markaya” dönüştürmenin 
daha kârlı olduğunu görüyor…

Parayı, insanı insan yapan değerlerin üstünde 
bir değer olarak konumlandırdığı için de bu 
uğurda yaptığı her şeyin, aslında insanlığın 
iyiliği adına olduğuna kendini inandırıyor.

Kibir, hırs, ego üst kimliğin asil duygula-
rına baskın geliyor. Her yıl ortalama 200 
idama onay veren Suud Veliaht Prensi’nin 
siciline baktığınızda göreceğiniz gibi, bu 
duygu; bir gazeteciyi hunharca öldürtmek-
ten tutun (Kaşıkçı), bir ülke başbakanını 
ziyareti sırasında rehin almaya (Hariri), 
insan hakları ile ilgili uygulamalarını 
eleştiren ülkelerin büyükelçilerini sınır 
dışı etmeye (Kanada, Almanya), kendisini 
eleştiren aktivistleri ve muhalifleri sor-
gusuz işkenceye göndermeye, taht için 
rakip gördüğü aile üyelerini tutuklamaya, 
sebepsiz yere savaş çıkarıp yüz binlerce 
sivilin ölmesine neden olmaya (Yemen) ve 
daha sayılabilecek, içinde “insan olmak” 
sözcüğü ile ilişki kurulamayacak onlarca 
uygulama buluruz. 

Peki, bu böyle gidecek mi?

Kötü haber, 12 bin yıldır böyle gitmiş. 
Zaman içinde “iyi” denemeler olmuş. Bu 
topraklardaki “Ahilik Teşkilatı”  felsefesi 
üst kimliğin bir yansıması olarak onlarca 
yıl toplumun atar damarı olmuş. “Peştamal 
kuşanmanın” ritüelinde simgelenen de-
ğerleri “pabucun dama atılması” öyküsüne 
taşıyabilmiş bir kültürü normlar kafesine 
koymuş Ahilik Teşkilatı. Ustalık, çıraklık ve 
kalfalığı kimliklerin buluştuğu bir toplantı 
salonuna dönüştürmüşler. Zaman içinde 
onlar da alt kimliğin edinimlerine yenik 
düşmüşler. Sayıca az da olsa, günümüzde 
normları ile hala aramızdalar “demek olabi-
liyormuş” dedirtircesine.

Ama tarihin geneline baktığımızda insan-
lığın alt kimlikleri, üst kimliğine baskın 
gelmiş. 

İyi haber ise “artık gidecek bir yer yok!” 
İnsanlık son virajda…

Çözüm yine insanda.

Üst kimliğin alt kimliğin üstesinden gele-
bilmesi için yine insana ihtiyaç var.

MSB; https://www.aljazeera.com/
news/2018/10/mohammed-bin-sal-
man-dark-side-saudi-arabia-crown-prin-
ce-181015123719153.html

SALİM KADIBEŞEGİL

26 27

NİSAN-MAYIS 2020



YENİ CARTOON NETWORK'Ü
DENEDİNİZ Mİ?

Markaları, Elçileri ile Büyütmek...
Marka elçiliği, markanın hedeflerine ulaşmak amacıyla, 
kurum içinden ya da kurum dışından bazen de doğrudan 
müşteri-tüketici arasından ücretli ya da gönüllü kişilerin 
(influencer, blogger ve benzerlerinden farklı olarak gerçek-
ten markaya ve faydalarına inanarak bu iletişimi gerçekleş-
tiren), markanın ürün-hizmetini kişisel olarak önce kendi 
çevresinde ardından da markanın diğer kullanıcılarına, bu 
markanın kendi hayatını nasıl etkilediğini, neden bu markayı 
tercih ettiğini ve yine bu markayı, markayla ilgili yenilikleri, 
farkları ve benzeri olumlu gelişmeleri anlatması, göstermesi 
ve sunması yolu ile uygulanan bir iletişim stratejisidir. 
Cartoon Network bir yayın markası olarak yaptığı çalışma-
larla dikkatimizi çeken önemli bir marka oldu. Çalışmaları 
takip ettiğimizde karşımıza marka elçiliği projesiyle başla-
yan, marka elçiliği içine marka-kullanıcı deneyimi, gerilla 
pazarlama iletişimi ve tavsiye iletişimi çalışmalarını ekleye-
rek geleneksel ve dijital mecraları kullanıp yıllık bir planla 
kararlı bir ilerleme sergileyen stratejik bir yaklaşım çıktı.  
Biz de bu başarılı çalışmayı başından ele alıp sonuç verilerine 
kadar siz değerli yöneticilerle paylaşmak istedik. 
Keyifle okumanızı dileriz.

Cartoon Network hedef kitlesi 
ve yayın noktaları
WarnerMedia’nın global çocuk 
kanalı Cartoon Network, çocuk-
lar ve aileleri için ürettiği çizgi 
film içerikleriyle 192 ülkede, 400 
milyondan fazla haneye ulaşıyor. 
Ben10, PowerPuff Girls, Kafadar 
Ayılar ve Gumball gibi ilham 
verici, yaratıcı ve ilgi çekici 
içeriklere imza atan Cartoon 
Network, Türkiye de dâhil olmak 
üzere birçok ülkede gerçekleş-
tirdiği sosyal sorumluluk projesi 
“Zorba Olma Kanka Ol” ile akran 
zorbalığı konusuna da dikkat çe-
kiyor.  Cartoon Network, Türki-
ye’de Digitürk 169. kanal, Tivibu 
121. kanal, D-Smart 120. kanal ve 
uydudan şifresiz olarak toplam 
nüfusun %93’üne erişmektedir.

Cartoon Network 2019 yılı pazarlama stratejisi 
Reytinglerimizin ilk kez halka açık bir şekilde 
ölçümlenmeye başladığı 2019 yılında, ana hedefimiz 
Cartoon Network’ün yeni çizgi filmlerini, yenilenen 
web sitesini, oyunlarını ve mobil uygulamalarını 
hem akılda kalacak hem de izleyicilerimizi harekete 
geçirerek fandom yaratacak bir imaj kampanyası ile 
anlatmaktı. 

Bu kampanya kapsamında elde etmek istediğimiz 
ana hedefler:

Hem ebeveynler hem de çocuklar açısından marka algısını güçlendirmek 

Reytinglere destek olmak

Web sitemizin trafiğini yükseltmek

Cartoon Network şovlarını popüler kültürün içinde konumlandırmak

Sponsorlanabilir projeler yaratmak

Şovlarımızın, oyunlarımızın bilinirliğini arttırmak

Pazarlama planı doğrultusunda hazırlanan iletişim planı

Fanlarımızı harekete geçirirken yeni hayran kazanımı 
da getirecek çatı bir konsept oluşturduk. “Yeni Cartoon 
Network’ü Denediniz mi?” ana sloganıyla gerçekleştirdiği-
miz 4 alt kampanya ile popüler kültürün ve gündemin ana 
başlıklarını projemizin içine entegre ederek; görüntülen-
me, paylaşılma ve medya iletişimi anlamında organik bir 
büyüme sağladık. Yaratıcı içeriğin gücünü doğru uygula-
ma araçları ile buluşturduk. 

Kampanya kapsamında çizgi film konusundaki uzmanlıkla-
rından yola çıkılarak çocukların çizgi film gurmesi olarak ko-
numlandırıldığı bir strateji belirlendi.  Çizgi film seven herke-
sin Gurme ilan edildiği kampanya ile tüm 
çocuklara “Yeni Cartoon Network’ü 
Denediniz mi?” diye sorduk. Yeni 
Cartoon Network’ü dene-
meye teşvik edecek 
iletişim çalışmaları 
planladık.
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Marka yüzü olarak Ceza seçildi
Türkiye’de rap denince akla gelen 
ilk isim olan Ceza aynı zamanda 
kariyeriyle de kampanya için uy-
gun bir isimdi. Türkiye Olimpiyat 
Komitesi tarafından şeref diplo-
ması ve Fair-Play ödülüne layık 
görülen ilk müzisyen olan Ceza, 
kariyeri ve karakteriyle kampanya 
için ideal bir isim olarak gündeme 
geldi. Ceza’nın “Çizgi Film Gurme-
leri” şarkısı ve gurmelerle birlikte 
kameraların karşısına geçtiği klibi-
ne gösterilen ilgi doğru bir iş birli-
ği yapıldığını kanıtlar nitelikte.

Marka elçileri: Çizgi film gurmeleri 
Çizgi Film Gurmelerini oluştururken, 
çizgi filmleri avuçlarının içi gibi bilen, 
şarkılarımızı dilinden düşürmeyen ve 
iyi bir oyunu hem oynamayı hem de 
yorumlamayı seven,  Cartoon Network 
uzmanlık alanları olan 7-12 yaş arası 
çocuklardan seçtik.

Çizgi film ve oyun konusunda uzman 
olarak öne çıkan gurmeler, şovlarımızı 
seyrettiler, oyunlarımızı oynadılar, oyun-
caklarla kutu açmaca yaptılar ve kendi 
yorumlarını paylaşarak özgün içerikler 
yaratarak Cartoon Network’ün tüm plat-
formlarından çocuklara seslendiler.

Çizgi filmleri avucunun içi 
gibi bilen, onları arkadaşlarıyla 
paylaşan, iyi çizgi filmi nerede 
olsa tanıyan herkesin Çizgi Film 
Gurmesi ilan edildiği kampanya-
mızın manifestosunun farklı ve 
dillere pelesenk olacak bir yolla 
anlatılmasını hedefledik. Bu kap-
samda popüler kültürün bir par-
çası olan rap projeye dâhil edildi. 
Böylece Çizgi Film Gurmeleri 
şarkısını hayata geçirmek için 
Türkiye’nin en tanınmış rap sa-
natçısı CEZA ile iş birliği yapıldı 
ve projemiz gündemin en güncel 
konularından birinde öncü olmuş 
oldu. Çocukların danslarıyla 
Ceza’ya eşlik ettiği klip sayesinde 
dillere dolanan bir kampanya 
şarkısına imza atmış olduk.  

Son olarak Cartoon Network’ün 
ilk lokal Youtube serisini hayata 
geçirdik. Marka elçisi ve içerik 
üreticisi olarak konumlandır-
dığımız Çizgi Film Gurmeleri, 
kendin yap, reaksiyon, oyun 
inceleme, yarışma videolarıyla 
tüm çizgi film severlere ve diğer 
gurmelere seslenmeye devam 
ediyor.

19 Temmuz 2019
Rap Şarkısı lansmanı

13 Temmuz 2019
Çizgi Film Gurmeleri
Videoları

Kampanyamızın ilk adımında 
çocuklara gerçekten, “Yeni 
Cartoon Network’ü Denediniz 
mi?” diye soruldu ve belki de 
Türkiye’nin en farklı tadım 
standı kuruldu. Büyük bir zincir 
markette açılan tadım standın-
da aileler bu kez yeni çıkan bir 
ürünün tadına bakmak yerine 
Cartoon Network’ün yeni içerik-
lerinin, oyunlarının tadına baktı, 
deneyimledi.  

PROJE DETAYLARI,
UYGULAMA AŞAMALARI

13-14 Nisan 2019
Tadım Etkinliği 

İkinci adımda yine bir ilke imza 
attık ve Türkiye’nin çocuklara 
yönelik ilk deneme sürüşünü yap-
tık. Bunun için Cartoon Network 
arabası İstanbul sokaklarına çıktı. 
Tamamen özel olarak giydirilen, 
içinde Cartoon Network çizgi 
filmlerinin izlenebildiği, oyun-
larının oynanabildiği Cartoon 
Network Arabası’nda çocukla-
rın çok sevdiği Youtuber Uras 
Benlioğlu ve anne influencer’lar 
ve çocukları ile test sürüşü yaptık. 
Bu test sürüşlerinde influencer’lar 
ve çocukları yeni çizgi filmleri 
denedi ve paylaşımları ile takipçi-
lerine sevdikleri içerikler konu-
sunda önerilerde bulundu.

27 Nisan 2019
İlk Test Sürüşü
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 “Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi?” imaj kampanya-
mız, birçok ayağı olan ama gerçekten çok keyif aldığımız bir 
proje oldu. Pazarlama stratejilerimizi oluştururken belirledi-
ğimiz birçok hedefimiz vardı çünkü Cartoon Network sadece 
bir TV kanalı değil, aynı zamanda web sitesiyle, oyunlarıyla, 
mobil uygulamalarıyla, YouTube’a özel içerikleriyle, oyun-
caklarıyla ve lisanslı ürünleriyle, çocuklarıyla ebeveynlerin 
hayatının her kısmında var olan bir marka. Dolayısıyla, biz de 
kampanyamız ile markamızı tüm bu platformlarda destekle-
mek için bir kurgu oluşturduk ve farklı kategorileri ve proje-
leri bir araya getirerek yıl boyu süren bir iletişim yaptık.

Bunu da Cartoon Network’ün marka duruşuna paralel olacak 
şekilde yenilikçi ve birbirinden yaratıcı yollarla yaptık. Ce-
za’nın çocuklara yönelik ilk rap şarkısı, bir çocuk kanalının 
dijitale yönelik Türk çocuklarıyla yaptığı ilk lokal internet 
serisi, Türkiye’nin çocukları hedefleyen ilk test sürüşü ve ye-
mek tadımı yerine çizgi film ve oyunların tadını denedikleri 
ilk tadım standını gerçekleştirdik.

 Kampanyamızın sonunda reytinglerimizin ölçümlendiği ilk 
senemizi çocuk kanalları arasında 1. sırada bitirmek, Youtube 
abone sayımızın 1 milyonu geçmesi ve çocukların kendi-
lerini bire gurme olarak görmeleri ve onlardan  Çizgi Film 
Gurmeleri şarkımızı duymak bu projemizi çok daha anlamlı 
ve bir o kadar da değerli kıldı.

İletişim prensiplerinin iç içe geçtiği günümüzde ajans olarak 
proaktif, gelişime açık ve tüketici beklentilerine kulak veren 
projeler yaratmaya odaklanıyoruz. Cartoon Network bu 
anlamda birlikte çalışmaktan çok keyif aldığımız, yaratıcı 
içeriğin önemine değer veren ve destekleyen değerli bir iş 
ortağımız. 

“Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi?” kampanyasının 
ana çıkış noktası olan “Çizgi Film Gurmeleri” fikrini Cartoon 
Network ile birlikte ortaya çıkarttığımız fikir toplantısında 
herkesin aynı heyecanı paylaşması bunun en büyük örneği 
oldu… Bu toplantının ardından üzerinde çalıştığımız, tadım 
etkinliği ve test sürüşü, rap şarkısı gibi projelerle destekledi-
ğimiz bir kampanya oldu. Çizgi Film Gurmeleri videolarımı-
zın lansmanından itibaren Youtube kanalımız 546.000 yeni 
abone kazanarak 1.100.000 aboneye ulaştı.

Esti Pekdemir
WarnerMedia Türkiye
Ortadoğu, Yunanistan ve Kıbrıs 
Pazarlama, Halkla İlişkiler ve
Dijital Direktörü

Ergun Gümrah
GoodWorks Ajans Başkanı

Proje ile ilgili sayısal veriler / Kampanya sonuç verileri
Market etkinliği ile yaklaşık 1000 kişiye ulaşıldı.

Cartoon Network aracında yapılan paylaşımlar çerçe-
vesinde 6 influencer aracılığıyla 6,5 milyon erişim ve 10 
milyona yakın görüntülenme elde edildi.

Ceza iş birliğiyle hazırlanan Çizgi Film Gurmeleri şarkısı 
yazılı basında 12 yansıma elde ederken, iki televizyon 
kanalında duyuruldu. Ayrıca 25 internet sitesinde de ya-
yınlandı. Bu çerçevede yaklaşık 22 milyon kişiye erişildi.

Çizgi Film Gurmeleri’nin hazırladığı 35 video, 1,17 milyon 
aboneli Cartoon Network Youtube hesabından paylaşıldı 
ve yaklaşık 5,5 milyon kez izlendi.

Kampanyanın başlangıcından bugüne;

Cartoon Network’ün ratingi %47 arttı
“Yeni Cartoon Network’ü Denediniz Mi?”  lansmanından 
itibaren Cartoon Network ratingimiz %47 arttı ve ölçümle-
nen çocuk kanalları arasında tüm hedef kitlelerde birinci 
kanal olmayı başardık.

Cartoon Network’ün website trafiği %23 arttı
Cartoon Network web sitemizin trafiği %23 artarak reklam 
alan çocuk kanalları web siteleri arasında birinci olduk.

Cartoon Network Youtube kanalı abone sayısı %98 arttı
Youtube kanalımızda Çizgi Film Gurmeleri klibi 2 haftada 1 
Milyon kez izlendi. Şu an 3,5 milyon izlenmeye ulaşan klibin 
izlenme oranı organik olarak yükselmeye devam ediyor.

Cartoon Network’ün Instagram takipçi sayısı %50 arttı
Cartoon Network’ün TV kanalı, dijital ve sosyal medya mec-
ralarında, Ceza’nın Instagram hesabında yayınlanan klip 5 
milyon kez izlendi ve yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştı.

%98

%50

%23

%47

1000 kişi

6,5 milyon erişim

25 sitede

35 video içeriği

10 milyon izlenme

22 milyon erişim

5,5 milyon izlenme

Şarkının karaoke versiyonu ha-
zırlanarak şarkıyı dinleyen her-
kesi flex düellosuna davet ettik. 
Tüm bu iletişim çalışmalarını ve 
kampanyanın basına ve influ-
encer’lara anlatılabilmesi için 
özel kitler hazırladık. İçerisinde 
karaoke mikrofonu da olan kitler 
aracılığıyla düello iletişimimizi 
destekledik.

18 Ağustos 2019
Basın ve Influencer
kit gönderimi 
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FADİLE PAKSOY 
Benchmark KSS Ajansı
Ajans Başkanı

34 35

NİSAN-MAYIS 2020

D ijitalleşmenin son yıllarda en çok duydu-
ğumuz kavramlardan biri olduğu çok açık. 
Yaşam kültürümüzü yeniden inşa eden bu 

kavram ve yarattığı etkileri maruz kaldıkça öğreni-
yoruz. Maruz kaldıkça derken, alanı öylesine geniş 
ve değişim hızı o kadar yüksek ki her an yeni bir 
uygulama ile karşı karşıya kalıyoruz.  

Önümüzdeki on yıl içinde, yaratılan küresel 
işlerin yüzde 80'inin bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik becerilerinin bir kombinasyonu-
nu gerektireceği varsayılıyor ve kadınlar artık iş 
gücünün yüzde 47'sini temsil ederken, mühendis-
lerin sadece yüzde 12'sinin kadın olması toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin iş dünyasındaki önemini gözler 
önüne seriyor. 

Genç kızlarla STEM’e
Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede de söz konusu 
dönüşüme katkı sağlamak üzere STEM odaklı kurum-
sal sosyal sosyal sorumluluk projeleri yürütülüyor. 
Bunlardan biri de Girls4Tech. Mastercard yürüttüğü bu 
proje ile dünyanın dört bir yanındaki genç kızlara veri 
analizi, dijital yakınsama ve kriptoloji dünyasına girme 
ve STEM'e olan ilgilerini sürdürerek #StartSomethin-
gPriceless'a ilham vermeyi amaçlıyor.

2014 yılında başlatılan Girls4Tech ™, Mastercard'ın 
gelecekteki problem çözücüleri yaratmayı amaç-
layan ödüllü, bir eğitim ve çalışan gönüllülüğü 
programı. Program, küresel bilim ve matematik 
standartlarına dayanan müfredat, bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik (STEM) ilkelerinin te-
mellerini öğretmek için Mastercard'taki üst düzey 
mühendisler ve teknoloji uzmanları ile birlikte 
oluşturulmuş. Bir günde Girls4Tech, lise kızları 
için Girls4Tech 2.0, 20 haftalık bir mentorluk/kod-
lama programı ve Girls4Tech Siber Güvenlik ve 
Yapay Zekâ’dan oluşan 4 yeni konuyu müfredatına 
dâhil eden proje, kız çocuklarını yarının liderleri 
olarak yetiştirmeye devam ediyor.

8-15 yaş arası kızlara STEM konularını (bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik) akademik 
bir ilgi alanı ve kariyer yolu olarak görmeleri için 
ilham vermek üzere tasarlanan projede şimdiye ka-
dar 28 ülkede düzenlenen etkinliklerle 500.000'den 
fazla kız çocuğuna ulaşılmış durumda. Program 
İtalyanca, Almanca, Flamanca, Fransızca, Macarca, 
Portekizce, Bulgarca, İspanyolca, Çince, Lehçe, Ja-
ponca ve işaret dili olmak üzere 12 dile çevrilerek 
etki alanı genişletilmiş.  2018 yılında PR News Glo-
bal tarafından Jefferson Ödülü, Yılın Kampanyası 
ve Global Citizen Award ile ödüllendirilen proje 
bunun yanı sıra PR Daily’in 2018 Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Ödülleri’nde  “Global KSS Girişi-
mi” kategorisinde birinci olarak dünya çapında 
kendisini duyurmuştur.

Dört çalışandan biri gönüllü
Çalışan gönüllülüğünü, proje mekanizmasına 
yoğun bir şekilde entegre eden Mastercard’ta 
çalışanların dörtte birinden fazlası proje kapsa-
mında rol model ve gönüllü olarak hizmet ver-
miştir. Böylece Girls4Tech rol modeller aracılı-
ğıyla, genç kızlara STEM konularını akademik 
bir ilgi alanı ve kariyer yolu olarak görmeleri 
için ilham vermiş ve STEM'in iş yerinde gerçek 
hayattaki kullanımlarını müfredata dâhil ede-
rek mentorlar aracılığıyla deneyimlerin payla-
şılmasını sağlamıştır. Bunun en önemli örneği 
proje kapsamında öğrencilere Mastercard'ın 
çalışmalarında bilim ve matematiğin rolü, krip-
toloji, dolandırıcılık tespiti, dijital yakınsama 
ve büyük veri gibi kullanımının anlatılmasıdır.

Program liderleri, okullardaki uygulamaları, 
programa özel olarak hazırlanmış bir müfredat, 
eğitmenler için eğitim videoları, okul tanıtım 
şablonları ve yardımcı materyaller ile başlat-
mışlar. Çalışanların katılımı, şirket intraneti 
aracılığıyla paylaşılan makaleler ve fotoğraflar 
yoluyla sağlanmış.

Güçlü ortaklıklarla sürdürülebilir etki
Proje kapsamında müfredatı geliştirmek için 
UN Women Singapore ve Be Better China gibi 
çeşitli kuruluşlarla ortaklıklar kurulmuş, böy-
lece müfredatın güncel tutulması sağlanmıştır. 
Katılan kızların neredeyse tamamı programdan 
bir şeyler öğrendiklerini belirtmiş ve yüzde 
96'sı STEM kariyerine devam etme yönünde 
ilgisi olduğunu dile getirmiştir.

Girls4Tech
Genç Kızlarla

STEM’e…
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COVID-19 ve
Örgütlerİn
Yönetİmİ 

FATMANUR ERDOĞAN
IPPA COMMUNICATIONS
Yönetic i  Ortak

1902 yılında New York 
şehrinde Eric Hoffer 
adında, Alman Yahudi 
kökenli göçmen bir ailenin 
oğlu dünyaya geldi. Toplum 
yazarı ve düşünürü olarak tarihe 
adını yazdıran Hoffer’ın yaşamı 
parasızlık, fakirlik ve mücadelelerle 
geçti. Beş yaşında annesini, ardından ba-
basını kaybetti. Gözleri altı yaşında görme-
meye başlayınca, okula da gidemedi. 15 yaşına 
geldiğinde nedeni bilinmeyen bir şekilde gözleri 
yeniden görmeye başladı. İşçilik yaparak geçim sağla-
yan Hoffer, gözleri yeniden açıldığında kendini okumaya 
vererek hayata tutunmayı başardı. 

Bir gün Montaigne’in Denemeler adlı kitabını okuduktan 
sonra yazmaya karar veren Hoffer, ilk olarak 1951 yılında, 
kitle hareketlerinin psikolojik temelleri üzerine kaleme 
aldığı Kesin İnançlılar adlı kitabını yazdı. Bu kitabı yazar-
ken hamallık yapan Hoffer, kitabı milyonlar satıp, ünlü 
olduktan sonra arkadaşlarını kaybetmemek için işine 
devam etti. 1964 yılında University of Berkeley, Siyasal 
Bilimler Fakültesinde danışman olarak görev yaptı ve 
yaşamı boyunca on kitabı yayımlandı.

“İnsanlığı sevmek kolay da komşunu seviyor musun?”

Eric Hoffer “İnsanlığı sevmek kolay da, komşunu sevi-
yor musun?” diye sorar. Çünkü büyük olanı sevmenin 
kolay olduğunu savunur. 

Korona günlükleri tuttuğumuz bu dönemde, yukarıdaki 
cümlenin üzerinde biraz durmak gerekiyor. Zira çalışan-
lar olarak, işverenler olarak, marka yöneticileri olarak 
ve her birimiz birer dünya vatandaşı olarak, içinden 
geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, yaptığımız işlerin ve 
aldığımız kararların gelecek günler için ne ifade ettiğini 
belki de ilk defa daha net düşünme fırsatı buluyoruz. 

Hayatta kalmanın, sağlıklı ve sevdiklerimizle birlikte 
vakit geçirebilmenin ne kadar önemli olduğunu yeni-
den fark ediyoruz. 

İşin ucu bu sefer sadece bizden çok uzakta bir ülkeye 
dokunmuyor: Asya’da bir ülkenin salgını, Afrika kıtasın-
da yaşanan susuzluğu, Orta Doğu’da savaşmak zorunda 
kalan bir grup insanın sorunu değil.

VERİMLİLİK

Sürdürülebİlİrlİk
Ajandası

Organİzasyon Yapısı

Stratejİk İletİşİm Yönetİmİ
KÜLTÜR

YATIRIM

PAZARLAMA VE SATIŞ

GELECEĞİ
ANLAMAK

Sosyal Sorumluluk

Covid-19, zengin, fa-
kir, yaşlı, genç, hiçbir 

statü fark etmeksizin, 
hepimizi etkiliyor. Sa-

dece medyadan seyredip 
hasta olanlara “ah ah, vah 

vah” diyemiyoruz. Hepimizin 
aynı gemide olduğunu korku, 

üzüntü, panik, kaygı ve yaşama tu-
tunma çabasıyla birlikte hissediyoruz.

İnsanlığı sevmek, insanı sevmekle baş-
lamadığı sürece, bir yandan doğayı güçlü 

şekilde yıkmaya bir yandan küçük adımlarla 
onarmaya devam edeceğiz. Oysa şimdi oyunu 
değiştirme motivasyonuna sahibiz.

Bazen gelişmek ve değişmek için krizlere
ihtiyaç vardır

Bazen değişim istersiniz ve büyük dirençlerle 
karşılaşırsınız. Bu gibi durumlarda en iyi yön-
tem ufak krizler çıkartmaktır. Eğer bunlar da işe 
yaramıyorsa, doğa kendi krizini çıkartır. Tıpkı 
korona, deprem, iklim vb. sorunlarla baş başa 
olduğumuz bugün gibi.

Biliyoruz ki tüm çevresel sorunların temelinde 
nüfus artışı yatıyor. Bu konuyu, 1968 yılında 
Amerikalı Ekolojist Garrett Hardin, nüfus 
artışının ekosistemi nasıl tehdit ettiğini an-
lattığı Journal of Science’de yayınlanan “The 
Tragedy of The Commons” adlı makalesinde 
kaleme aldı. Yale Üniversitesi profesörlerinden 
Marian Chertow da çevresel negatif etkinin 
nüfus artışı ve refah artışı ile nasıl yükseldiği-
ni ve teknoloji ile nasıl düştüğünü “The IPAT 
Equation and Its Variants” adlı makalesinde 
açıkladı. 

Bu veriye rağmen, nüfus artış hızı şirketlerin 
ne gündeminde ne de kurumsal sosyal marka 
yaratımı çalışmalarının ekseninde yer almakta-
dır. Öyle gözüküyor ki popülist yaklaşımların 
dışına çıkma cesaretini nasıl gösterebileceğimiz 
konusunda acil diyaloğa ihtiyacımız var.

Korona sürecinde her çalışanın şu soruları kendi-
ne sormasını öneririm.
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Kültür: Çeşitliliğin öneminin vurgulandığı bir 
dönemde, tek kültürlü organizasyonlardan bahsedi-
lebilir mi? 

Bir kurumu kurum yapan vizyon ve değerlerin, değer 
eğitimleriyle değil, stratejik projelerle, kimi yapısal 
kimi planlı iletişim çalışmalarıyla hayata geçirilmesi 
gerektiği konusunda nasıl bilinçlenmeliyiz?

Yatırım: Gider olarak görülen marka ve iletişim pro-
jelerine, şirketlerin başarısındaki en önemli bileşen-
lerden biri olarak bakılabilecek mi? Impact investing 
konusu gündeme gelebilecek mi?

Pazarlama ve Satış: Ağız sulandıran ve sürekli 
duyarsız tüketime özendiren, salt satışa odaklanmış 
anlayışlardan neden vazgeçilmeli? 

Sadece satış artırmak için amaca yönelik satış taktik-
leriyle, proje yönetimi ve planlaması yapmadan salt 
bağış yapacağını söyleyerek, müşteriyi kandırmak 
uygun olmalı mı? 

Geleceği Anlamak: Gelecek senaryolarını hayatımıza 
nasıl sokabiliriz? Gelecek senaryolarını hayatımıza 
nasıl sokabiliriz? 

İş dünyası olarak, tüm yaptıklarımız hep insanlığı 
sevdiğimiz için yapılıyor gibi gözüküyor. İşin deta-
yına indiğimizde durum yanımızdaki insana olan 
tahammülsüzlüğümüz, bireysel güç istencimiz ve 
kendimizden başka kimseyi umursamadığımız bir 
düzene işaret ediyor. Bu iş düzeni yukarıdaki sorular 
ve aşağıdaki gerçekler doğrultusunda nasıl yeniden 
şekil alabilir?

• Sağlığımızı ve psikolojimizi bozan iş ve çıkar ilişki-
leri, 
• Bizi sevdiklerimizden ve yaşamın diğer güzellikle-
rinden koparmaktan çekinmeyen mekanik yaşam, 
• Komşuluğu, çalışma arkadaşlığını yok eden birey-
sellik, bencillik ve bunun medya aracılığı ile teşvik 
edilmesi ve kutsanması,
• 4 aylık bebeğimizden önce işimizi düşünmemizi 
öğütleyen iş anlayışı, 
• Vefat durumunda 4 günde kendimizi toparlamamı-
zı bekleyen işletme kuralları, 
• C-seviyesinde milyon TL ücretlere karşın, işçilere 
2324 TL’yi çok gören kâr-zarar bilançoları ve güç 
istenci,
• İklim değişikliği savunucusu olup aktif bir çabaya 
girilememesi,
• Dijitalleşme ile yatıp kalkıp, henüz hala neredeyse 
başlangıç seviyesinde oyalanmak,
• Kadın haklarını savunmak için dernekler kurup 
başkanlığa soyunan ama özel hayatında kendi gücüne 
itiraz eden her kadına saldıran güçlü insanlara prim 
verilmesi, işin ehli olanların değersizleştirilmesi,

Verimlilik: Verimlilik ne anlama geliyor? İşlet-
meler, çalışanlar, markalar ve ürünler açısından 
verimliliğin anlamı nedir ve daha sağlıklı bir dünya 
için verimliliğin yeni tanımı ne olmalıdır?

Sürdürülebilirlik Ajandası:  Mecbur olduğumuz 
için mi yoksa gerçekten inandığımız için mi sürdü-
rülebilirlik ajandasını gündemimize almalıyız? Bu 
konu iş yönetimimizi nasıl değiştirmeli? Kurumsal 
Sosyal Marka yönetimine şimdi geçmeliyiz. Peki, 
bunu nasıl yapacağız? 

Organizasyon Yapısı: Organizasyonlarımızın hala 
korumacı kaslara sahip çoğunluk çalışanlar tarafın-
dan yönetilmesine izin vermeli miyiz? İlerlemeci 
kaslara sahip çalışanların sayısını neden artırmalı-
yız? Bu değişim organizasyon yönetimi açısından 
ve kültür transformasyonu açısından ne anlama 
geliyor? (BrandMap 26. sayıda yayınlanan Korumacı-
lar ve İlerlemeciler makalesi ile BrandMap 35. sayıda 
yayınlanan Kurumsal Alt Kültürleri Anlamak makale-
lerini yeniden okumanızı öneririm.)

Stratejik İletişim Yönetimi: İletişim fonksiyonunun 
artık stratejik planlama, proje geliştirme, kültür 
gelişimi, yönetimi ve iletişimini içine alan bir uz-
manlık olduğunun bilincinde olmayan yönetimleri 
nasıl uyandırabiliriz? İletişimden beklentimiz video 
çekmek, basın ilişkileri, rapor hazırlamaktan öte 
olmalı.

Sosyal Sorumluluk: Suya sabuna dokunmayan sos-
yal sorumluluk çalışmaları, bugünden sonra hala 
etkisi düşük, sürekliliği olmayan, sponsorlar elini 
çektiğinde yürüme ihtimali düşen şekilde yapılma-
ya devam etmeli mi? 

Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte el ele hareket 
etmenin stratejik, planlı, uzun dönemli, ölçümle-
nebilir işler anlamına geldiğinin bilincindeysek, 
değişime nereden başlamalıyız? 

Çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal 
sorumluluk “aktiviteleri” düzenlemenin utancını 
yaşamayanları nasıl doğru yöne yönlendireceğiz?

Odağında yaşam kalitesi dinamikleri olmayan işleri 
sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiremeye-
ceğimizi nasıl yaygınlaştırabiliriz?

• Hayatta hep kazanmaya ve gücü elinde tutmaya 
odaklananların topluma özendirilmesi.
Tüm bunlar kimlik bunalımına girmiş bir dünya düze-
ninin oluşmasına sebep olmadı mı?

Verimliliğin Yeniden Tanımlanması

Tüm bu sorgulamalara belki de verimliliğin yeniden 
tanımlanması ile başlamakta fayda olacaktır. Verimlili-
ğin yeniden tanımlanması, insani değerlerin yeniden 
inşa edilmesine, böylece iş ve yaşamın büyük ölçüde 
değişmesine etken olacaktır.

Şirketlerin, milyonlarca lira harcayarak dijital dö-
nüşüm süreçlerinde yeniden çalıştıkları değerlerin 
içerisinde yer almayan bu verimlilik kavramının, 
hiçbir şekilde gündeme gelmemiş ve değerlere şekil 
verememiş olması düşündürücüdür.

Jevons Paradox

Hiç kuşkusuz teknolojik gelişmeler ve inovasyon 
gelişim için kritik önemdedir. Değerlerin değişmesi 
gerektiği böyle bir dönemde, teknoloji ve inovasyona 
farklı bir açıdan bakmamız şart gibi duruyor. 

İnovasyon, temelde ürün ve hizmetlerin fiyatlarının 
zaman içinde düşmesine neden olur. Örneğin, deterjan ile 
yıkanan bulaşık, bulaşık makinesinin icadı ile hayatımızı 
iyileştirdi. Belli bir zaman sonra, faydalı olan bu yeni tek-
nolojik ürün, bulaşık makinelerine olan talebin artmasını 
sağladı. Bulaşık yıkamak kolaylaştıkça, yıkanan bulaşık-
ların miktarı da arttı. Yani aslen, teknolojik gelişmeler ve 
inovasyon, tüketimi körükleme eğilimindedir. 

Teknolojik gelişme, zaman içerisinde ürüne olan 
talebin artmasına, talebin de fiyatları düşürmesine ya 
da aynı fiyattan iki tane almanıza neden olur. İşte buna 
Jevons Paradox deniyor. 

Jevons Paradox’unun çıkışı da şöyledir: William 
Jevons, buhar makinesinin icadı ile birlikte kömürün 
daha verimli kullanıldığını fark eder. Buhar makinesi-
nin ekonomik büyümeyi tetiklediğini, bu nedenle de 
kömür tüketimini artırdığını görür. Bu “geri tepme” et-
kisi işletmeler tarafından pek önemsenmez. COVID-19 
arkası, bu konuyu kârlılık, sürdürülebilirlik, yaşam 
kalitesi ekseninde ele almamız gerekmektedir.

Şirketlerin ürünlerini nasıl pazarladıklarına bir bakacak 
olursak ve yine enerji örneğinden gidecek olursak,  
onlara göre genellikle enerji verimliliğini yükseltmek, 
küresel ısınmayı azaltmanın en kolay yollarından biri. 
Enerji verimliliği yüksek olan ürünler aynı zamanda 
eve gelen elektrik faturalarının da azalmasına etki 
ediyor. Yani cebimize direkt olumlu etkisi var. Bu ve 
benzeri sebeple, bu tür makinalara olan talebin artması, 
tüketimin de artmasına neden oluyor. Haftada bir kez 
çamaşır yıkamak yerine haftada üç gün çamaşır yıkamayı 

tercih edebilirler. Jevons Paradox’una göre bu süreç 
aslında “daha fazla emisyona” neden olabilmekte. 
Öyleyse, enerji verimliliği ve inovasyon faydalı ve 
gerekliyken, değişimi getirecek olan, alım gücüne 
rağmen, daha az tüketmek, sorumlu hareket etmek ve 
yaşam kalitemizin yüksek olmasını daha fazla satın 
almaya ya da tüketmeye tercih etmek olabilir.

Verimlilik konusuna başka bir açıdan ve farklı bir 
örnekle bakalım.

Stiglitz Raporu

2007 yılında ABD’de finansal sektörde patlayan 
krize çare aramak amacıyla Birleşmiş Millet-
ler, Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü 
Joseph A. Stiglitz’den bir araştırma komisyo-
nu oluşturmasını ister. Ekonomik Performans 
ve Sosyal Gelişim Ölçüm Komisyonu, Joseph 
Stiglitz’in liderliğinde bir rapor hazırlar. Stiglitz 
raporu olarak bilinen bu dosya “gelir artışının, 
yaşam kalitesini artırmadığını” savunur. Bunu 
da Stiglitz raporundan bir örnekle açıklayalım.

Trafik sıkışıklığını düşünelim. Arabalar saatlerce 
yolda bekleyip, benzin yakıyor. Bu benzine olan 
talebin artmasına, bu talep artışının da benzin 
üretiminin artmasına yol açıyor. Ama insanların 
trafikteki durumu iyileşmiyor. Hatta rafineride ça-
lışanların kazançlarındaki artış hesaba katıldıktan 
sonra bile büyük bir olasılıkla kötüleşiyor.

İşletmeler verimliliği ve sürdürülebilir gelişimi 
daha az zamanda daha fazla çıktı ve tüketim ola-
rak görmeye devam ediyor. Ekonomik büyüme 
ve yaşam standartlarının artışının buna bağlı 
olduğunu savunuyor. Oysa korona pandemiği, 
hem işletmelere hem de insanlara verimlilik 
kavramının farklı değerlerle, özellikle de yaşam 
kalitesi ile ilişkilendirilmesi gerektiğini öneriyor.

Yüksek verimlilik, daha fazla yaşamsal öz değer-
ler ve daha sorumlu üretim, gelişim ve alışveriş 
olarak değerlendirilebilir. 

Verimlilik artışını “daha fazla tüketim” yerine 
“yaşam kalitemizi artırarak bize daha fazla huzur 
ve mutluluk” yaratacak değerler ile değiştirmeyi 
sadece markalarımızın ve şirketlerimizin geleceği 
için değil, toplumların ayakta kalabilmesi için de 
ciddiyetle düşünmeliyiz. 

Bu fikir ne yeni ne de orijinal. Ne var ki fikrin yay-
gınlaşması ve uygulamaya geçmesi oldukça yavaş 
oldu. Bazen krizler, gelişimin ve değişimin en 
önemli tetikleyicisidir. Herkes yenilikleri istediğini 
söyler ama çok azı yeniliği başarabilir. Hoffer’in 
dediği gibi: “Yabancı şeylerin hoş karşılanmadığı 
ortamda ne yaratılabilir ki?”

FATMANUR ERDOĞAN
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Bu satırları kaleme aldığım günler-
de tüm dünya ve ülkemiz zor bir 
dönemden geçiyor. Siz bu yazıyı 

okurken gündemde ne olacağını tahmin 
etmek pek de kolay değil. Etrafta çok-
ça bilgi, uzman, rapor, veri, paylaşım 
ve görüş uçuşuyor, görünen o ki bütün 
dünyanın yabancı olduğu bir hâl vuku 
buluyor ve hep birlikte durumu idrak 
etmeye çalışıyoruz. 

Geldiğimiz noktada sürecin her alanda, 
her sektörde, her insanda, her ülkede, kı-
sacası hemen hemen herkesi ilgilendiren 
bazı yansımaları olacağı aşikâr. Bu yansı-
maların, şu anda -özellikle sağlıkla ilgili 
bu kadar tehditkâr bir durum ile karşı 
karşıya kalmışken- sonuçları pek iç açıcı 
olacakmış gibi görünmüyor. Öte yandan 
çok kısa bir sürede elektronik ortamlara, 
platformlara taşınan çalışma ve eğitim 
hayatı dikkate alındığında, alışveriş alış-
kanlıklarımız, ilgi alanlarımız, beklenti-
lerimiz, ailemiz, dostlarımız, ilişkilerimiz, 
hedeflerimiz ve belki de hayallerimiz 
değişime uğruyor. Bu değişim umuyoruz 
insana fayda sağlayacak, derinden iyi 
gelecek gelişmeleri beraberinde getirir. 
Şimdilik belirsizlik hâkim olduğu için 
bu sözler bir dilekten öteye gidemiyor 
ama gerçeğe dönüşmeleri tabii ki ihtimal 
dâhilinde. 

Girizgâhı tamamlayıp, bu meselenin 
siyasi, iktisadi, sosyolojik, kültürel 
sebeplerini ve önümüzdeki dönemde 
ortaya çıkabilecek sonuçlarını zamana, 
değerlendirmeyi ise konunun uzmanla-
rına bırakarak, biraz marka dünyasından 
bahsetmek istiyorum.

Markalar
Vİrüse Karşı 
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Bildiğimiz kuralların işlemediği 
dönemler

Bu gibi kriz dönemlerinde (hatta 
kaos diyebiliriz) tüm insanlık 
gibi markalar da önemli bir sınav 
veriyor. Markaları şüphesiz ki zor 
günler bekliyor. Sektör bağımsız, 
üretim, tedarik, lojistik, kaynak 
geliştirme konusunda her işlet-
me ciddi sorunlar ile karşı karşı-
ya. Tavrını sükûnet ile korumak, 
duyarlı davranmak, kapsayıcı 
çözümler sunmak ve durumu en 
uygun şekilde yaşamaktan başka 
seçenek yok, bu artık planlamayı 
aşan bir hâl. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki 
süregelen krizler bir tarafa, bir 
imparatorluk düzeninin değiş-
mesi, Kurtuluş Savaşı, şehitleri-
miz, kayıplarımız, Birinci Dünya 
Savaşı, işgal gören bir İstanbul (5 
yıl kadar), isyanlar, işgal yaşayan 
diğer Anadolu şehirlerimiz, Cum-
huriyet’in kurulması, yetişmiş 
insan kaynağı eksiği, İkinci Dün-
ya Savaşı, kıtlık, karne ile ekmek 
alınan dönemler, şeker bulama-
yan şekercilerin, tatlıcıların, un 
bulmayan fırınların çözümler 
ürettiği, ihtilallerin, devalüasyon 
gibi süreçlerin ekonomiyi ve 
hayatı alt üst ettiği zamanlar bu 
topraklarda hatırı sayılır düzeyde 
yaşanmış. Savaşların derin etkile-
ri, dünyanın ve ülkenin yaşadığı 
ekonomik krizler, hammadde 
sıkıntıları, siyasi dalgalanmalar, 
hükümet değişiklikleri, siyasi, 
iktisadi, sosyolojik, kültürel he-
men hemen hayatın her alanına 
sirayet eden belirsizliklerle dolu 
zamanlar... Bildiğimiz kuralların 
işlemediği dönemler... Bu gibi 
dönemlerde iş kurmak, iş geliştir-
mek, marka yaratmak ve hayatta 
kalmak kolay olmasa gerek. 

Markalar ne yapmalı?

Kriz ve kaos dönemlerinde mar-
kalar ne yapmalı sorusuna vere-
ceğimiz cevaptan önce, isterseniz 
önce ne yapmamalı ona bakalım. 
Mesnetsiz fiyat artışları yapmak, 
ürün-hammadde stoklamak, krizi 

fırsata çevirmek gayreti ile utanç 
verici uygulamalara yönelmek, 
önceliklerini belirleyememek, 
ekibi ve paydaşları ile iletişim ku-
ramamak, müşterilerini bilgisiz 
bırakmak, açık iletişimden uzak 
olmak, meseleleri ciddiye alma-
mak gibi yaklaşımlar elbette ki 
markanızı itibarlı bir şekilde ge-
leceğe taşımaz (teknolojinin ge-
tirdiği gelişmeleri öngörmemiş 
olmak ise başlı başına bir konu 
ve hatadır, detaylandırmıyorum). 
Peki, ne taşır? Markalar nasıl ha-
yatta kalır sorusuna kolayından 
bir cevap vermek mümkün değil, 
sayısız parametre var ve biraz da 
şans. Belki yukarıda bahsettiği-
miz badirelerin hemen hepsini 
yaşamış ve atlatmış, markasını 
bugüne getirmiş köklü markalara 
göz atmak bize biraz yol gösterir.

Çevik olmak ve esneyebilmek  

En temelde, köklü markaların 
kolektif bilince dayalı bir tavır 
gösterdiklerini tespit etmek 
mümkün. Esnafın birbirine 
destek olduğu, komşusu siftah 
etmeden ürününü satmayan, 
birbirini kollayan paylaşımcı bir 
gelenekten gelen köklü markalar 
için çalışanları ve hatta tedarikçi-
leri ile birlikte hareket etmek, bir 
aile gibi olmak yönetim şeklin-
den öte bir alışkanlık. Büyük bir 
aile olma duruşu, şüphesiz ki 
güven duygusunu da beraberin-
de getiriyor. Hareketli konjonktür 
sizin de hareket kabiliyetinizi 
geliştirmenizi gerektiriyor, çevik 
bir yapıya sahip olmak, duruma 
uyum sağlayabilmek, adaptasyon 
ve esneklik çok kritik. Hemen 
yanına dayanıklılığı da ekleyelim, 
malum “resilience” (psikolojide, 
psikolojik dayanıklılık-kaynakla-
rımızı kullanabilme becerisi) kav-
ramı gün geçtikçe önemini artı-
rıyor, uyum becerisi dayanıklılığı 
sağlayan unsurlardan biri. Köklü 
markalar popüler olan her şeyi 
ne kadar ince eleyip sık dokuyup, 
adım atmak için ihtiyatlı hareket 
ediyorsa ve ağırdan alıyorsa, tam 
tersi bir hızla aksiyon almaları 

gerektiğine kanaat getirdikle-
rinde anında uygulayabiliyorlar. 
Elbette kolay pes etmiyorlar, akl-ı 
selim bir yaklaşım ile yola devam 
ediyorlar, sabırlılar. Koruyarak 
geliştirmeye yatkınlar, değerleri 
muhafaza ederken geliştirerek 
ileriye taşıyabilmek önemli bir 
beceri. Ve belki de en önemlisi, 
hangi durum hâsıl olursa olsun 
itibarlarına halel getirecek her 
türlü durumdan uzak durarak 
markalarını isimleri ile birlikte 
korumak ve geleceğe taşımak 
için birinci sıraya “itibar”ı yerleş-
tiriyorlar. İtibar tüm zamanların 
vazgeçilmemesi gereken konusu 
olsa gerek.

Zamanın ruhu

Bu dönemle birlikte değişim ve 
dönüşümü daha yoğun hisset-
tiğimiz, belki biraz zaman var 
diye düşündüğümüz konuların 
gündemimize çok hızlı yerleşme-
si gerekecek. Dolayısıyla marka-
ların eğer hala düzenlemedilerse, 
teknoloji ve dijital dünya ile olan 
ilişkilerini gözden geçirmeleri, iş 
modeline göre e-ticaret mağa-
zaları, iletişim araçlarındaki ve-
rimlilik, stratejiler, veri yönetimi, 
altyapı, insan kaynağı gibi unsur-
ları geliştirilecek uygulamaları 
tamamlamaları, alınacak aksiyon-
ları hayata geçirmeleri şart. 

Önümüzdeki dönem neler 
getirecek bilemiyoruz, fakat her 
durumda bir yeniden inşa süreci 
yaşayacağız. Bu süreçte teknolojiyi 
ihtiyaçlarımızı olumlu anlamda 
değiştirecek şekilde kullanmaya 
ve geliştirmeye devam edebilirsek, 
yani dijital araçları ve nimetlerini 
verimli kullanabilirsek, ümitli 
olmak için çok sebebimiz var. 

Bu arada hatırı sayılır krizleri, 
kaosları atlatan köklü markaları 
incelemek, hikâyelerini okumak 
isterseniz www.yuzyillikhikayeler.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: AON Empower Results

" "
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İçinde bulunduğumuz döneme kadar, evden 
çalışmanın mümkün olduğunu sürekli yazmış 
veya anlatmış olsak da yönetimlerin bu konu için 

görüşleri hep tedirgin ve olumsuz oldu. Verimlilik 
düşer, işten kaytarma olur, toplantıları yapamayız vs. 

“Bizim sektörde bunu yapabilmenin imkânı yok!” 

“Mağazalar çalışırken genel müdürlük evde olur mu 
hiç?”

“Bizim işlerimiz evden çalışmaya kesinlikle müsait 
değil!” 

“Asla olmaz!”

Ne demişler? Büyük lokma ye ama büyük konuşma. 
Maalesef yaşanan bu üzücü salgın felaketinin bazı 
zoraki yaptırımları da oldu. Bunların en başında ise 
kısmen veya tamamen evden çalışma yöntemi geldi. 
Elbette bazı şirketler buna kolayca adapte olabilirken 
bazıları epey zorlandı, çünkü hazırlıklı değillerdi ve 
aslında zaten böyle bir fikre karşıydılar. İşin sonunda 
gördük ki aslında olabiliyormuş. Üstelik kısmi bir 
evden çalışma ile bile çalışanları motive edebilir, 
maliyetlerinizi düşürebilir, trafik sorununu azaltabi-
lirsiniz. Neyse konumuz evden çalışmanın avantajla-
rı değil şu an. Çalışma hayatına yönelik araştırmalar 
yaptığım iş yaşamımda 20. yılımı tamamlayan biri 
olarak konuyu farklı bir açıdan ele almak istiyorum.

Bir anda evden çalışma başladı ancak doğal olarak 
şirketlerin büyük bir bölümü evden çalışma kural-
larını bilemiyor. Ofiste çalışır gibi evden çalışılması 
aslında pek de sağlıklı olmayan durumlar yaratıyor. 
Mia Araştırma olarak İstanbul-Ankara-İzmir ağır-
lıklı olmak üzere tüm Türkiye’de toplamda 366 ofis 
çalışanı ile görüştük. Bu dönemde tamamen evden 
çalışmaya başlamış çalışanlara sorduk. İş yoğun-
luğunuz ne yönde değişti? Burada doğru cevabın 
“değişmedi” olduğunu düşünüyoruz, “değişmedi” 
diyenlerin oranı %49. Geri kalanı ise mercek altına 
almakta fayda var.

Evden çalışanların %32’si iş yoğunluğunun bu dö-
nemde arttığını belirtmiş. Bu yüksek bir orandır. 
Şirketler bir anda çalışanlarının evine konuk oldu 
ve bu konukluk sırasında sınırlarını bilemiyor 
olabilirler. Her sabah çalışanların işe başladığın-
dan emin olmak için görüntülü toplantı koyanlar, 
mesai sonrası saatinde bile görüntülü aramalara 
devam edenler, yarım güne 6 toplantı sığdıran-
lar… Bunun sonunda da bütün gün ekran başında, 
kulaklık kulağında, beyin olarak feci yorulmuş, te-
mel ihtiyaçlarını karşılayacak vakti bile zor bulan 
çalışanlar. Bunların olmasına izin vermeden belir-
li kurallar çerçevesinde hareket etmeye çalışmak 
çalışan bağlılığı ve motivasyonu için son derece 
önemlidir. Eskiden çalışanların işe giriş çıkış 
saatlerini kontrol eden şirketler artık çalışanla-
rın gün içinde katıldığı toplantı saatlerini takip 
etmeli, üst sınır belirleyerek bunun aşılmamasına 
özen göstermeliler. Çalışanların öğle molalarına 
ya da mesai sonrasına toplantı koymamak, gün 
içinde sadece sohbet etmek için 15-20 dakikalık 
kahve-çay toplantıları koymak gibi yeni kurallar 
çerçevesinde hareket etmeliler. 

Gelelim diğer bölüme: Evden çalışanların %29’u 
ise iş yoğunluklarının azaldığını belirtmişler. Bu-
rada bambaşka bir sorun ile karşı karşıyayız. Ya-
pılan işin azalması ilk bakışta çalışan için olumlu 
gibi gözükse de aslında hiç de değildir. Çalışan 
yaptığı işte anlam bulamazsa, sorumluluklarında 
azalma yaşarsa yavaş yavaş kendisine olan ihtiya-
cı sorgulayacak ve tatminsizlik yaşamaya başlaya-
caktır. Bunun da bağlılık ve motivasyon üzerinde-
ki etkisi tahmin edebileceğiniz gibi olumsuzdur. 
Bu çalışanları, işleri yoğun olan ve yardıma 
ihtiyacı olan farklı birimlerde destek sağlamak 
üzere yönlendirmek, vakti zamanında yoğun tem-
podan ertelenen eğitim ve gelişim programlarını 
almalarını sağlamak uygun olacaktır. 

Öyle veya böyle yeni bir düzen geliyor, ayakta 
kalacak olanlar ise çalışanların sesini dinleyen 
şirketler olacaktır, unutmayalım.



Şehla Heper
Türk Henkel
Beauty Care Professional 
Pazarlama Müdürü

Gökçe Dayı
Anadolu Efes Spor Kulübü
Pazarlama ve
Kurumsal İlişkiler Müdürü

Maçlarının önemli bir kısmını yurtdışında oynayan bir 
takım olarak Covid-19 salgınının dünyadaki durumunu 
ve ülkemize geliş sürecini çok yakından takip ettik. Ken-
di tesislerimizde ve de maçlarımızı oynadığımız Sinan 
Erdem Spor Salonu’nda tüm hijyen tedbirlerini bu salgın 
kapsamında arttırdık. 
Altyapılarımız hemen, A Takımımız ise liglerinin askıya 
alınmasının ardından sosyal izolasyon kuralları gere-
ğince çalışmalarını evden sürdürmeye başladılar. Tüm 
kulüp çalışanlarını evden çalışma düzenine geçiren ilk 
spor kulüplerinden biri olduk. Süreç boyunca çalışanları-
mızı ve sporcularımızı korumak, bilgilendirmek, motive 
etmek; onların sağlık durumlarını yakından takip etmek 
düşüncesiyle planlanan sistemleri devreye soktuk. 
Tüm çalışanlarımız, evde olsalar da sorumluluk alanların-
da kulübümüz için değer yaratmayı sürdürüyor. Kuşku-
suz bu dönemde yepyeni beceriler de geliştirdik. Yeni iş 
yapış şekillerimiz sayesinde hiçbir iş ya da hizmet kaybı 
yaşamadık. Zaten çok daha önce dijitalleşme konusunda 
önemli adımlar atmış ve bu konuda Avrupa’nın en öncü 
kulüplerinden biri olmuştuk.
Periyodik olarak çalışanlarımız, paydaşlarımız, ajans-
larımız ve partner markalarımızla dijital toplantılarda 
bir araya geliyor ve toplumsal fayda yaratmaya devam 
ediyoruz. Hazırladığımız iç iletişim rehberleriyle çalı-
şanlarımıza Covid-19 salgını ile ilgili güncel bilgileri ve 
resmi mesajları aktarıyor, onlarla çeşitli tavsiyeler ve 
ipuçları paylaşıyoruz. Sosyal medya platformlarında ise 
en az maç dönemlerinde olduğu kadar aktif durumdayız. 
Adeta bir medya kuruluşu gibi taraftarlarımızla içerik 
paylaşıyoruz. İnsanların evde kalma sürecine katkı sağla-
maya çalışıyor, bu dönemde üstün özveri gösteren sağlık 
görevlileri  başta olmak üzere  bütün çalışanlara teşekkür 
etmeye çalışıyoruz. Ayrıca taraftarlarımızla evde spor 
egzersizleri, maskotumuz Çaylak’la dans figürleri, film, 
kitap ve şarkı listesi gibi öneriler de paylaşıyoruz. 

Yeni beceriler geliştirdik.

Küresel çapta tüm toplumları, iş ve sosyal hayatı, ekonomiyi ve hayatın 
birçok alanını etkileyen bir salgın yaşıyoruz. Koronavirüs salgını-
nın yarattığı bu anormal süreçte insanların yanı sıra markaların da 

kurumsal davranışlarında mecburi değişimler yaşanıyor. Bu değişimlerin 
başında online çalışma ve yeni iş yapış modelleri geliyor.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle 
kurumların birçoğu online çalışma düzenine geçti. Bu doğrultuda kurum-
lar/markalar kendi kimlik ve kapasiteleri bazında online çalışma düzeni ile 
uyumlu birtakım beceriler geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. 

Markalara, salgının yarattığı bu kriz döneminde kazandıkları yeni iş yapış 
becerilerini ve bu becerileri nasıl oluşturup, uyguladıklarını sorduk…

Taraftarımızı bu zorlu 
dönemde yalnız bırakmı-
yoruz. Sporun iyileştirici 
gücü ile taraftarlarımıza 
basketbolun enerjisini 
vermeye devam ediyoruz. 
Ayrıca partner markaları-
mız ile birlikte taraftarla-
rımız ve medya mensup-
larıyla bir araya gelmeyi dijital ortamda sürdürüyoruz. Bu 
dönemdeki dayanışmaya büyük önem veriyoruz.
Bu dönemdeki en önemli gündem maddelerimizden 
birisi de geleceğe yönelik senaryolar oluşturmak. Co-
vid-19 salgınının farklı gelişim tiplerine göre yönetici 
kurumların spor ve eğlence sektörü ile ilgili alabileceği 
kararları ve kulübümüzün yaşayabileceği gelişmeleri 
farklı senaryolara göre araştırıyor, bu doğrultuda planlar 
hazırlıyoruz. Covid-19 dönemi kadar sonrasına da hazır 
olmanın çok önemli olduğu görüşündeyiz. Hayat normal 
döndüğünde ders çıkartmamız gereken konular mutlaka 
olacaktır. Gelecek dönemde, en önemli gündem mad-
delerimizden bir diğeri de uzun zamandır olduğu gibi 
sürdürülebilirlik olacak. 
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak gerekli önlemlerin 
alınarak Covid-19 salgınının kısa süre içerisinde sona er-
mesini diliyor; sağlık çalışanları başta olmak üzere haya-
tımızın sorunsuz şekilde devam etmesi için çalışmalarını 
sürdüren herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.

Türk Henkel olarak, uzaktan çalışma sistemi veya 
esnek çalışma saatleri uygulaması, aslında uzun bir 
süredir hayatımızdaydı. Bu durumu farklılaştıran 
nokta, değişik ekiplerdeki tüm çalışanların, bir anda 
uzaktan çalışma sistemine geçişi oldu. Yeni teknoloji-
lere adapte olmak, yepyeni platformları öğrenmek ve 
çalışma modelinin değişmesi bir taraftan da hepimi-
zin adaptasyon hızını ivmelendiriyor. Kurumumuzda 
uzaktan çalışma becerilerini artıran eğitimlere ağırlık 
veriyoruz. Ayrıca eğitimlerimize daha verimli vakit 
ayırarak yetkinliklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Sabah ve akşam gerçekleştirdiğimiz görüntülü konfe-
ranslarla düzenli toplantılar yaparak ekiplerimizle bir 
araya geliyoruz. Çalışma disiplinini korumak bu dö-
nemin en kritik başarısı. Bu sürecin sonunda değişen 

Geleceğin iş modellerine doğru yeni 
tohumlar atıyoruz.

veya dönüşen ticaretin 
ve sokağın aslında 
çalışma şeklimize, iş 
modellerimize etkisinin 
ne olacağı daha da kri-
tik. İlk şoku atlatanların 
ve bu değişime adapte 
olarak, geleceğin iş mo-
dellerinin tohumlarını 
atanların önümüzdeki 
dönemde başarılı olaca-
ğı bir gerçek...

İŞ DÜNYASINDA
SALGINA KARŞI
PLAN CORONA

#evdekal
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Daha önce geliştirdiğimiz online çalışma 
becerimizi bu dönemde daha da geliştirerek 
tüm iş süreçlerimizde verimliliği yarattık. 

Yaşam eve taşındığı için biz de 
müşterilerimizin ev yaşamlarına destek 
olacak şekilde yapımızı geliştirdik. 

COVID-19 bir sağlık konu-
su olmakla birlikte çalışma 
biçimleri başta olmak 
üzere hayatımızdaki birçok 
şeyi değişime uğrattı. Her 
şeyden önce şirketler için 
uzaktan çalışma yöntemi 
neredeyse kaçınılmaz hale 
geldi. Bu birçok şirket için 
olduğu gibi bizim için de 
köklü bir değişim oldu. Bu-
nunla birlikte DNA’sında 
çeviklik ve takım oyun-
culuğu bulunan bir şirket 

olarak, bu sürece hızlıca uyum sağladığımızı söyleyebili-
rim. Yaşanan bu süreç sona erdiğinde yetkinliklerimizin 
eskisinden çok daha farklı olacağı ise kesin. 
Liderlere bu tür dönemlerde önemli bir sorumluluk 
düşüyor; o da tüm belirsizliklere rağmen çalışanlarına 
geleceğe dair güven ve umut vermek. Bunu da oluş-
turmanın en önemli yolu, etkili ve şeffaf iletişimden 
geçiyor. Biz de teknolojinin sağladığı tüm araçların 
kullanımı sayesinde hem çalışanlarımızla hem de iş 
ortaklarımızla aramızda güçlü bir iletişim ağı oluştur-
duk. Bu da günlük hatta anlık olarak değişim göste-
ren koşullar karşısında daha hızlı karar alabilmemizi 
sağlayan mekanizmalar geliştirmemize olanak sağladı 
ve bizi dış dünyadaki belirsizliklere karşı daha dayanıklı 

Bir markanın yönetiminde 
kilit yaklaşım, her zaman, 
her şeye hazırlıklı olabil-
mektir. Ancak bana öyle 
geliyor ki, ne biz ne de 
ülkemizdeki çoğu marka 
bu tarz bir kriz ile çalışmaya 
hazırlıklı değildi. Bu sebep-
le süreç bizim için de yeni 
bir öğrenme eğrisi oluyor. 
Öncelikle belirtmeliyim ki, 
küresel etkisini sürdüren 
COVID-19 pandemisine 
karşı müşterilerimizin, 
çalışanlarımızın ve toplu-

mun sağlığını korumak adını bir dizi önlem aldık. 19 Mart 
2020 tarihinde aldığımız bir karar ile salgının AVM’lerde 
yarattığı riski düşünerek tüm mağazalarımızı geçici bir 
süreliğine kapattık. Markamızın ürünlerine ulaşmak iste-

Belirsizliklere rağmen, geleceğe dair 
umut ve güven vermek için en önemli 
unsur etkili ve şeffaf bir iletişim.

Çalışma dünyamıza yeni yöntemler 
ekledik. 

Selda Susal
Anadolu Efes

Kurumsal İletişim ve
İlişkiler Direktörü

Gökmen Şeynova  
EFOR

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

hale getirdi. Verileri çok hızlı topluyor, değerlendiriyor 
ve farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Bu dönemde 
ortak akıl ve dayanışma kapasitemizi daha da güçlen-
dirdiğimize inanıyorum. Yaptığımız online toplantılar-
da çalışanlarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirmekle 
kalmıyor, onları fikir geliştirmek, görüşlerini paylaşmak 
konusunda cesaretlendiriyoruz. Onlara Fikir Atölyesi 
gibi yaratıcılığı ve girişimcilik ruhunu geliştirebile-
cekleri platformlar sunuyoruz. Tüm kanallardan gelen 
her bir fikri karma ekipler değerlendiriyor ve uygun 
olanlar hayata geçiriliyor. Normal dönemlere göre tüm 
departmanlarımız birbiri ile çok daha yakın çalışıyor ve 
bu da şirket içerisinde sinerji yaratıyor, çalışanlarımızın 
bu zorlu dönemde olumlu duygu durumunda kalmasını 
kolaylaştırıyor. Bir yandan bugünü en sağlıklı şekilde 
yürütmeye, diğer yandan da hayat normale döndükten 
sonra ekosistemin toparlanması ve ticaretin sürdürüle-
bilirliği için yapmamız gerekenleri planlıyoruz. 
Ortak akıl ve dayanışma ruhumuzun güçlendiğinden 
bahsetmiştim. Bunun en güzel örneklerinden biri bir-
çok departmanın birlikte çalışması sonucunda Ahbap 
Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ve ekosiste-
mimizin ayakta kalmasına destek olmayı amaçlayan 
“Dayanışma Birlikte Güzel” kampanyası ile bu süreçte 
sokaktaki patili dostlarımıza destek olmayı hedefleyen 
“Kendine Has Dayanışma” projesi. Her ikisi de aslında 
kurumsal var oluş amacımızın ve kurum kültürümüzün 
bir yansıması.

yenler içinse online mağazamız (www.efor.com.tr) 7/24 
hizmet vermeye devam ediyor. 
Merkez ofisin çalışma düzenini dönüşümlü çalış-
ma sistemine dönüştürerek ofisteki insan sayısını 
minimuma çekmeye çalıştık. Yeni bir iş programı ile 
birimler arasındaki iletişimi arttırarak daha efektif ça-
lışmayı deniyoruz. Telefon konferans konuşmaları ve 
e-mail ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalışıyoruz. 
İtiraf etmeliyim ki bu yeni düzeni, verimli bir normal 
ofis ortamına tercih etmem ama bu dönemde işlerimi-
zi ancak bu şekilde yürütebiliyoruz.
Markamıza özel kazandığımız yeni iş becerisi video 
konferans oldu diyebilirim. Görüntülü toplantıların 
telekonferans konuşmalarından kesinlikle daha ve-
rimli olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum bugünleri 
atlattığımızda herkes ofis toplantılarına bir başka 
sempatiyle bakacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu 
pandemi, iş yapış şekillerini değiştirdiği gibi dünyaya 
da farklı bir gözle bakmamızı sağlayacak.

Tolga Gündüz
Banvit A.Ş. Genel Müdürü

Bilge Kıran
DemirDöküm
Pazarlama Direktörü

Toplumumuz için ürettiğimiz temel gıda maddelerinin, 
özellikle böyle zor günlerde, ne kadar önemli olduğunun bi-
lincindeyiz ve bunun bize yüklediği sorumluluğun farkında-
yız. Bu nedenle de sahada görev yapan tüm çalışanlarımıza 
gösterdikleri çaba ve fedakârlık için minnettarım.
Banvit ailesi olarak yaklaşık 3 yıl önce global bir marka 
olan BRF bünyesine katıldık. Bu birleşme sonrasında yeni 
şirket yapısına bağlı olarak uzaktan çalışma modelini etkin 
bir şekilde tüm iç süreçlerimize adapte ederek bu çalışma 
modelini adeta DNA’mıza işledik. Dolayısıyla mevcut yapı-
mızdan kaynaklanan uzaktan çalışma modeli deneyimimiz 
bizim bu dönüşüm sürecine avantajlı olarak başlamamızı 
sağladı. COVID 19 için alınan önlemler kapsamında uzak-
tan çalışma modeline tüm ekiplerimiz ile birlikte sorunsuz, 
hızlı ve kolay geçiş sağladık.
Rolü uygun olan tüm kadrolarımızı geçici süre ile tamamen 
uzaktan çalışma modeline geçirmemiz sonucunda mekân 
kısıtını ortadan kaldırdık. İş seyahatlerine çıkma, toplantı 
odası rezervasyonu, toplantı mekânına uygun zaman dilimi 
belirleme, trafikte zaman kaybetme ve benzeri hem kişisel 
verimi azaltan hem de operasyonel olarak iş akışını değiştir-
memize sebep olan etkenleri hayatımızdan çıkardık. Bizim-
le birlikte 3’üncü parti iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin 
de bu dönüşüme daha hızlı ve kolaylıkla adapte olmasına 

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını, günlük hayatta olduğu gibi iş 
dünyasında da birçok değişimi beraberinde getirdi. 
DemirDöküm olarak, koronavirüs vakalarının ülkemiz-
de görülmeye başladığı ilk günden itibaren çalışma 
yapımızı, koşullara uygun olarak hızlıca değiştirdik. Bir 
süredir uzaktan çalışma için şirketimizin altyapısını 
kuvvetlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyorduk. 
Bu sayede iş akışımız ve süreçlerimizde aksama olma-
dan hızlıca uzaktan çalışma düzenine geçebildik. Çağrı 
merkezimiz de online erişim ve paylaşım ağı altyapısı 
sayesinde saatler içerisinde evden çalışabilir hale geldi. 
Yeni çalışma düzenine hızlı adaptasyon sağlanabilmesi 
için çalışanlarımıza evden çalışma ve esnek çalışma 
modelleri üzerine eğitim vererek en kısa sürede bu 
modele adapte olmalarına yardımcı olduk. 
Hijyen ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğu 
bugünlerde evlerimizdeki en önemli ihtiyaçlarımızın 
başında kesintisiz ısıtma ve sıcak su ihtiyacı geli-
yor. Bunu karşılayabilmek adına sahada bulunması 
gereken teknik servislerimiz ve yetkili satıcılarımız 
için üst seviye sağlık önlemleri aldık. Teknikerlerimizi 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 14 kural doğrultu-

destek olduk. Zaman ve 
mekândan bağımsız olan 
bu yeni çalışma modeli 
sayesinde daha hızlı bir 
araya gelebilir ve aldığı-
mız kararı hızlıca uygula-
yabilir duruma geldik.  
Global şirketimiz BRF bu 
süreci çalışanlarımız için 
en çok verim alabilecekleri 
şekilde devam ettirmeyi hedefliyor. Bu bakış açısı ile BRF’in 
online eğitim platformunu aktif olarak kullanıyoruz. Bu 
platformda tüm eğitimler videolu olarak sunuluyor ve her 
çalışanımız kendisine ait sayfada tamamladığı tüm eğitim-
leri takip edebiliyor. Buna ek olarak evde nasıl daha verimli 
bir şekilde çalışabileceğimiz, zaman yönetimi, mobil faydalı 
uygulamalar ile birlikte ergonomi, doğru beslenme, lezzetli 
yemek tarifleri gibi çalışanlarımızın kendilerini her alanda 
geliştirebilecekleri mailingler, çeşitli tavsiyeler paylaşılıyor. 
Bu yeni çalışma modeli ile artık eğitim ve kişisel gelişim için 
ayırdığımız zamanı artırmış olduk.

sunda bilgilendirdik ve 
hazırlıklarımızı bu yönde 
yaptık. Çalışanlarımız 
maske, gözlük, eldiven ve 
özel tulumlarla sahada 
görevlerinin başındalar. 
Müşterilerimiz bize her 
zaman olduğu gibi 7 gün 
24 saat 0850 222 1 833 
numaralı DemirDöküm 
Müşteri İletişim Mer-
kezi'nden ve Whatsapp 
uygulaması üzerindeki 
keşif destek hattımızdan 
ulaşabiliyor. Acil olmayan bakım randevularını durdu-
ğumuz bu süreçte, devreye alma ve arıza gibi öncelikli 
işlerde müşterilerimize destek olmaya aralıksız olarak 
devam ediyoruz. 
İçinde bulunduğumuz bu zor günleri atlatabilmek adı-
na ihtiyacımız olan tek şey, güvene dayalı bir dayanış-
ma kültürü. DemirDöküm’ün marka olarak en önemli 
becerisinin, her türlü durum ve koşulda bu dayanışma 
kültürünü sergilemesi olduğunu söyleyebilirim.

48 49

NİSAN-MAYIS 2020

İŞ  DÜNYASINDA PLAN CORONA



Ülkemizde ilk COVID-19 
vakasının tespit edilme-
sinin hemen ardından, 
çalışanlarımızın sağlığını 
korumak adına işlerine 
uzaktan devam edebilecek 
olan İstanbul merkez ofis 
ve Samsun fabrikamızdaki 
ofis çalışanlarımız için 
evden çalışma düzeni 
uygulamasına geçtik. 
Çok uzun yıllardır esnek 
çalışma modeline aşina 

olduğumuzdan ve Türkiye ekibimiz Türkiye, Kafkaslar ve 
Kuzey Afrika Bölgesi’ndeki 11 ülkenin operasyonlarından 
da sorumlu olduğundan, uzaktan çalışma bizim hâlihazırda 
deneyim sahibi olduğumuz bir yöntemdi. Bu nedenle süre-
ce çok hızlı bir şekilde adapte olduğumuzu söyleyebilirim. 
Bu süreçte kazanılan en büyük yetilerden birinin, belirsiz-
likle başa çıkabilme olduğunu düşünüyorum. BAT’nin bu 
yıl yeniden tanımladığımız değerlerinden biri olan “cesu-
ruz” ile belirsiz durumlarda mantıklı kararlar alabilmeyi ve 
büyük değişimleri hızlıca hayata geçirebilmeyi vurguluyo-
ruz. Değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte cesur ve hızlı 
adımlar attık. BAT Türkiye olarak Türkiye ekonomisinin ve 
şirketimizin bu süreci en az hasarla atlatması ve iş sürek-
liliğimiz adına, sahadaki satış ve fabrikamızdaki üretim 
faaliyetlerimize gerekli tüm önlemleri alarak devam ediyo-
ruz. Ofis çalışanlarımız ise kesintisiz bir şekilde çalışarak 

Ford Otosan olarak içinde 
bulunduğumuz koşullar-
da çalışanlarımız, aileleri, 
tedarikçilerimiz ve müş-
terilerimizin sağlığı ve 
güvenliği bizim için hep 
en büyük öncelik oldu. 
Bu kapsamda yalnızca İş 
Sürekliliği Planı ve bölüm 
gereklilikleri çerçevesin-
de tespit edilen “kritik” 
çalışanların yerleşkele-
rinden çalışmaya devam 
ederken Sancaktepe, 
Kocaeli ve Eskişehir 

yerleşkelerimizde ofis ve saha çalışanlarımızın büyük 
çoğunluğu evden çalışma yöntemine geçiş yaptı. 
Bu uygulamaya geçişin hemen öncesinde uzaktan çalış-
ma konusunda altyapımızı gözden geçirerek testlerimizi 
tamamladık. Şu aşamaya kadar da oldukça başarılı bir 
çalışma pratiğini sürdürüyoruz. Burada kilit unsur bir 
süre önce Ford Otosan’da süregelen dijitalleşme çalış-
maları ile alt yapımızın gelişmiş olması ve şirket içinde 

Krizin en önemli sorunu olan 
belirsizlikte, kurumsal değerimiz olan 
“cesuruz” felsefesiyle hızlı ve doğru 
kararlar alarak ilerliyoruz.

Yönetim birimlerinde, daha küçük, 
esnek ve odaklı ekipler oluşturmak hem 
yeni bir deneyim hem de değişime hızlı 
uyum sağlamada başarı getirdi. 

Gökçe Kulak
BAT Türkiye Kafkaslar ve

Kuzey Afrika Bölgesi
İK Direktörü

Gonca Sofuoğlu Temiz
Ford Otosan

Kurumsal İletişim Müdürü 

gerek mevcut işlerini yapıyor gerekse saha ve operasyon 
ekibimize destek oluyor. COVID-19’dan dolayı hem 
Türkiye’de hem de TCNA (Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey 
Afrika) Bölgemizde muazzam bir değişim yönetimi söz 
konusu. Faaliyetlerimizin devamlılığı için her geçen 
gün yeni koşullara adapte olmamız, onları yönetmemiz 
ve en önemlisi bu doğrultuda işimizin sürekliliğini 
sağlamamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, ihracat 
üssü olarak konumlandırdığımız Samsun fabrikamızda 
ihracatımızın sürekliliği için tedarik zinciri süreçleri-
mizi, sevkiyat rotalarımızı pandemi koşullarına göre 
güncelliyoruz.  
Ayrıca pek çok çalışanımızın normal şartlardan farklı 
olarak evlerinde kaldıkları bu zorlu dönemde motivas-
yonunu yükseltmek için boş vakitlerini değerlendirebi-
lecekleri aktivitelerimizi uzaktan düzenlenecek şekilde 
yeniden gözden geçirdik. BAT TALK’s adını verdiğimiz 
ilham veren dijital oturumlarda, çalışanlarımızı BAT 
yöneticilerinin yanı sıra ekonomistler veya farklı sek-
törlerden CEO’lar gibi isimlerle de bir araya getirdik. 
Müzikten sanata, spordan canlı yayınlara kadar pek çok 
farklı içeriğin yer aldığı dijital #evdekal kitlerimiz ile ça-
lışanlarımızın kişisel gelişimlerine destek olurken, evde 
ailece keyifli zaman geçirerek bu süreci rahat atlatma-
larına destek olmayı amaçladık. Evde çalışırken kendi 
yemeğini de pişiren çalışanlarımız için pratik tarifler 
paylaşıyoruz. Ek olarak, çalışanlarımızın çocuklarına 
yönelik yarışma ve aktivite önerileri sunuyoruz.

yapmaya başladığımız farklı çalışma metodolojilerine 
ilişkin denemelerdi. Ford Otosan’da yeni nesil çalış-
ma şeklimizi tanımlamayı amaçlayan ve kültürümüz-
le uyumlu bir tanımlama yapmanın peşindeyiz. Şirke-
timizin kültürünü oluşturan prensipler ve değerlerine 
daha iyi odaklanmak, değişen otomotiv dünyasına 
daha kısa zamanda adapte olabilme ve elbette çalı-
şanlarımız için daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak 
anlamında gerekli ve değerli bir çalışma bu. 
İçinde bulunduğumuz koşullar ise 60 yıllık geçmi-
şimizde defaten deneyimleme şansı bulduğumuz,  
belirsiz ve çalkantılı ortamlarda başarılı olmak için 
değişime uyum sağlama becerisi anlamında yeni bir 
deneyimdi.  Daha küçük, esnek ve odaklı ekiplerle 
ilerlediğimiz için ekiplerimizin değişime daha kolay 
adapte olabildiğini gördük. Otonom hareket alanları 
bulunması ise daha hızlı karar alarak süreçlerin kesin-
tiye uğramasının önüne geçme imkânı sağladı.

Dijital yeteneğimiz sayesinde tüm 
alanları dijital ortama taşıyarak 
verimliliğin sürekliliğini sağladık. 

Kısa süreli dijital iş yapış deneyimlerimizi 
uzun vadeli şekle dönüştürme 
konusunda yeni adımlar atıyoruz.

Evren Özlü
Boehringer Ingelheim
Genel Müdürü

Feyza Dereli Fedar
GittiGidiyor
Pazarlama Direktörü

Dijital dönüşüm Boehringer Ingelheim olarak hem global 
hem de bölgesel önceliklerimizden biri ve güçlü bir dijital 
altyapımız var. Bu altyapımız sayesinde COVID-19 pande-
misi sürecinde iş süreçlerimizi hızlıca dijital ortama taşıdık. 
Çalışanlarımız, online paylaşım ve iletişim ağları üzerinden 
dijital çalışma ortamına uyum sağlamış durumda. Dünya 
genelinde ise 50 bin çalışanımızın işlerini evlerinden kesintisiz 
bir şekilde yapmalarını destekleyebiliyoruz.
Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve topluluklarımızın sağlığı 
en önemli önceliğimiz. Bu nedenle hem çalışanlarımızın 
hem de temas halinde bulundukları paydaşlarımızı riske 
atmamak için fiziksel görüşmelerin tümünü süresiz olarak 
durdurduk. Bu süreçte de çalışmalarını dijital olarak sürdür-
meleri şeklinde aksiyonumuzu aldık. Boehringer Ingelheim 
Orta Doğu, Türkiye ve Afrika olarak COVID-19 pandemisin-
den korunma ve salgının yayılımını en aza indirme konusun-
daki sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bu doğrultuda ilk 
olarak, salgından etkilenen bölgelere ve o bölgelerden iş seya-
hatlerini kısıtladık. Uluslararası uzmanların ve özellikle Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) değerlendirmelerini ve tavsiyeleri-
ni de dikkate alarak tüm fiziksel toplantılarımızı erteledik veya 
sanal ortama taşıdık.
Çalışanlarımızı güncel ve onları da sürecin içinde tutabil-
mek için COVID-19 gündemiyle ilgili aldığımız önlemleri, 
yeni süreçteki iş akışlarını ve kısa dönem gelecek öngörüle-
rimizi sürekli olarak paylaşıyoruz. Şirket aplikasyonlarımızı, 
dijital platformlarımızı ve ortak paylaşım uygulamamızı 
birer iletişim kanalı olarak kullanıyor, paylaşımlarımızı bu 
mecralar üzerinden yapıyoruz. Böylelikle günlük olarak ile-
tişimimize devam ederken çalışma sürelerini de en verimli 

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 
önemli gündem maddesi haline geldi. Salgının hızla ya-
yılması, hem GittiGidiyor çalışanlarının hem de toplum 
sağlığının korunması adına önlemlerin de hızlı alınması-
nı gerektirdi. GittiGidiyor olarak biz de 1 gün içerisinde 
karar alarak evden çalışma uygulamasını başlattık. Bu 
uygulama bir eBay şirketi olarak toplantılarımızın büyük 
bir kısmını online gerçekleştirdiğimiz ve süreçlerimizin 
çoğunu dijital ortamda ilerlettiğimiz için bizi çok da 
zorlayan bir geçiş olmadı.
Evden çalışma sistemine geçilmesi ile birlikte içinde 
bulunduğumuz olağanüstü durumu yönetebilmek ve 
hâlihazırda var olan çalışma rutinlerini sürdürebilmek 
için en çok kullandığımız uygulamalar Zoom ve Sk-
ype gibi online görüşme uygulamaları oldu. Uzaktan 
erişim için VPN ve günlük iletişim için de Slack uygu-
lamaları sıkça kullanılmaya başlandı.
Ayrıca bu süreç bize yüksek motivasyonun iş yapış şekil-
lerini nasıl etkilediğini bir kere daha hatırlatmış oldu. Bu 

şekilde kullanıyoruz. Ek 
olarak çalışanlarımızın bilgi 
birikimine katma değer 
sağlamak adına; medikal, 
uygulama/yöntem, ürün ve 
hastalık konularında daha 
önceden planlandığımız 
online teknik eğitimlerin 
tarihlerini öne çektik. 
Ayrıca, Boehringer Ingel-
heim olarak COVID-19 mü-
cadelesindeki çabalarımızı 
da önemli ölçüde artırdık. Dünya çapında ihtiyacı olan sağlık 
kurumlarına ve topluluklara daha fazla yardım ulaştırmak 
amacıyla bir Global Destek Programı oluşturduk. Bu program 
ile global destek fonumuz 5,8 milyon Euro’ya yükseldi. Ocak 
ayından bu yana 11 bin laboratuvar saatten uzun süredir 
COVID-19 araştırmaları yürüten 100’den fazla bilim insanı ile 
oluşturduğumuz uluslararası IMI CARE Konsorsiyumu’nun 
genişlemesini öngörüyoruz. Bununla birlikte, gönüllü çalışma-
lara katılmak isteyen dünya genelindeki 50 bin çalışanımıza 
yardım çalışmalarında görev alabilmeleri için 10 güne kadar 
ücretli izin veriyoruz. “Daha Fazla Sağlık” (Making More 
Health) inisiyatifi kapsamında, Kenya ve Hindistan'daki sosyal 
girişimcilerin COVID-19 yayılım riskini azaltmaya yönelik 
girişimlerini desteklemek amacıyla 580 Bin Euro tutarında bir 
yardım fonu oluşturduk.
Boehringer Ingelheim Türkiye olarak bu sürecin bir an 
önce son ermesini diliyor, daha sağlıklı yarınların çok uzak-
ta olmadığına gönülden inanıyoruz.

yüzden sabahları fiziksel 
olarak birbirimizin yanında 
olamasak da manen yan 
yana olduğumuzu hisset-
mek ve güne pozitif ener-
jiyle başlamak için Slack 
üzerinden birbirimize 
mutlaka “Günaydın” diyo-
ruz. Genel Müdürümüz 
ve Çalışan Deneyimi de-
partmanımız yine Slack 
üzerinden sık sık bizleri 
bilgilendiriyor. Hatta 
gündemle ilgili olarak 
Genel Müdürümüzle online olarak sohbet buluşması 
yapıyor, İşyeri Doktorumuz ve İş Sağlığı Güvenliği 
Uzmanımızla merak ettiğimiz sorular için yine online 
olarak bir araya geliyoruz. Hâlihazırda var olan evden 
çalışma reflekslerimizi de geliştirip uzun süreli evden 
çalışma konusundaki incelikleri keşfetmeye devam 
ediyoruz.
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COVID-19 salgını, berabe-
rinde getirdiği zorunluluk-
larla hayatımızı tamamen 
değiştirdi. Dışarıdaki fizik-
sel hayat durma noktasına 
gelince, hepimiz evlerimize 
kapandık ve işlerimizi 
evlerimizden sürdürmeye 
devam ettik. Boyner olarak 
dijitalleşme çalışmalarımı-
zı çok uzun zamandır sür-
dürüyoruz. Dijitalleşmede 
kazandığımız deneyimler 
sayesinde, COVID-19 ile 

gelen yeni çalışma modellerine çok çabuk uyum sağla-
dık. Sektörde salgının neden olduğu güncel gelişmelere, 
en hızlı refleksi veren markalardan biri olduk. Merkez ofis 
çalışanlarımız, salgının ilk günlerinden itibaren kademeli 
olarak evden çalışma sistemine geçti. 
Zamanı verimli kullanmak hedefiyle son yıllarda toplantıla-
rımızı olabildiğince dijital ortama taşımaya başlamıştık. Bu 
alışkanlığı kazanmış olmak, salgın döneminin zorunluluğu 
olan online toplantı gündemine hızlı adapte olmamızı 
sağladı. Hem ekiplerimiz arasında hem de çalıştığımız 
ajanslarımız ve diğer partnerlerimizle dijital ortamda gö-
rüntülü toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıları aynı zamanda 
bir sosyalleşme fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Ekran 
karşısında da olsa karşılıklı birer kahve içmek ve sohbet 
etmek motivasyonumuzu artırıyor. Şirket içi eğitimlerimizi 
zaten e-learning platformumuz Akademi Online ile gerçek-

Dijital iletişimi her alanda, hem kurum 
içinde hem de kurum dışında yeni bir 
sosyalleşme haline getirdik.

Gökhan Sivrikaya
Boyner Büyük Mağazacılık

Pazarlama Direktörü

leştiriyorduk. Dolayısıyla Akademi Online için değişen bir 
şey olmadı; bu süreçte de platformun içeriğine eğitimler, 
videolar ve kısa bilgilendirmeler eklenmeye devam ediyor.
Evlerimizde kaldığımız bu dönemde sosyal medya stra-
tejimizi de değiştirdik. Farklı içeriklerle, hayatın devam 
ettiğini anlatmak, takipçilerimizin hayatına hareket 
ve moral katmak istedik. Her hafta yeni bir haftalık 
programla takipçilerimizin karşısına çıkıyoruz. Düzenli 
olarak uzman isimlerden egzersiz önerileri, dans dersle-
ri, yoga dersleri ve kişisel bakım önerileri sunuyoruz. Ay-
rıca kitap önerileri, pratik tarifler ve DJ performansları 
Instagram sayfamızdaki güncel paylaşımlar arasında yer 
alıyor. Bu süreçte elbette çocuklarımızı da unutmadık. 
Evde çocuklarla birlikte yapılabilecek spor egzersizle-
rinden, dans eğitimlerine, dijital yayın platformlarında 
hediye üyelikten çocuklarımız için seçtiğimiz sesli kitap 
hediyelerimize kadar birçok dokunuşla evdeki bu se-
rüveni daha keyifli hale getirmeyi hedefledik. Özellikle 
Instagram sayfamızı bir iletişim kanalı gibi kullanarak, 
adeta bir yayıncı bakış açısıyla kendi medyamızı oluş-
turduğumuzu söyleyebilirim.
Bu zor dönemi daha odaklı çalışarak, daha çok üreterek ve 
fikir geliştirerek değerlendiriyoruz. Ayrıca dijital becerileri-
mizi geliştiriyoruz. Bu dönemle birlikte gelen yeni iş yapış 
ve sosyalleşme biçimlerinin gelecek planlarımıza daha çok 
yön vereceğini düşünüyoruz.

Dijital yapımız ve becerilerimiz krizde 
çözüm sunmayı kolaylaştırdı.

Zorlu süreçte tüm esnafa 
kapılarımızı açarak çeşitli 
destekler vermeyi amaçladık.

Aylin Tülay Özden
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi

Simin Özkar 
n11.com Marka ve
Kurumsal İlişkiler Direktörü

Teknoloji ve dijital dönüşüm alanında 22 yıldır hız 
kesmeden çalışan bir şirket olarak, dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan Covid-19 virüsüyle birlikte iş yapış şe-
killerimizin şimdiye dek hiç olmadığı kadar etkilendiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Gündemi en başından bu yana 
çok yakından takip ederek yetkili kurumlar tarafından 
yapılan uyarıları dikkatle uyguluyoruz. 
Dijitalleşme yaşam tarzımızı değiştiriyor derken, Co-
vid-19’un hayatımızı baştan sona değiştirdiğini düşünüyo-
rum. Doruk olarak, 18 Mart tarihi itibariyle Satış, Yazılım, 
Proje Yönetimi, Destek, Müşteri İlişkileri, İş Mükemmelliği, 
Pazarlama, Yurtdışı Operasyonlar ve Finans birimlerimiz 
olarak 110 kişilik ekibimizle evden çalışmaya başladık. Bu 
düzene geçmeden önce IT ekibimiz, ofiste yer alan Big Data 
üzerindeki Yapay Zekâ uygulamaları için geliştirme imkânı 
sunan ve tüm ekiplerin aynı anda bağlanabildiği ortak su-
nucuların ve uygulamaların yüksek performansla çalışması 
konusunda çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu 
uygulama bundan sonraki iş süreçlerimizde de kullanacağı-
mız ve hayatımızı kolaylaştıracak bir adım oldu. 
Haftalık ve günlük aksiyon planlarımızı ve ajandalarımızı 
ise bir bulut uygulaması üzerinde yapıyoruz. Doruk olarak, 
artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolojileriyle tamamen 
entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi olma 
özelliğine sahip ürünümüz ProManage ile dünya genelinde 
300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleş-
tirmiş durumdayız. Dolayısıyla hem yurt dışında hizmet 

n11.com olarak, koronavirüs (Covid-19) vakalarının 
ülkemizde görülmesi ardından tam kadro evden çalış-
ma sistemine geçen ilk şirketlerden biriyiz. e-Ticaret 
sektörü olarak işlerimiz tamamen online bir sistem 
üzerinden yürüyor, bu nedenle içinde bulunduğumuz 
sürece kolaylıkla entegre olabildik. Bu süreçte önceli-
ğimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın sağlığını gü-
vence altına alırken, bu zorlu süreci evlerinde geçiren 
milyonlarca kullanıcımıza ihtiyaç ve isteklerini en kısa 
sürede ve en doğru şekilde ulaştırmak oldu. 
Bunun için ekiplerimiz her zamankinden daha hızlı ve 
daha çözüm odaklı olmaya gayret ediyor. Bu durumun 
bir sonucu olarak, talepleri karşılayabilmek adına 
çağrı merkezimizin kapasitesini arttırdık. Platformu-
muzda satışa sunulan ürünlerdeki fiyat istikrarının 
müşteri lehine olabilmesi için sürekli olarak fiyat 
kontrollerimizi gerçekleştiriyor, kullanıcılarımızın 
ürünleri avantajlı fiyatlarla alabilmesi için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Platformumuzu tercih eden 
kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını site içerisinde 
kolaylıkla bulabilmeleri için site içi yönlendirmeler ve 
kampanyalar oluşturuyoruz. Aynı zamanda bu dönemi 
evlerinde geçiren herkesin motivasyonunu arttırabil-

verdiğimiz çok sayıda 
fabrika bulunması hem de 
Amerika’da da şirketimiz 
olması ve Japonya’daki 
partnerimiz ITO Corpora-
tion ile birlikte Asya Pasifik 
pazarındaki çalışmalarımızı 
yoğunlaştırmış olmamız 
nedeniyle üst düzey yöneti-
cilerimiz başta olmak üzere 
ekibimiz çok fazla yurt dışı 
seyahati gerçekleştiriyor. 
Bu noktada işlerimizin sür-
dürülebilirliği açısından aksiyonlarımızı ve ajandalarımızı 
bulut üzerinden güncelliyor olmamız bize Covid-19 günleri 
geçtikten sonra seyahat planımızın tekrar yoğunlaştığı 
dönemlerde yine büyük avantaj sağlamaya devam edecek. 
Bu süreçte elbette iç ve dış paydaşlarla olan tüm toplantıla-
rımızı dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Ek olarak sana-
yicilere dijital dönüşüm mentorluğu yapan bir teknoloji 
şirketi olarak ProManage Akademi adını verdiğimiz eğitim 
projemiz kapsamında vermekte olduğumuz dijital dönüşüm 
eğitimlerini de online olarak gerçekleştiriyoruz, bu sayede 
geçmişte zaman problemi nedeniyle katılmakta zorluk 
çeken müşterilerimizin şimdi çok daha yüksek katılımla 
aramızda olduklarını görüyoruz. Bu noktada dijital eğitimle-
rimizi önümüzdeki süreçte daha da artırmayı planlıyoruz.

mek adına, her gün evde 
yapılabilecek sağlıklı ve 
keyifli aktivite videoları-
nı instagram hesabımız 
üzerinden paylaşıyoruz. 
Bu dönemde birçok üre-
tici ve esnaf dükkânlarını 
kapatmak durumunda 
kaldı. Dükkânlarını 
kapatmak zorunda kalan 
tüm üreticilerimize ka-
pılarımızı sonuna kadar 
açıyor ve onlara çeşitli destekler sunarak platformu-
muza davet ediyoruz. Bu zorlu süreçte ürünlerini müş-
terilerine ulaştırmak için canla başla çalışan 180 binin 
üzerindeki kayıtlı tedarikçimizin de ödeme vadelerini 
düzenleyerek bu süreci en rahat şekilde geçirebilme-
leri için nakit akışlarına destek olmaya çalışıyoruz. Bu 
zorlu günleri hep birlikte, destek ve umutla atlatacağı-
mıza inanıyorum.
Bu süreci aşarken herkesi #SağlıklaEvdeKalmaya davet 
ediyorum.

Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yeni tip 
koronavirüs (COVID-19) 
nedeniyle zorlu ve hassas 
bir dönemden geçiyoruz. 
Vaillant olarak bu konuda 
yüksek hassasiyet göstere-
rek tüm önlemlerimizi aldık. 
Müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştırmak, evlerindeki 
konforu sürdürmek için ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Şartları müsait olan çalışan-

larımız görevlerini evlerinden yürütüyorlar. Evden çalışma 
bize müthiş bir verim artışı ve farklı bir ekip ruhu kazandırdı. 
Daha performans ve sonuç odaklı çalışmaya, artan verimlilik 
sayesinde projelerimizi hızla tamamlamaya başladık.  Yurt 
çapında tüm iş arkadaşlarımızla her an bağlı çalıştığımız 
için daha öncesine göre farklı bir sinerji yaratıldı. Bu sinerji 
ve üretkenliğin bundan sonra da devam edeceğini biliyoruz.
Satış bölümünde çalışan arkadaşlarımız görüşmelerini video 
konferans yöntemi ile yürütüyorlar. E-shop adını verdiğimiz 
ve yetkili satıcılarımızın internet üzerinden sipariş vermeleri-
ne imkân tanıyan sistemimizin kullanımı da yaygınlaştı. Bu 
zor günlerde bu kasımız da gelişti ve bize ivme kattı.

Korona süreci bize yüksek verimle 
çalışma, güçlü ekip ruhu ve 
müşterilerimizle temassız ama artan bir 
güven duygusu kazandırdı. 

Hazım Bumin
Vaillant Türkiye

Pazarlama Direktörü 

Aldığımız önlemler kapsamında çağrı merkezi çalı-
şanlarımız da evden çalışma düzenine geçti. Bulut alt-
yapımız ile tüm çağrı merkezi operasyonlarını, saatler 
içerisinde evden çalışır hale getirerek, müşteri temsil-
cilerinin çalışmalarını evden yürütmelerini sağladık. 
Ayrıca düzenlediğimiz online seminer ile evden çalış-
ma, esnek çalışma modelleri eğitimleri ile çalışanların 
evden çalışma düzenine en etkili şekilde ve kısa sürede 
adapte olmalarına yardımcı olduk. 
Müşterilerimize her zamanki gibi 0850 222 2 888 
numaralı çağrı merkezinden ve WhatsApp Vaillant 
üzerinden, arıza ve diğer konularda 7 gün 24 saat 
çözüm sunmaya devam ediyoruz. Ek olarak görüntü-
lü ücretsiz keşif hizmetimizi devreye aldık. Böylece 
kombi satın almak isteyen müşterilerimiz için en az 
temas ile satın alma sürecini tasarlamış olduk.
Sahada çalışmak zorunda olan servis çalışanlarımız 
için ise tüm önlemleri üst seviyede aldık. Yalnızca yeni 
devreye alım ile arıza işlemlerinde hizmet veren Vaillant 
servis çalışanları bu süreçte maske, gözlük, eldiven ve 
özel tulumları ile müşterilerine destek veriyor.
Birbirimizi koruyarak bu dönemi konforlu ve sorun-
suz bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz.
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Tüm dünyada ve ülke-
mizde yayılmakta olan 
koronavirüs (Covid-19) sal-
gını, hayatımızı tamamen 
değiştirdi. Bu dönemde 
iş hayatımızı da yeniden 
düzenleyerek, çalışmaya ve 
üretmeye devam ediyoruz. 
Eker olarak, çalışanlarımı-
zın ve toplumun sağlığına 

öncelik veriyoruz. Gıda üreticisi ve dağıtıcısı olmamız 
sebebiyle, işimizi kendimizi koruyarak en güvenli şekilde 
yaparken, aynı zamanda bu dönemde halkın süt ürünleri 
ihtiyacını karşılamayı sağlamanın da sorumluluğunu 
taşıyoruz. 
17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik alt yapısı hazırlan-
mış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden 
sürdürebilecek çalışanlarımız için evde çalışma prosedür-
lerini hayata geçirdik. Teknolojiden maksimum seviyede 
yararlanıyoruz. Toplantılarımızı internet üzerinden görüntü-
lü konuşma programları aracılığı ile yapıyoruz. Bu dönemde 
iş dışı konularda da iletişim kurmanın önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Mesaisini uzaktan sürdüremeyecek çalışanla-
rımız için tüm güvenlik ve hijyen kurallarını eksiksiz yerine 
getirerek, sosyal mesafelerini korumaya yardımcı olacak 

HARIBO Türkiye olarak, 
Ocak ayından itibaren 
koronavirüs gündemine 
yönelik tüm gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. İlk 
bilgilendirmeleri Almanya 
merkezimizden aldık. Ön-
celikle tüm çalışanlarımızı 
COVID-19 pandemisinin 
sebebi, belirtileri, bulaşma 
yolları, açabileceği sağlık 
sorunları ve tedavi süreciyle 
ilgili bilgilendirdik. 
Çalışanlarımızın ve yakın 

çevrelerinin sağlığı bizler için çok önemli. Bu nedenle üst 
yönetimimizin desteği ve İş Sağlığı Güvenliği ve İşyeri 
Sağlık Ekiplerimizin yönlendirmeleriyle, en hızlı şekilde 
ek önlem ile uygulamaları hayata geçirmeyi hedefledik. 
COVİD-19 pandemisinin ülkemizde de ilk vakasının gö-
rülmesiyle birlikte fiziksel olarak ofis ortamından bağım-
sız çalışabilecek tüm çalışanlarımız için evden çalışma 
modelini hayata geçirdik. Üretimde çalışan ekiplerimiz ise 
vardiyalı sistemde çalışmaya devam etti ve bu ekiplerimize 
üretim alanlarımızda çalışma yetkisini sağlık denetimleri 
tamamlandıktan sonra verdik. Bu süreçte üst seviyede olan 

Korona günlerinde hem B2B hem 
de son tüketicilerimizin Eker ile ilgili 
ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayacağı 
dijital bir dünya kurduk. 

İlkemiz, içten ve açık iletişimin 
sağlanması

Özge Kiraz
Eker Süt Ürünleri 

Marka Müdürü 

Tamer Karabay
Haribo Türkiye ve

MENA Bölgesi
Pazarlama Direktörü

şekilde çalışma düzenleri oluşturduk.
Hem B2B tarafındaki hem de son tüketici müşterilerimi-
zin, ürünlerimize daha hızlı ulaşabilmesi için teknolojik 
çözümleri devreye aldık. B2B müşterilerimize daha önce 
de bilgilendirmesini yaptığımız Eker Müşteri Portalı’nı bu 
dönemde daha etkin kullanmaya başladık. Eker Müşteri 
Portalı’nı kullanan B2B tarafındaki müşterilerimiz online 
olarak sipariş verebiliyor, geçmiş siparişlerini görebiliyor, 
ileri tarihler için yine online siparişlerini oluşturabiliyor.
Bu kriz döneminin en önemli yeniliği ise e-ticaret sitemiz 
oldu. Tüketicilerimizin sevdikleri Eker ürünlerini evine 
sipariş etmesi ihtiyacına cevap verebilmek adına pazarla-
ma ve bilgi işlem ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yeni 
online market sitemizi hayata geçirdik (https://market.eker.
com/pls/market/home).
EKER MARKET’in en büyük farkı ve özelliği sadece Eker 
ürünlerini, Eker’in dağıtım ekibi tarafından, Eker soğutucu-
lu araçlarıyla fabrikadan taze taze, soğuk zincir kırılmadan 
tüketiciye ulaştırıyor olması. Arada bir kargo firması bulun-
muyor. Eker Market’in kullanıcıları; ürünlerimizi düzenli 
tüketen, 3’lü 6’lı kolilerde sevdiği ve yoğunluklu tükettiği 
çeşitleri ayda 2-3 seferde toplu olarak evine teslim edilmesi-
ni tercih eden, özellikle bu dönemde online alışverişi tercih 
eden tüketiciler olacak.

hijyen şartlarımızı her vardiya giriş-çıkışlarında sağlık ekipleri 
tarafından muayene, termal kamerayla vücut ısısı ölçümü ve 
dağıtılan sağlık paketleriyle destekledik.
Evden çalışma modelimizle hayata geçirdiğimiz ilk ve 
öncelikli adım, mesai saatlerimiz içerisinde cep telefonu, mail 
ve Webex üzerinden ekip arkadaşlarımızla ve paydaşlarımız-
la sürekli iletişimde kalmak oldu. Sosyal teması minimum 
seviyede tutmamız gereken bu günlerde, online araçlar 
üzerinden temasımızı sürdürmeye ve iletişimimizi daha da 
güçlendirmeye özen gösteriyoruz.  Çalışanlarımızın sağlık ve 
güvenliğinden emin olmak adına iş yeri hekimi, ISG ve İK 
departmanlarına her zaman ulaşılabilecekleri bir alt yapıyı da 
destekledik. Alınan önlemlerin ev ortamında da hayata geçi-
rilmesi konusunda sürekli bilgilendirme ve takip halindeyiz. 
Hem merkez ofisimizde çalışan ve evden çalışma modeline 
geçen hem de fabrikamızda çalışan iş arkadaşlarımızla koro-
navirüs salgınından kendilerini ve yakın çevrelerini koruya-
bilmeleri adına özel tavsiyelerimizi paylaştık. Ek olarak hijyen 
paketleri tedarik ederek çalışanlarımıza ulaştırdık.
Bu hassas dönemde, içten ve açık iletişimin sağlanması en 
önemli ilkemiz oldu ve odak noktamızı kaybetmeden çalış-
malarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 
HARIBO Türkiye olarak birbirimize destekleyerek, çözüm 
odaklı olarak ve her ne olursa olsun umudumuzu kaybetme-
yerek bu süreci birlik içinde atlatacağımıza inancımız tam.

Bu süreçte herkesin motivasyonunu 
yüksek tutmak için yeni uygulamalarla 
yolumuza devam ediyoruz. 

Tüm adımlarımızı geliştirerek tüm 
paydaşlarımızla açık olarak paylaştık ve 
böylece önemli bir katma değer kazandık.

Orjin İbar
Kimberly Clark Türkiye
Pazarlama Müdürü

Ahmet Zeytinoğlu
Sodexo Türkiye CEO’su 

Bütün dünyayı etkileyen bu özel dönemde, Kimberly-Clark 
global olarak aldığımız önlemlerle hızlıca online çalış-
ma düzenine geçtik. Hâlihazırda bu adımı destekleyen 
uygulamalarımız da olduğu için uzaktan çalışma modeline 
kolaylıkla adapte olduk. Bu süreçte çalışanlarımızın yanında 
olabilmek adına onların psikolojisini, çalışma düzenlerini 
düşünerek, hayatlarının dinamik bir şekilde devam etmesini 
sağlayacak, global çapta çeşitli uygulamalara imza attık.  
Yaptığımız bu uygulamaların çalışanlarımızın kişisel 
hayatlarına da fayda sağlamasına dikkat ettik. Bu kapsamda, 
dünya çapındaki tüm bölge ofislerimizdeki çalışanların 
katılabildiği, çeşitli, eğlenceli şirket içi meydan okumalar 
düzenlenmeye başlandı. Her hafta en iyi yemek, en iyi 
fotoğraf, en iyi spor hareketi gibi iç paylaşımlar yapılıyor. 
Böylece global çapta hem birbirimizi motive ediyor hem de 
kendi içimizdeki bağı kuvvetlendirerek aramızda etkileşim 
sağlıyoruz. Şu an coğrafya fark etmeksizin tüm insanlar 
aynı süreçten geçiyor ve bu tarz çalışmalar birbirimize daha 
fazla destek olup kenetlenmemizi sağlıyor. Tüm ülkelerin 
katıldığı bir aktivite olması nedeniyle de çalışanlarımız 
diğer ülkelerden arkadaş edinme şansı yakalıyorlar. Uzun 
yıllar devam ettirilebilecek arkadaşlıklar için de güzel bir 
başlangıç olabileceğini düşünüyoruz. 
Şirket içinde çalışmalarımızın yanı sıra bu desteği ve 
kenetlenmeyi şirketimiz dışında da yaymak ve her koşulda 
yanımızda olan, hepimiz için gece gündüz demeden emek 
veren sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek ama-

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi olarak Türkiye’de 
28 yıldır yemekten teknik bakıma, tesis yönetiminden 
temizliğe, bahçe bakımı ve ilaçlamadan enerji yöneti-
mine ve destek hizmetlerine kadar 50’ye yakın alanda 
hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizin en önemli başlıkla-
rından birini de catering oluşturuyor.
Sodexo olarak Türkiye’nin birçok ilinde ve farklı lokas-
yonlarda hizmet veren bir şirket olduğumuz için uzaktan 
çalışma bizim aşina olduğumuz bir durumdu. Bu kap-
samda IT altyapımızı güçlendirmiş ve tüm mail adres-
lerinin dâhil olduğu bir network sistemi kurmuştuk. Bu 
da farklı çalışma gruplarıyla ekiplerin birbiriyle iletişim 
kurmasını sağlayarak çözüme hızlı bir şekilde ulaşılması-
na katkı sağlıyordu. Yani uzaktan çalışmanın bize çok da 
uzak bir sistem olmadığını söyleyebilirim.
Bu sistemimizi salgın sonrasında daha da geliştirdik. Şehir 
içi ve şehir dışı tüm toplantılarımızı Microsoft Teams’e taşı-
dık ve sirkülasyonu azaltmak için merkez ofisimizde evden 
çalışma düzenine geçtik, haftalık bilgilendirme toplantıları 
ve bire bir görüşmelerle iş takiplerimizi sürdürdük. Home 
ofis düzenine geçmemiz ekip içi ve departmanlar arası ileti-
şimimizi de farklılaştırdı. Her departmandan arkadaşlarımız 
sabah saatlerinde kendi içinde güne merhaba toplantıları 

cıyla Kalben’in özel olarak 
bestelediği ve seslendirdiği 
“iyikivarsınız” şarkısını ha-
yata geçirdik. Bu hareketi, 
çalışanlarımızın da kalpten 
desteklediğini ve bunun 
geçici olmadığını görmek 
bizim için çok güzel bir 
gelişme oldu. Bununla 
birlikte bu operasyonu seri 
bir şekilde yönetebilme-
miz, zaman ve mekândan 
bağımsız olarak hızlıca 
aksiyon alabilme gücümüzü de gösterdi. Bundan sonra da 
kazandığımız bu yetkinlikleri geliştirerek devam ettireceği-
mize inanıyoruz.
İsteyen herkesin dâhil olabileceği bir uygulama olarak, 
sosyal medya hesabımızdan, Migros ve Watsons ile evde 
yoga ve pilates serisi başlattık. Kotex Active ile evde olaca-
ğımız süre boyunca herkesi aktif olmaya yönlendirip fayda 
yaratmaya çalışıyoruz. Bu uygulamayla çalışanlarımızın hem 
bu süreçte fiziksel aktivitede bulunmasını sağlarken daha 
sonraki hayatlarına da uygulayabilecekleri spor bilincini 
aşılamaya çalışıyoruz. Bundan sonrada, her zaman olduğu 
gibi çalışanlarımız ve tüketicilerimiz için fayda yaratacak 
yenilikçi hareketlerin takipçisi olmaya ve spordan sağlığa 
yanlarında olmaya devam edeceğiz.

düzenliyor, böylece hem 
gelişmeler herkesle düzenli 
olarak paylaşılmış olurken, 
haftalık planların ve takip 
ettiğimiz projelerin üzerin-
den hep birlikte geçiyoruz. 
Bunun dışında açık olan 
işletmelere çok sık olmasa 
da gidiyoruz ancak gün-
lerimiz çoğunlukla masa 
başında geçiyor.
Ekip iletişimlerimizin yanı sıra müşterilerimizle olan ileti-
şimimizi ve görüşmelerimizi de online sistem üzerinden 
gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte müşterilerimize verdiğimiz 
hizmetlerimizde de önemli değişiklikler yaptık. Özellikle 
temizlik frekanslarımızı arttırdık, catering alanında bulaş 
riski yaratabilecek unsurları belirleyip değerlendirdik, 
binanın kapanış öncesinde yapılan kontroller, kapalı 
kaldığı süre zarfında yapılması gerekenler ve açılmadan 
önce yapılacaklar gibi birçok konuda müşterilerimizi 
bilgilendirdik. Son olarak da tüm bu tecrübelerimizi 
müşterilerimizle paylaştık ve müşterilerimize ciddi katma 
değer kazandırdık.
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Marshall olarak global bir 
marka olmanın avanta-
jını bu salgın esnasında 
da yaşadık. Hollanda 
merkezli, dünyanın dört 
bir yanında hizmet veren 
AkzoNobel çatı şirketi-
miz ile sürekli iletişimde 
kalabilmek adına salgın-
dan çok daha önce online 
sistemler bazında tüm alt 
yapımız hazırdı. Müte-

madiyen gerçekleştirdiğimiz online toplantılarımızla 
uzaktan çalışma modeli şirketimiz için bir iş yapış 
şekli durumundaydı. Tüm yönetim, pazarlama, satış, fi-
nans, üretim, AR-GE ekiplerimiz Hollanda merkezimiz 
ile sürekli irtibat halinde olmaları gerektiği için gerekli 
ekipmana sahiptiler. Dolayısıyla iş yönetim biçimimizi 
çok değiştirmedi. Sadece bazı çalışanlarımız fiziksel 
olarak şirkete gelmiyor. Özetle uzak çalışma modeline 
hızlı ve sorunsuz bir geçiş sağladık diyebilirim. 
Uzaktan çalışmaya elverişli tüm çalışma arkadaşlarımızı 
uzak çalışma modeline geçirmemiz sonucunda toplantı-
larımızın daha verimli hale geldiğini belirtmek gerekiyor. 
Bugün teknolojinin de yardımıyla birçok toplantımızı 
art arda yaparak zaman tasarrufunun yanı sıra verimli 

Müşterilerimizin yanında olduğumuz 
mesajını verip onların anlık taleplerine 
karşılık verebilmeyi çok önemsiyoruz.

Pınar Adabağ
AkzoNobel Marshall

Pazarlama Müdürü 

çalışma alanları da yaratmış oluyoruz. Toplantılarımızda 
aldığımız kararları hızlıca uygulamaya alabiliyoruz. 
Öte yandan AkzoNobel’de, global bir güç olmanın verdiği 
tecrübe ile bu süreçte sürekli bize destek oluyor. A’dan 
Z’ye tüm çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişiminden 
profesyonel gelişimine kadar uzanan geniş bir perspektif-
te destek olacak eğitimler ve materyaller sağlıyor. Global 
yönetimden gelen video içeriklerle uzak çalışma modü-
lünü etkili hale getirecek, çalışma verimliliğini artıracak 
içerikler düzenli olarak paylaşılıyor. Bu noktada bir başka 
faydayı da kişisel gelişme süremize ayırdığımız zamanın 
artması olarak göstermek mümkün. 
Ayrıca, müşterinin önceliklerini göz önüne alarak tüm çalı-
şanların birebir ustalarımızı araması uygulamasına geçtik. 
Bu aramaları artık usta ekiplerinden sorumlu kişiler değil, 
tüm pazarlama ekipleri yapıyor. Müşterilerimizin yanında 
olduğumuz mesajını verip onların anlık taleplerine karşılık 
verebilmeyi çok önemsiyoruz. Bu süreçte başta ustalarımız 
olmak üzere tüm müşterilerimizi daha yakından tanıma 
imkânı yakaladık diyebilirim. Yine merkezimizden gelen bir 
takım eğitim, kişisel gelişim, Korona Virüsten korunmaya 
yönelik içerikleri bayilerimizle paylaşıyoruz. Tüm bayile-
rimiz bu süreçte global bir marka ile çalışmanın güvenini 
anbean yaşıyor. Ayrıca, tüketicilerimize bu dönemde destek 
olmak ve marka olarak ürünlerimizin yanında olmamız 
büyük önem taşıyor. Çocuklarla birlikte yapılabilecek akti-
viteler, pedagoglar ile çalışmalarımız, hatta fitness için çok 
güzel uygulamalar getiriyoruz.

Atacağımız her adımın ekonomiye katma 
değer sağladığını unutmamak gerekiyor.

Fatih Özbağrıaçık
Runibex Technology
Group CEO

Şirketlere profesyonel BT hizmetleri sağlayan bir kurum 
olarak içinde bulunduğumuz süreç bize, kolektif olarak 
müşterilerimiz ile paralel beklentiler olması durumunda 
online çalışmanın aslında ne kadar uygulanabilir olduğunu 
gösterdi. Bu dönem zarfında satış, ön satış, sözleşme süreç-
leri, migrasyon, canlı geçişi, destek devirleri ve 7x24 moni-
toring hizmet başlangıçlarının tamamını deneyimlemiş ve 
başarı ile gerçekleştirebilmiş olduğumuzu keyifle gördük.  
Birden fazla ülkede faaliyet göstermemiz sebebi ile online 
toplantılara zaten alışkın bir ekibiz ancak bunu gerektiğinde 
yapmak yerine düzenli ve sürdürebilir kılmak için elimizin 
altındaki bulut teknolojileri ve servislerimizin iş yönetim sis-
temlerini daha koordineli kullanmayı öğrendik. Hedef bazlı 
kısa ve gerektiğinde toplantı yapan bir ekiptik. Bu anlamda 
yeni düzene geçişimiz ile ilgili ciddi kaygılarımız olmadı. 
Özünde krizin bize haykırarak sorduğu şey şu : “İnsan doğa 
ile mücadele mi edecek, iş birliği mi yapacak?”. Cevap tabii ki 
iş birliği olmalı. Peki, insanlardan oluşan, onlarla var olmuş ve 
olacak olan şirketlerin buna aykırı hareket etmesi -ki kararları 
da insanlar alıyorken, mümkün mü? Hayır, olmamalı! Sektör 
içerisinde uzaktan çalışma kararını alıp uygulamaya alan ilk 
şirketlerden biriyiz ve bu kararın öncelikli olarak alınmasında-
ki en önemli gerekçe tabii ki insani kaygılarımızdı. 
Ancak çevremizde çokça yöneticinin uzaktan izlenebi-
lirlik ile ilgili kaygılarından dolayı uzun ve gereksiz, gün 
boyu süren online bağlantılar yapmaya meyilli olduğu-
nu, çalışanların sistemlere ne kadar süre ile bağlanmış 
oldukları gibi sorgular ile performans izleme işinin hangi 
noktalara çekilebildiğini görüyoruz. Bu kaygılar ile artık 
açıkça yüzleşilmesi gerekiyor. Bunun yerini hedef ve 

planlama bazlı iş yöne-
tim modelleri ve araçları 
alacak ve makro/mikro 
hedefler ile ilerlenmesi ge-
rekecek; bunu net olarak 
görebiliyoruz. Bu bizim 
açımızdan, şirket içinde 
iyi seviyede olduğunu 
düşündüğümüz makro ve 
mikro planlama ile değiş-
kenlik yönetimini, hızlı ve 
etkin destekleyebileceği-
miz araçları devreye alıp 
iş yapış kültürümüzü daha 
da iyileştirecek adımlar planlamamıza sebep oluyor. 
Öncelikle kendimizin deneyimlediği ve entegre ettiği 
master iş planları ve hedefleri ile entegre task bazlı iş taki-
bi, iş akışı yönetimi, dokümantasyon altyapısı, geliştirme 
ve takip araçları ve bunları destekleyen dokümantasyon 
biçimleri ve sunuşları, bütünsel olarak bize kriz sonrasında 
da uzaktan çalışma oranlarının çok arttığı yeni bir ortam 
için hem hazırlık hem de müşterilerimize de sunabileceği-
miz yeni iş ve proje fikirlerini geliştirmemizi sağlıyor. 
Tabii ki her kurumun kendine özgü dinamikleri vardır 
ancak asıl amacın paydaşlarımıza yani tüm ülke hatta dünya 
ekonomisi olarak birbirimize sağladığımız katma değerler 
olduğunu unutmamak ve bunun ancak onu sağlayan bizler 
ile var olduğunu atlamamak gerekir. Biz de bu anlamda 
bu dönemi öğrenerek, gelişerek ve nihayetinde işimizi biz 
insanlara daha da yaklaştırarak geçirmek için uğraşıyoruz.

İş yapış şekillerimizi salgının yarattığı 
yeni düzene göre şekillendirdik. 

Ender Çolak
Baymak CEO’su 

Bizler de sosyal mesafemizi sınırlama amacı taşıyan 
esnek çalışma modelimizi bu dönemde devreye aldık. Bu 
kapsamda tüm beyaz yaka çalışanlarımız günlük işlerini 
evlerinden takip etmeye başladı.  Bu süreçte ben ve tüm 
çalışma arkadaşlarım sürekli iletişim halinde verimli bir 
şekilde çalışıyoruz. Bu dönem rutin işleyişte bazen yo-
ğunluktan yeterli zamanı ayıramadığımızı düşündüğüm 
yeni ve farklı projelere de odaklanmaya başladık. 
İş yapış şekillerimizi salgın düzenine göre şekillendir-
diğimiz, adaptasyon yetilerimizi kuvvetlendirdiğimiz 
şu dönemde, bir yandan işimize sahip çıkarken diğer 
yandan da kişisel gelişimimize, bireysel eğitimlerimi-
ze ağırlık vererek; her birimiz bu süreci en iyi şekilde 
değerlendiriyoruz. Bunun için Baymak ailesi olarak 
çok hızlı bir şekilde organize olduk. Baymak ailesi-
nin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak 
için farklı içeriklerden oluşan online eğitimleri tüm 
çalışma arkadaşlarımın kullanımınıza açtık. Çalışma 
arkadaşlarım,  bilgisayar eğitimlerinden hobilere, kişi-
sel gelişimden fotoğrafçılığa pek çok eğitimi ücretsiz 
biçimde takip edebiliyorlar. 
Bu dönemin en başında çok hızlı bir şekilde organize 
olarak çekimler yaptık. Gerek satış ekibimiz gerek 

bayilerimizin ilerideki 
hedeflerine ulaşmalarına 
katkıda bulunmak ve 
bundan sonraki dönemde 
daha donanımlı girebil-
meleri için ürün eğitimle-
ri hazırladık. Şu anda bu 
eğitimleri online olarak 
sürdürüyoruz. Ayrıca, 
satış ekiplerimizin farklı 
eğitmenlerden online 
mesleki eğitimler alabil-
melerini de sağlıyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göste-
ren koronavirüs salgını, iş yapış biçimlerinin de değiş-
mesine neden oldu. Baymak olarak bu süreçte iş sürek-
liliğini sağlamak için iki önemli uygulamayı devreye 
aldık. Müşterilerimizin servis taleplerine WhatsApp 
destek hattı ürerinden ve uzaktan video bağlantısı 
yardımıyla çözüm sunmaya başladık. Uzaktan çalışma 
sistemin yaşanılan süreç dikkate alındığında, iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden alınabilecek en iyi tedbirlerden 
biri olarak görüyorum.

Deloitte Türkiye olarak Co-
vid-19 salgınının Türkiye’de 
ortaya çıkmasından sonra 
evde çalışma modeline 
ilk geçen firmalardan biri 
olduk. Vakanın Türkiye’de 
ilk görüldüğü 10 Mart tari-
hinden önce Kriz Komitesi 
oluşturulmuş, alınacak aksi-
yonlar belirlenmişti. Türki-
ye’de vaka görülmesinin he-
men ardından CEO’muzun 
mesajıyla evden çalışma 

önerildi. 16 Mart’tan itibaren müşterilerdeki ekiplere de 
eve dönün çağrısı yapılarak, 25 Mart tarihinden itibaren 
evden çalışma zorunlu hale getirildi. 
Şirketimizde evden çalışma kültürü hâlihazırda mevcuttu. 
Çalışanlarımız iş programları elverdiği sürece haftanın bir 
günü evden çalışabiliyordu. Üretim değil, hizmet sektöründe 
faaliyet gösteriyor olmamız, toplu olarak evden çalışma-
ya geçişi kolaylaştırdı. Fakat müşterilerimizin ofislerinde 
çalışması gereken hizmet ekiplerimizi evlere hızlı bir şekilde 
çekmek tabii kolay olmadı. Bunun için iyi bir iletişim planı 
devreye alındı ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye 
devam edeceğimiz mesajı iletildi.

“Bağlantıda kalalım” ilkemizle 
müşterilerimiz için her alanda kesintisiz 
ve hızlı karar süreçleri oluşturduk. 

Aslı Kuşçu
Deloitte Türkiye Yöneticisi 

Evden çalışma düzenine geçilmesiyle online toplantılar-
da hâlihazırda sık kullandığımız Skype uygulamasının 
yanında bu dönemde popülerliği artan Zoom uygulaması 
sıkça kullanılır hale geldi. Tüm bunlar için teknolojik 
altyapımız hazırdı, fakat işlerin aksamadan yürütülebilmesi 
için internet hızının artırılması, printer erişimi, Zoom Pro 
lisansı alınması gibi ek önlemler ve kolaylıklar getirildi. 
İnsan kaynakları ekibimiz tarafından fiziksel ve ruhsal 
sağlığımızı korumaya yardımcı olacak öneriler paylaşıldı. 
Online fitness seansları organize edildi.
Bu süreçte fiziksel olarak bir arada olamasak da, “bağlan-
tıda kalalım” ilkesiyle birlikteliğimizi olabildiğince online 
toplantılarla devam ettiriyoruz. Müşterilerimize bu kriz 
döneminde destek olmak amacıyla yayınlar hazırlıyor, 
webinarlar düzenliyoruz. Bu dönemde inisiyatif alma, hızlı 
karar verme, daha dijital düşünme rutinin dışına çıkıldığı 
için hem şirket hem müşterilerimiz adına farklı çözüm 
yolları bulma gibi kaslarımız gelişti. Bir yandan herkesin 
evinde ve bilgisayar başında olması sebebiyle erişebilirli-
ğin artması geri dönüşleri hızlandırsa da, özel hayat/iş den-
gesini korumak kolay olmadı. Fakat herkesin aynı durum-
da olması karşılıklı toleransın artmasını ve ekip ruhunun 
derinleşmesini sağladı ki bunlar, yaşadığımız süreçteki en 
büyük kazanımlarımız oldu.
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COVID-19 tüm dünyaya  
insan sağlığının siyasi, 
ekonomik ve gündelik 
yaşamın merkezinde 
yer aldığını bir kez daha 
gösterdi. Biz  insanların 
sağlık yolculuğunda 
yanında olmak ve yaşamı 
güçlendirmek üzere var 
gücüyle çalışan Sanofi 

ekibi olarak, küresel halk sağlığının tehdit altında 
olduğu günümüzde, ülkemize ve tüm insanlığa hiz-
met etmek üzere tam bir ekip ruhu içinde tüm gücü-
müzle emek veriyor ve bundan gurur duyuyoruz. 
COVID-19’un yayılımını önlemek için bilim temelli 
tavsiyeler ile tüm operasyonlarımızı, çalışanlarımızın 
ve ailelerinin sağlığını koruyacak şekilde düzenle-
dik. COVID-19 mücadelesinin başından beri sağlık 
hizmetlerinin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla 
hastalarımızın tedavileri için ihtiyaç duyduğu ilaçla-
rımızın üretimi ve tedariğinde çalışan arkadaşlarımız 
görevlerine tesislerimizde iş sağlığı ve iş güvenliği ile 
ilgili tüm önlemler alınmak şartıyla kesintisiz devam 
ediyorlar. Bu süreçte 16 Mart 2020 Pazartesi gününden 
tibaren, tüm saha ekiplerimiz ve merkez ofis çalışanla-
rımız için evden çalışma sistemine geçildi. 
Evden daha verimli ve mutlu bir çalışma sistemi yara-
tabilmek amacıyla, detaylı bir programı hayata geçir-

NN Hayat ve Emeklilik 
olarak, evden çalışma düze-
nini ve esnek mesai saatleri 
uygulamasını uzun yıllardır 
destekleyen bir şirket 
olduğumuz için COVID-19 
sonrası evden çalışmaya 
adaptasyon da bizim için 
kolay oldu. Çalışanlarımızı 
önemsiyoruz ve öncelikle 
güvende ve sağlıklı olma-
larını istiyoruz. Mart ayının 

ikinci haftasından itibaren alt yapımız tüm çalışanlarımızın 
evden çalışabilmesi için hazırdı. Bu  nedenle süreçlerimizde 
hiçbir aksama yaşamadık. Müşteri İletişim Merkezi’miz ve 
saha çalışanlarımız dâhil tüm çalışanlarımız evden çalışma-
ya başladılar. Özellikle, müşterilerimiz ile yüz yüze görüşme-
ye alışkın olan saha çalışanlarımız, telefonla müşteri iletişimi 

Hepimiz birbirimize bağlıyız. Birlikte 
güçlüyüz, geleceğe hazırlanıyoruz ve 
bu süreci ancak hep birlikte sağlıklı 
olarak atlatabiliriz...

Şu anda öncelikli konumuz 
çalışanlarımızın sağlığı ve 
çalışan bağlılığı. 

Senem Korol
Sanofi Türkiye

İnsan Kaynakları Direktörü

Didem Özsoy Dirican
NN Hayat ve Emeklilik

Genel Müdür Vekili 

dik ve çalışmalarımızı dört başlık altında topladık. İlk 
başlığımız “Bilgi Akışı”. “Hepimiz Birbirimize Bağlıyız” 
mottosu altında Covid-19’la ilgili tüm gelişmeler, Sano-
fi’nin mücadelede attığı somut adımlar, bu durumun iş 
sonuçlarına yansımaları konusunda bilgiler kesintisiz 
biçimde çalışanlarımıza aktarılıyor. İkinci başlığımız “Ta-
kım Birlikteliği”. “Birlikte güçlüyüz” mottomuzla, takım 
liderlerinden teşekkür mektupları, ekibimizin çocukla-
rıyla birlikte evden çalışma fotoğrafları, online kahve bu-
luşmaları, online “happy hour”lar gibi uygulamalarımızla 
ekip çalışmasını teşvik ediyor ve birlikte olma ruhunu 
güçlendirmek üzere motivasyon sağlıyoruz. Üçüncü 
başlığımız “Gelişim”. “Geleceğe Hazırlanıyoruz” mottosu 
altında, bir Sanofi geleneği olan “çalışan gelişimini sü-
rekli kılmak” üzere yönetimden bilişime, yabancı dilden 
kariyer gelişimine pek çok tema altında sunduğumuz 
eğitim olanakları bulunuyor. Dördüncü ve son başlığımız 
ise “Sağlıklı Ol”. COVID-19’la birlikte yaşam düzenimiz-
de büyük değişiklikler meydana geldi. Sosyal mesafeyi 
koruduğumuz, evimizden çıkmadığımız bugünlerde 
kendimize vakit ayırmak, bedenimizi aktif tutmak, 
zihnimize iyi gelecek şeyler yapmak her zamankinden 
daha önemli. Çalışanlarımıza “Hep birlikte sağlıklıyız!” 
mottosuyla online yoga ve meditasyon dersleri, stres 
yönetimi, sağlıklı beslenme, farkındalık gibi konularda 
Welness seminerleri sunuyor, onlara pek çok noktada 
hayatlarını kolaylaştıracak püf noktaları sağlıyoruz.  
Umuyoruz ki, Sanofi olarak pandemiyle mücadelede en 
ön cephelerde yer aldığımız bu akut dönem geçtiğinde 
Sanofi ailesi olarak sarf ettiğimiz çaba ve insan sağlığına 
katkılarımızı gururla ve mutlulukla hatırlayacağız.

sağlayarak  iş yapış şekillerini değiştirdiler. Her gün 
gerçekleştirdiğimiz Agile toplantıları, yine büyük sayıda 
katılımcı ile canlı toplantılara dönüştü.
Çalışanların sağlık durumlarını, yeni geliştirilen NN 
Sağlık Uygulaması aracılığıyla takip etmeye başladık. Bu 
uygulama sayesinden çalışanlarımızdan sağlık durum-
larına ilişkin düzenli bilgi alıyoruz. İnsan Kaynakları  
departmanımız, farklı departmanların toplantılarına daha 
sık katılıyor ve çalışanlarımızı daha sık dinliyor. Çalışan 
bağlılığı ve çalışanlarımızın NN Hayat ve Emeklilik aile-
sinin bir parçası olduklarını evlerinde de hissetmeleri şu 
anda öncelikli konumuz. Bu nedenle iç iletişim aktivitele-
rimize daha da fazla odaklandık. Ev ortamında sağlıklı ve 
güvenli çalışma konusunda öneri ve ipuçlarını paylaşarak 
çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Yönetim 
kadromuz da, bu süreçte Instagram hesabımız üzerinden 
canlı yayınlara katılmaya başladı; böylece  tüm çalışanla-
rımız bir araya gelerek paylaşımlarda bulunabiliyorlar.

Uzaklaşmak yerine, dijital dünyayı 
doğru kullanarak müşterilerimizle 
daha çok yakınlaştık. 

Beste Tınaz 
Wilo Türkiye
Kurumsal İletişim Müdürü

Pompa sektörünün öncü markası Wilo olarak insanlar, 
ürünler, hizmetler, fabrikalar ve makineler arasında akıllı ağ 
bağlantıları oluşturarak akıllı çözümleri hayata geçirmek 
için dijitalleşmeden etkin şekilde yararlanıyoruz. Dijitalleş-
me, aslında iş süreçlerimize de son beş yıldır iyice yerleşmiş 
durumda. Bu sadece ürünlerimiz ve tedarik süreçlerimizle 
sınırlı kalmıyor aynı zamanda çözüm önerilerimizin de bir 
parçasını oluşturuyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 
koronovirüs ile birlikte Wilo Türkiye olarak iş yapış şekil-
lerimizi hızla bu sürece adapte ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu 
noktada iş ortaklarımız ve müşterilerimizin dâhil olabileceği 
zengin bir içeriği bulunan ve yakın zamanda hayata geçir-
diğimiz sosyal platform projelerimizi yeni içerikler geliştire-
rek çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başladık.  
Wilo Social adını verdiğimiz uygulamamız, yaşamın evler-
den devam ettiği bu süreçte iş ortaklarımız ve müşterileri-
mizle sürekli iletişim halinde kalmamızı sağlıyor. Bu uygu-
lamamızla kullanıcılara, anlık bildirimlerle Wilo ve sektör 
hakkında güncel haberlere ulaşma, yeni ürün, referanslar 
ve eğitimlerden haberdar olma, canlı destek özelliği ile 
ihtiyaç duyulan her anda yardım alabilme olanağı sunuyo-
ruz. Bununla birlikte her yıl belirli periyodlarla düzenledi-
ğimiz eğitimlerimizi de dijital platformumuza uyarlıyoruz. 
Kullanıcılar, uygulama üzerinde bulunan eAcademy 
bölümünden ihtiyaç duydukları eğitime kaydolabiliyor ve 
bulundukları ortamdan kolaylıkla seçilen eğitime katıla-

biliyor. Online eğitime 
katılma şansı olmayanlar 
ise yine uygulama üzerin-
den istedikleri eğitimin 
notlarına ve sunumlarına 
rahatlıkla ulaşarak eğitimi 
veren kişilere sorular da 
yöneltebiliyor. Bu sayede 
geçmişte zaman proble-
mi nedeniyle eğitimlere 
katılmakta zorluk çeken 
iş ortaklarımız ve müş-
terilerimizin, şimdi çok daha yüksek katılımla aramızda 
olduklarını gözlemliyoruz. Bu özelliklere ek olarak anket ve 
bilgi yarışmalarının da yer aldığı uygulamamızda kullanıcı-
lara, dilerlerse içerik paylaşımında bulunma veya paylaşılan 
içeriklere yorum yapma imkânı da sunuyoruz. Böylelikle 
kullanıcıların hem bilgi alabildiği hem de paylaşım ve 
yorumlarıyla katkı sağladıkları bu sosyal platformu Wilo 
Türkiye olarak sektörümüze kazandırdığımızı söyleyebiliriz. 
Bu süreçte hayata geçirdiğimiz bir diğer projemiz ise Wilo-Li-
ve Assistant. Servis hizmetlerimize mobil ve dijital çözümü-
müz olan bu projemiz sayesinde kullanıcılara, pompa ve pom-
pa sistemleri hakkında tüm soru ve sorunları için bulundukları 
noktadan canlı ve gerçek zamanlı video iletimi ile destek 
sağlıyoruz. Böylece kişisel temastan kaçındığımız bu günlerde 
Wilo olarak servis anlayışına da yeni bir yaklaşım sunuyoruz.

Ofisi evlere taşımadık. Evlerde yeni bir 
ofis sistemi kurduk ve enerjimizi olumlu 
yönde yeni bir anlayışa yönelttik. 

Mehmet Yıldırım
Yandex Türkiye
Pazarlama Müdürü 

Gerek ülkemiz gerekse dünya, COVID-19 pandemisi nede-
niyle çok zor zamanlardan geçiyor. Bizler de günün getirdi-
ği koşullara hem özel yaşantımızda hem de iş hayatımızda 
olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyoruz. Bu dönemde 
meydana gelen olağanüstü koşullar, birçok davranışın ve 
normun değişmesine neden oluyor. “Uzun süreli” online 
çalışma düzeni (home office) de bugünün yeni normların-
dan biri haline geldi.
Yandex olarak zaten çalışma saatleri ve yöntemleri ko-
nusunda nispeten esnek bir şirketiz; COVID-19 salgını 
başlamadan önce de farklı şehirlerden, lokasyonlardan, 
evlerinden çalışan birçok arkadaşımız mevcuttu. Ancak 
salgının ülkemizde artış hızına paralel olarak, 13 Mart 
Cuma gününden itibaren kurum olarak online çalışma 
düzenine geçtik ve bugün halen bu düzene devam ediyoruz. 
Yandex’in Rusya’daki genel merkezi dâhil dünyadaki tüm 
ofisleri de aynı tarihten beri evden çalışıyor.
Bu süreçte özellikle ekipler arası etkileşim ve dayanışmanın 
günden güne artarak geliştiğini gözlemliyoruz. Evden çalış-
manın getirdiği “geniş zaman olanağı” sayesinde de yapılan 
işlerin daha odaklı ilerlemesi su götürmez bir gerçek olarak 
karşımıza çıkıyor. Belki ilginç gelebilir ancak, evden çalış-
maya başladığımız günden beri iş tempomuz zaman zaman 
normal günlerden daha yoğun bir şekilde geçiyor. 
Yandex Türkiye ekibi olarak, mevcut iş yoğunluğunun ve 
gündemdeki negatif gelişmelerin enerjimizi düşürmesine 

engel olmaya çalışıyoruz. 
Bu yeni koşullara hızla 
alışarak, normal düzenimizi 
olabildiğince devam ettir-
meye gayret ediyoruz. Moti-
vasyonumuzu artırmak için 
hayata geçirdiğimiz bazı 
aksiyonları şöyle anlatabi-
lirim: Örneğin; her sabah 
ekip arkadaşlarımızla “kah-
ve toplantısı” adıyla online 
bir şekilde görüntülü olarak 
konuşuyoruz. Bununla 
beraber günlük, haftalık ve aylık toplantılarımızı herhangi bir 
aksaklık yaşamadan devam ettiriyoruz. Evden çalışma düze-
nimizi kurarken, bir yandan da ofisimizi dezenfekte ettirdik. 
Çünkü hayatın normale döndüğü bir senaryo için de hazırlık-
larımızı sürdürüyoruz. Bu arada isteyen çalışanlarımız, ofisteki 
mevcut monitör ve sandalyelerini evlerine alabiliyor. Rusya’da 
da benzer bir çalışma modeli uygulanıyor. Rusya’daki ekip ar-
kadaşlarımız, online toplantılar üzerinden mevcut ajandalarını 
takip ediyor. Ayrıca, online toplantı daveti üzerinden ekipçe 
yemek yapma workshopları, Yandex’in fitness hocaları ile 
online spor dersi uygulamalar, kapalı satranç turnuvaları da şu 
dönem hayatımıza renk katan aktiviteler arasında yer alıyor.
Bir an önce bu zor günleri atlatıp, sağlıklı günlere kavuş-
mayı diliyoruz.
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İçinde bulunduğumuz 
sıra dışı dönemde, birinci 
önceliğimiz, çalışma ar-
kadaşlarımızın, ailelerinin 
ve sevdiklerinin sağlığını 
ve güvenliğini korumak. 
Salgından korunmanın en 
etkili yolu, uzmanların da 
belirttiği gibi evde kalmak. 
Biz de hazırlıklarımızı ta-
mamlayarak mümkün olan 
tüm birimlerimizi evden 
çalışmaya yönlendirdik. 
Salgın, dijitalleşmenin 
önemini bir kez daha 
hatırlattı. Kendi iç yapımız-

da da dijitalleşmenin olanaklarından geniş bir biçimde 
yararlanıyoruz. Evden çalışmayı destekleyen teknolojileri-
miz sayesinde faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 
Toplantı ve görüşmelerimizi telefon, e-posta ya da görün-
tülü konferans yoluyla gerçekleştiriyoruz.
Çalışanlarımızı da bu dönemde tüm sürecin içinde konum-
luyoruz. Bu kapsamda mevcut mobil uygulamalarımız ve 
online platformlarımız sayesinde çalışanlarımızla sürekli 
diyalog halindeyiz. İlk günden itibaren tüm çalışanlarımızın 
dâhil olduğu iç paylaşım kanalımızı koronavirüs bilgilendir-
me ve etkileşim kanalı olarak konumladık. Bu kanalımızdan 
her gün iki kez düzenli bilgilendirme yapmanın yanı sıra 
aldığımız tüm aksiyonları ve gelişmeleri anlık paylaşıyoruz. 
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin dört bir yanından çalışan-
larımız ve tüm yönetim ekibi olarak bu kanalımızdan online 
olarak interaktif bir toplantı yaptık. Diğer yandan çalışan-

Salgın sürecinde “hep iyi” vurgusuyla 
çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal 
sağlığını korumaya çalışıyoruz.

Bülent Bayram
Vodafone Türkiye

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 

larımızı ve ihtiyaçlarını anlamak için 2 haftada bir anket 
yaparak aksiyon alıyoruz. Ayrıca İK ekibimiz, düzenli 
aralıklarla tüm çalışanlarımızı arayarak geri bildirim 
alıyor ve ihtiyaçlarını dinliyor.
“Hepiyi” markamız altında, evden çalışırken fiziksel 
ve ruhsal sağlığımızı korumaya yönelik önerilerimizi 
düzenli paylaşıyoruz. Şirket doktorumuzdan maske ve 
eldiven kullanımı, göz sağlığına nasıl dikkat edileceği, 
ergonomi gibi konularda düzenli olarak  videolar yayın-
lıyoruz. Spor hocalarımızdan her gün yarımşar saatlik 
spor videoları yayınlıyoruz. Ayrıca, online konser, film, 
sergi, müze, çocuk yayınları paylaşıyoruz. Çalışanla-
rımız, #evdekal mesajıyla evden çalışma deneyimini 
paylaştığı içeriklerle birbirlerine meydan okuyor ve 
uzaktan çalışma deneyimlerini geliştiriyor. 
Kendini endişeli hissetmenin son derece normal olduğu 
bu dönemde, LEAP Destek Hizmet Hattımız ile çalışan-
larımız ve birinci dereceden yakınlarına, aile danışmanlı-
ğından sağlık danışmanlığına, psikolojik danışmanlıktan 
wellness’a kadar hemen her konuda günün 24 saati 
yardımcı oluyoruz. Ayrıca, kurumsal eğitimlerimizi de 
online ortamda devam ediyoruz. Bu kapsamda, konu bazlı 
online gelişim çözümleri hazırladık. Birlikte öğrenme için 
ilham veren paylaşım ve konuşmaları da online ortamda 
gerçekleştiriyoruz. Sunduğumuz çözümler dışında çalışan-
larımızın öğrenmek istediği her konuya destek olabilecek 
online gelişim platformlarını da kullanıma sunduk.
Diğer yandan, dijital işe alım süreçlerimize de devam 
ediyoruz. Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın ve 
iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği öncelikli. Bu 
doğrultuda, işe alımlarımızı da online yapıyoruz.

Küresel olarak olağanüstü 
bir dönemden geçiyoruz. 
Salgın sonrası yeni bir 
dünya düzeni ile karşı 
karşıya kalacağız.  SAP 
olarak sunduğumuz ileri 
teknolojiler ile kurumları 
akıllı işletmelere dönüş-
türüyor, onları yarının 
dünyasına hazırlıyoruz. Bu 
dönem, tüm şartlara kolay-
ca adaptasyon sağlayacak 
yapıya ve becerilere sahip 
olmanın kritik olduğunu 
bir kez daha gösterdi.

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve top-
lumun sağlığının bizim için birincil öneme sahip olduğunu 
belirtmek isterim. Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve 
etkilerini en aza indirmek için hızlı harekete geçen şirketler-
den biriyiz. Çalışanlarımız öncelikli olmak üzere tüm paydaş-
larımızı kapsayacak şekilde hareket ettik.  Şirketlerin bu döne-
min olumsuz etkilerini en az şekilde hissetmeleri için birçok 
çözümümüzü ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtık.
Doğru ve sürekli iletişim yaklaşımı ile çalışanlarımızı 

Dönemin olumsuz etkilerinin en az şekilde 
hissedilmesi için birçok çözümümüzü ücretsiz 
olarak tüm şirketlerin kullanımına açtık.

Ekin Erim
SAP Türkiye

Kurumsal İletişim Direktörü

düzenli olarak bilgilendirdik. Mart ayı itibarı ile ted-
birlerimizi artırdık. Evden çalışmaya başladık. Bulut 
teknolojilerine yaptığımız yatırımlar da hızlı aksiyon 
almamızda önemli bir etken oldu.
SAP’nin farklı platformlarını kullanmaya devam 
ediyoruz. Şirketimiz içinde üretilen bilgilerin, doküman-
ların ve deneyimin kişisel bazda kalmaması için SAP 
JAM platformumuz üzerinden veriyi ortak kullanıma 
açıyorduk. Bu dönemde de bu çözüm ile bilginin 
paylaşımında sıfır kayıp yaşadık. Ortak görev takibi ve 
proje yönetimi için de Ruum by SAP isimli yine kendi 
çözümümüzü kullanıyoruz. Ruum by SAP çözümü-
müzü ücretsiz olarak müşterilerimizin de kullanımına 
açtık. Bulut üzerinde çalışan süreçlerimiz ile her türlü 
sistem erişimimiz, kesintiye uğramadan devam ediyor, 
müşterilerimize de kesintisiz hizmet veriyoruz. 
Şirketlere destek olmak için ücretsiz olarak kullanıma açtı-
ğımız Qualtrics Remote Work Pulse çözümümüz aracılığı 
ile çalışanlarımızdan anlık geribildirim topluyoruz. SAP 
Litmos çözümümüz ile çalışanlarımıza eğitim içerikleri 
sağlıyoruz. Ayrıca kendini geliştirmek isteyen herkesin 
kullanabileceği openSAP platformumuz ile öncü tekno-
lojiler, dijital ekonomi alanlarında kitlesel çevrimiçi açık 
derslere de ulaşmak mümkün.
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Küresel bir salgınla karşı karşıyayız, böylesi 
günlerde ne eğlence, ne gezi, ne sanat, ne 
spor kalır. Her şey ileri bir tarihe ertelenir. 

Nitekim erteleme haberleri peş peşe gelmekte. 
Yaşam daralıyor, herkes dar alanda kısa programlar 
üretiyor. Her sıkıntılı zamanda olduğu gibi evlerde 
stoklar artıyor, gerekli gereksiz tüketim ürünleri 
depolanıyor.  Önce can, sonra canan sözü hayata 
geçmeye başlıyor. 1999 depremi sonrası eşler 
arasındaki cinsel hayatın neredeyse bitecek düzeye 
inmesini hatırlayalım. Bugünün sebebi de kraliyet 
tacı görünümünden dolayı adı korona olan bir virüs.

Microsoft’un patronu Bill Gates’in şu sözleri ne 
anlama geliyor sizce? “Dünyanın nüfusu giderek 
artıyor, yakında dokuz milyara varacak. İyi bir 
aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu (nüfusu) 
%10-15 azaltabiliriz.” Bu sözler TedX konuşmasından. 
İnsanın aklına her türlü komplo teorisi gelmiyor 
değil. Olur mu, olur.  Ama sonuçta süreç nasıl 
başlarsa/başlatılırsa başlasın, kendince bir zamanda 
son buluyor. Malum, sonsuz olan bir şey yok.  Şimdi 
gelelim asıl konumuza…

Sanki ekonomi canlanmışçasına marketler dolup 
dolup boşalıyor. Tuvalet kâğıdı, makarna ve 
kolonyalar başrolde. Tabii dezenfektanlar da... 
Önce yaşam diyor halkımız ve en eski tedbirlerden 
birine yöneliyor. Kolonyaya... Zaten Sağlık Bakanı 
da söylemişti ya, kolonya önleyici bir tedbir olarak 
kullanılabilir diye.

Kolonya nedir, tarihteki rolü ne olmuştur, faydası 
nedir, zararı var mıdır sorularının cevabını verelim 
hele bir. Sonra da kolonya markalarımıza bir 
bakalım, bu coşkulu talep karşısında ne yapıyorlar/
yapmalılar? 

1690 Köln, Almanya 1709 İLK ÜRETİM

Giovanni
Paolo Feminis

Giovanni
Antonio Farina

Eau de Cologne
(Köln Suyu)

Köln suyu adının 
duyulması.

Köln suyu

Araştırıp, öğrendiğimize göre kolonya, ismini 
Köln şehrinden alır, ilk kez orada üretilmiştir.  
Kısaca “Köln Suyu” olarak bilinir. Kolonyanın 
ortaya çıkışı 1690 yılındadır. Almanya’da 
Köln’de Giovanni Paolo Feminis isimli bir 
seyyar satıcının ilk kolonyayı yaptığını biliyoruz. 
Kesin bilgi olmamakla beraber eldeki verilere 
göre böyle. Daha sonra bu Feminis, kolonyanın 
formülünü Giovanni Antonio Farina isimli 
birine veriyor,  ondan da akrabası Giovanni 
Maria Farina’ya geçiyor. Son kişi olan Farina 
formülü üretip, lavanta suyu olarak ilk kolonyayı 
piyasaya sürüyor. Bu su bayağı bir süre sonra 
19. yüzyıl başlarında Fransa’da kolonya suyu 
adıyla üretiliyor. Köln suyu adının duyulması ise 
bundan sonradır.

Kolonya çeşitli esanslar, alkol ve sudan üretiliyor. 
Sıkıntı yaşayana, bayılana, fenalaşana, başı 
ağrıyana kolonya verildiğini biliyoruz. Sebebiyse 
içindeki alkolün uçucu olması ve ferahlatıcı bir 
etkisinin bulunması. O nedenle de ilk başlarda 
tıbbi amaçlar için kullanılmış. Örnek vermek 
gerekirse, antiseptik özelliği öne çıkıyor, ayrıca 
sindirim sorunlarına da iyi geldiği saptanmış. 
Sindirim rahatsızlıklarında şekere damlatılıyor 
ya da şaraba karıştırılarak içiliyormuş. Ciltteki 
yaralarda ve çağımızın hastalığı olan eklem 
ağrılarında bile kullanılıyormuş. Temizlikte 
kullanılması 18. yüzyılda başlamış. Halkın 
odikolon (Eau de Cologne) dediği kolonya,  
Osmanlı’ya II. Abdülhamit zamanında gelmiş. 
İlk kez de Ahmet Faruki tarafından 1882 yılında 
üretilmiş. 

19. YY  fransa

KORONA
GÜNLERİNDe

KOLONYA
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Kolonyanın özellikleri bitecek gibi değil, tıbbi 
ve hijyenik özellikleri tabii ki başta geliyor ama 
kozmetik olarak, parfümler kadar olmasa da 
yaşamda önemli bir yere sahip olmuş.

Kolonya hayatın içinde nefes alır

Türkiye’de çeşitli kokular kullanılarak yapılan 
kolonyanın en çok bilinenleri, Düzce’nin tütün 
ve Rize’nin çay kolonyalarıdır. Özellikle tütün 
kolonyasını kullanmayan erkek hemen hemen 
hiç yoktur. Bunları Trabzon’un fındık kolonyası 
ve Antalya’nın turunç çiçeği kolonyası izler. 
En az onlar kadar bilinen yöresel kolonyalar 
da mevcut; Gaziantep’in biber kolonyası ve 
Ayvalık’ın zeytin çiçeği kolonyası bunlardandır. 
Bu yaygın ve yöreye has üretim, kolonyanın 
hayatın içinde nefes alıp veren bir ürün olduğunu 
gösteriyor çünkü kültürümüzde vazgeçilmez 
bir rolü var kolonyanın. Örneğin eve misafir 
geldiğinde yapılan kolonya ikramı, nezaketin 
yanı sıra hijyenik bir nitelik taşımıyor mu?  
Hasta ziyaretine giderken götürülen kolonya 
da hakeza...  Lokanta çıkışlarında ikram edilen, 
erkeklerin tıraştan sonra sürdükleri kolonya, 
nezaket, güzel koku gibi sebeplerden önce 
temizlik amacını gütmüyor mu?

İşte bu ve baştan beri belirttiğimiz sebepler 
aslında birer ihtiyaç. 17. yüzyıldaki ilk kolonya, 
aristokrasinin ağır parfümlerine karşı burjuvazinin 
bir ihtiyacıydı, bir devrimdi. Sonra keşfedilen tıbbi 
kullanım tamamen bir sağlık ihtiyacıydı. Böyle 
böyle toplumsal dönüşüm yaşanırken hayatın 
içindeki ürünlerin de birer ayna gibi toplumu 
yansıtan nitelikleri kazandığını görüyoruz. Sonra da 
markaların aynı yolda yürüdüklerini...

Kolonya mahallesinde gezecek çok sokak var

Bu açıdan ulusal planda bakacak olursak, çıkışları uzun 
yıllar öncesine uzanan kolonya markalarımız; Eyüp Sabri 
Tuncer, Rebul, Selin, Boğaziçi, Tariş ve daha niceleri...

Bu markalardan en eskisi Rebul’dür. 1895 yılında 
Jean Cesar Reboul tarafından Beyoğlu’nda 
Rebul Eczanesi olarak bildiğimiz, Grande 
Pharmacie Parisienne adıyla kurulmuştur. 
Yani Büyük Paris Eczanesi... Bugüne gelişi de 
Kemal Müderrisoğlu’nun (Cumhuriyetin ilk 
eczacılarından)  1920 yılında Reboul’un eczanesinde 
stajyer olarak çalışmasıyla başlar. Bu süreç 1938 
yılında efsanevi Lavanta Kolonyası’nın çıkışıyla 
ilerler, 1939 yılında eczane Kemal Müderrisoğlu’na 
devredilir ve adı Rebul Eczanesi olur. Günümüzde 
bile popüler bir kolonya olan Rebul Lavanta o 
dönemin en prestijli kolonyası olmuştur. 

Daha sonra Selin markasını görebiliriz ama markanın 
Selin ismini alması 1980 yılında olacaktır. Çünkü 1912 
yılında İzmir’de üretimine başlanan ve hala İzmir’de 
dilden dile dolanan bir marka olan Altın Damlası, 
Selin’in atası sayılabilir. İzmir’in ilk eczacılarından 
olan Süleyman Ferit Bey, Kemeraltı’ndaki tarihi Şifa 
Eczanesi’nde bir kolonya üretir. O kolonya Altın 
Damlası’dır ve kısa sürede İzmir’in sembolü haline 
gelir. Öyle ki uzun yıllar İzmir’in kurtuluş gününde 
halka Altın Damla Kolonyası dağıtılmış.

Tıpkı İzmir gibi Ankara’da da bir kolonya markası 
nefes alıp vermeye başlar: Eyüp Sabri Tuncer...  
Küçük bir atölyeden Türkiye’ye yayılan limon 
kolonyası kokusu 1923 yılından beri Anadolu 
topraklarına Cumhuriyet’in soluğu gibi ferah bir 
koku yaymayı sürdürüyor. 

Bu markaları 1967’de üretime geçen yakın dönemin en 
bilinen markası Pe Re Ja takip eder. 60’ların hareketli 
günlerini dinamik şişe tasarımıyla tanımlayan bir 
kolonyadır Pe Re Ja... 1972 yılı Tariş’in de kolonya 
sahnesine çıktığı yıldır. Pazarda altmış yıldır var olan 
markalardan bir diğeri de Deva Holding tarafından 
üretilen Boğaziçi Kolonyalarıdır.  Her birinin hikâyesi 
içinde yeşerdiği yörenin ve toplumun farklı bir 
ihtiyacını ve özelliğini karşılar ve anlatır.

Bütün bu markalar zaman içinde kendilerini 
yeniler ve geliştirirler. Bunun sebebi tektir. İhtiyaç 
ve toplumsal dönüşüm demiştik. İşte zaman 
içinde hayat tempo kazandıkça ve gün içinde 
insanların yenilenme ve tazelenme ihtiyaçlarını 
karşılamanın cevabı kolonya olur. Bu sürecin başrol 
oyuncularından Paşabahçe’yi de unutmamak gerekir.

Aynı zamanda da bu markalar farklı sosyoekonomik 
ve sosyokültürel karşılıklara sahiptir. İnovatif 
bir yaklaşımla pazara giren Paşabahçe klasik 
kolonya tüketicisi için ne ifade etmektedir? 
Kolonya tüketiminde neyi değiştirmiştir? Boğaziçi 
Kolonyasını mahalle bakkalından en uygun fiyata 
alabilen birinin, Paşabahçe’nin örneğin ıhlamur 
kolonyasını her yerde bulması mümkün değildir ve 
tabii ki yüksek fiyatını karşılaması da... 

“Gelecekte insanlara çok güzel gözükeceğimize 
inanıyorum.” Jim Morrison

Biraz gerilere gidip oradan bugüne gelmek gerek. 
Örneğin, 60’lı yılları ele alalım. Jim Morrison’un 
şu sözünü kim hatırlar, ya da unutabilir diyelim: 
“Gelecekte insanlara çok güzel gözükeceğimize 
inanıyorum.”

60’lar köy ve kent ilişkisinin yoğunlaştığı 
zamanlardır. Büyük kentlere göç artmıştır 
ve aynı zamanda kentlerde yaşayanların köy 
yaşamına ilgi duyması da... Zaman gitarın 
bağlama tınısında çalındığı Anadolu Rock 
zamanıdır. Her şeye, bütün yoksunluklarına 
rağmen kuşkusuz bunun yükselen sol, 
sosyalizm dalgasıyla bir bağı vardır.  Dışa 
kapalı ekonomi, birçok ürün gibi parfümler 
konusunda da dar bir alanda nefes alıp 
veriyordu. Bugünle karşılaştırıldığında 
parfümlerin de eczanelerde satıldığını 
görüyoruz. İlk akla gelenler Tabac, Old Spice, 
Pino Di Silvestre... Başrolde kolonya vardı, 
fiyatı uygun, bulunurluğunda sorun yok, 
bakkaldan bile alınabilir,  kolonyanın ağırlıklı 
olarak dar gelirli geniş kitlelerin kokusu 
olduğunu söyleyebiliriz.  Ama Morrison 
haklıdır, bugünden bakınca çok güzel 
gözükmektedirler.

Kolonya farklı segmentler açısından farklı 
algılanan bir üründür. Örneğin, Fuar Kolonyası, 
Müjde Ar’ın oynadığı ve TRT tarafından 
şuh olduğu gerekçesiyle yasaklanan reklam 
filmiyle ilgi odağı olmuştu. Bir diğer taraftan, 
içinde alkol bulunduğundan İslami çevrelerde 
kullanımının caiz olup olmadığı da tartışılmış 
ve halen de tartışılmaktadır. 

1882 1895 1912

1923

Osmanlı REBUL, İSTANBUL
1939 1980

ALTIN DAMLASI, İZMİR

EYÜP SABRİ TUNCER, ANKARA
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Ahmet Faruki ve Mağazası
Grande Pharmacie 
Parisienne

Kemal Bey'e 
devir.

Selin Kolonyası 
adını alır.

Süleyman Ferit Bey ve Şifa Eczanesi

Eyüp Sabri Tuncel
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Kısaca kolonyanın hayata etkisi, Türkiye 
sosyologlarının üzerinde önemle durması 
gereken bir konudur. Sadece o mu? 
İletişimcilerin, marka danışmanlarının ilgi 
alanına kolonya girmeyecekse ne girecek? 
İçinde nefes alıp verdiği toprak anlaşılmadan 
hiçbir şey yapılamaz çünkü.

80 sonrası durum değişmeye başlar. Ekonominin 
dışa açılmasıyla eskiden bulunmayan birçok 
tüketim maddesi raflara girer. Değişmeyense 
kolonyanın halk tipi bir ürün olduğudur. 
Dönemin ünlü TV dizisi Perihan Abla’yı 
hatırlamayan yoktur. Şakir’in cebinden eksik 
etmediği küçük plastik kolonya şişesi ne 
kadar simgesel bir rol üstlenmişti. Her an elde, 
bütün sorunlara çözümdür. Şakir’in saflığı, 
dürüstlüğü, iyi kalbi o küçük kolonyadan topluma 
yansımaktaydı. Kolonya bir temizlik sembolüydü. 
Öncelikle oydu. 80 sonrasının açık ekonomisi 
koku endüstrisine ithalat artışı getirir, çeşit çeşit 
parfümler parfümeri raflarında yerlerini alır. Ve 
kolonya sessiz köşesine, halkın arasına çekilir. 
Ama artık bir yenilenme gereklidir. 

Bu durum 2000’lerde atılan adımlarla ve 
peşinden gelen yenilenmeyle bir nebze olsun 
değişmeye başlar. 2015 yılında farklı kokularla 
pazara sürülen kolonyalar, 2017 yılında parfümlü 
kolonyalara dönüşür. Kolonya kendi halinde 
basit bir Köln suyu olmaktan çoktan çıkmış, 
parfümlerle yarış etmektedir. Farklı segmentlerin 
koku konusunda farklı tercihlerine birçok 
seçenek sunmaktadır. Neden seçenek olmuştur? 
Ekonomiktir çünkü... Temizlik ve hijyen 
konusundaysa hala tercih sebebi.  

Kolonyalar arasında tercihi ne belirliyor diye 
bir soru sorsak; kokusu mu, ambalajı mı, fiyatı 
mı, çeşitliliği mi? Elbet bunlar araştırılmıştır, 
herkesin cevabı farklı olacaktır. Ama bir cevap 
tektir ve marka iddiasındaki ürünün teleskopla 
geleceğe, mikroskopla da bugüne gözünü dikmiş 
olması gerekmektedir. 

Kolonyayı Köln suyundan çıkıp, parfümlü haline 
getiren süreç içinde daha çok soru var soracak. 
Kolonya markaları toplumsal talep ve değişimlerle 
nasıl bir alışveriş içinde olduklarını hikâye 
ettiklerinde, cevapları göreceğiz. Kendileri de...

Peki, zararı var mı?

Bugün küresel bir virüs salgınından kurtulmak,  
ona yakalanmamak için çabalayan insanların en 
yakınlarında yine kolonya bulunmakta. Temizlik 
amacıyla bolca kullanılan kolonyanın tamamen 
faydalı bir ürün olduğu yanılgısına da düşmemek 
gerekir. Her şeyde olduğu gibi ifrat derecesinde 
kullanıldığında zararları da ortaya çıkabilir. 
Bunlar nelerdir diye irdeleyecek olursak, en 
önemlisini belirtelim: Salgına sebep olan virüsün 
solunum yoluyla geçtiğini düşününce kolonyayı 
dikkatli kullanmanın önemi ortaya çıkıyor. 
Çünkü solunumla alınan kolonyadaki uçucu asit 
maddeleri, solunum yoluna yerleşip zamanla bir 
takım hasarlara sebep olabilir. O nedenle kronik 
solunum yolu rahatsızlığı olanların uzak durması 
gerekir. 

Bu uyarıyı da dikkate alarak biz ellerimizi 
kolonyayla temizlemeye devam edelim ve 
içinden geçtiğimiz virüs günlerinde kolonya 
markalarımızın bu deneyimden sonra ne gibi 
yeniliklerle karşımıza çıkacağını bekleyip 
görelim. 

Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki korona ve 
kolonya hepimizi birer Şakir yapmıştır.

1967 PE RE JA, İSTANBUL
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KARANTİNADA
MARKA/REKLAM AJANSI İLİŞKİSİ:

MARKA PAZARLAMA EKİBİ OLARAK
AJANS NASIL YÖNETİLİR? 

NİLÜFER GÜRTEKİN YALÇINKAYA
Lobby Market ing Group 
Ajans Başkanı

1. Herkesin motivasyonunun düşük olduğu, odaklan-
makta zorlandığı ve hayatı sorguladığı bir dönemde, 
reklam ajansınızın sizin stratejik kararlarınızı uygu-
layan bir çözüm ortağı olduğunu unutmayın. Birlikte 
hareket edin, birbirinizi anlayın.

2. Ekip yönetmek kadar yönetici yönetmek de önem-
lidir. Kriz dönemlerinde sonuç odaklı olan CEO, 
CFO ve CMO’lardan gelen baskıları süzgecinizden 
geçirmeden, reklam ajansınıza iletmeyin. Bu dönem-
de en çok ihtiyacınız olan şey reklam ajanslarında 
sizinle bir ekip gibi çalışan marka ekipleriniz.

3. Bir marka bir şey yapmaya başladığı için aynısının 
versiyonlarını reklam ajansınızdan talep etmeyin. 
Her markanın dinamiği farklıdır, bu nedenle günde-
me uyumlu brief’inizi yazın. Sonra ajansınıza zaman 
verin ki çalışabilsinler. Yaratıcı fikirler için zaman ve 
sakin kalmak her zaman önemlidir.

4. Gündem içerisinde değişen marka ve satış stra-
tejinizi reklam ajansınız ile paylaşmadan gündem 
uyumlu fikirler çalışmasını beklemeyin, bu noktada 
ajansınızla birlikte ilerleyin. Önce stratejinizi pay-
laşın ve ardından ajansınızdan fikir çalışması için 
talepte bulunun.

5. Gündem nedeni ile ACİL/SOS/ÇOK ACİL kodlu 
her durum insan psikolojisini etkilediğinden reklam 
ajansınıza bu kodlar ile mail atmayın. “Çok acil top-
lantı yapmamız lazım, çok acil konuşmamız lazım” 
diyerek panik ortamı yaratmayın. Siz sakin kalamaz-
sanız, reklam ajansınız panik olur ve düzgün ilerleye-
cek işler de terse döner. 

6. ACİL kodu ile talep ettiğiniz konular olduğunda ve 
reklam ajansınız ACİL kodu ile size dönüş yaptığında, 
aynı “ACİL”likte ajansınıza dönün. “1 saate kadar bu 
görseli istiyorum, 2 güne kadar strateji sunumunu 
göreceğim” taleplerinizden sonra, ajansınızın dönüşü-
ne sizler de aynı hassasiyetle karşılık verin, karşılıklı 
empati yaparak işlerinizi çözümlemeye çalışın. 

7. Gündem nedeni ile bütçelerinizin etkilenmesi çok 
normal. Bütçe kesintileri, iptal olan projeler olabilir. 
Bu haberleri reklam ajansınıza verirken üzerini ka-
patmaya çalışmayın. Şeffaf olun, reklam ajansınızda-
ki ekibinizi oyuna dâhil edin. Bugünlerin geçici oldu-
ğunu, birlikte güzel işler yaptığınız günler olduğunu 

hatırlatın ve her şey düzelince çok daha iyi işler 
yapacağınızı reklam ajanslarında sizin için çalışan 
ekiplere anlatın. Bu, ilerleyen zamanlarda daha kötü 
günler yaşanması durumunda işinize yarayacaktır. 

8. Reklam ajansınızdan bilgi saklamayın. Yaşa-
nan durum sizin için zor olduğu kadar ajansınız 
için de zor, bunu sakın unutmayın. En az sizin ka-
dar ajans çalışanlarının da iş kaybetme korkusu 
olduğunu kendinize hatırlatın. Sizin yöneticileri-
nize sorumluluğunuz olduğu kadar, ajans çalı-
şanlarının da yöneticilerine sorumlu olduğunu 
hatırlayın. Bunu çalıştığınız ekibe hissettirin. 

9. Yaşaılan sorunların çözümünün önce siz-
de olduğunu, ajansların elinde markanız için 
COVID-19 yok edici sihirli bir değnek olmadığı 
bilinciyle hareket ederek, başarılı iş sonuçlarında 
marka kararlarınızı ödüllendirip, başarısız olan 
durumlarda ajansınızı yöneticilerinize karşı suç-
lamayın. Ajansınızla aslında aynı amaç için bir-
likte çalıştığınızı unutmayın. Her şey geçtiğinde, 
birlikte keyifli işler yapmaya geri döndüğünüzde, 
arkanızda güven kırıcı anılar bırakmayın.

10. Evlerden çalışılan şu dönemde zamanın çok 
değerli olduğunu unutmayın. Taleplerinizi yazılı 
olarak anlaşılır bir Türkçe ile reklam ajanslarınıza 
önce mail yolu ile iletin, sonrasında üzerinden 
konuşmak için toplantı isteyin. Ancak toplantıla-
rınızda da kısa, öz ve anlaşılır olmaya gayret edin. 
Elimizdeki tek ve en önemli sermayenin vakit 
olduğu bu dönemde, karşılıklı olarak birbirinizin 
vaktini boş yere harcamamaya özen gösterin.

11. Her şey bittiğinde, bu dönemde kaybetti-
ğiniz ne varsa, omuz omuza çabalayarak geri 
kazanmak için ajansların markalara, markaların 
ajanslara ihtiyacı olacak. Bunu sık sık kendinize 
hatırlatın ve karşınızdakilerin de en az sizin kadar 
zor bir dönemden geçtiğini, aynı cephede savaştı-
ğınızı asla unutmayın.

12. Son olarak hepimizin eşitlendiğini, insan 
olmanın önemini, tatlı dilin yılanı deliğinden 
çıkaracağını hatırlayın. Unutmayın "altı üstü beş 
metrelik bez"dir dünya! 

Kalın sağlıcakla!



B
R

A
N

D
 

IN
F

O

D
ah

a i
yi

 b
ir 

ge
le

ce
ğe

 yö
ne

lik
 ya

rış
ta

, b
irç

ok
 şi

rk
et

 d
ün

ya
 ü

ze
rin

de
 k

al
ıc

ı b
ir 

et
ki

 ya
ra

tm
ak

 iç
in

 ya
rış

ıy
or

.
Kü

re
se

l 1
00

 e
nd

ek
si

, ç
ev

re
se

l, s
os

ya
l v

e 
yö

ne
tim

 fa
kt

ör
le

ri 
ar

as
ın

da
 d

ün
ya

nı
n 

en
 sü

rd
ür

ül
eb

ili
r ş

irk
et

le
rin

i s
ıra

la
m

ak
ta

dı
r.

Şi
rk

et
le

r a
şa

ğı
da

ki
 k

at
eg

or
ile

rd
e 

21
 te

m
el

 p
er

fo
rm

an
s g

ös
te

rg
es

in
e 

gö
re

 ö
lç

ül
m

üş
tü

r.

Bö
lg

e 
ba

şı
na

 2
02

0 
lis

te
si

nd
e 

ka
ç 

ta
ne

 sü
rd

ür
ül

eb
ili

r ş
irk

et
 o

ld
uğ

un
un

 v
e 

he
de

fin
i k

az
an

an
 e

n 
iy

i ş
irk

et
le

rin
 li

st
es

i.

A
fri

ka
 k

ıta
sı

nd
an

 
sa

de
ce

 b
ir 

şi
rk

et
 

G
lo

ba
l 1

00
 L

is
te

-
si

nd
e 

ye
r a

lıy
or

.

Av
ru

pa
, s

ür
dü

-
rü

le
bi

lir
lik

 iç
in

 
ön

em
li 

bi
r a

la
n:

 
İlk

 10
0 

şi
rk

et
te

n 
49

'u
 b

ur
ad

a.

3

12 17

9
1

5
2

3
5

3

3

1
3

1

1

1

1

4
9

3
8

2
7

1
6

5
10

4

2 2

2

2

6

6
5

1

En
 S

ü
r

d
ü

r
ü

le
b

İl
İr

 1
0

 Ş
İr

k
et

D
ü

n
ya

n
ın

 E
n

 S
ü

r
d

ü
r

ü
le

b
İL

İr
 Ş

İr
k

et
le

r
İ 

N
er

ed
e?

En
d

ek
s

 S
ır

a
la

m
a

s
ın

d
a

 B
ö

lg
e 

B
a

ş
ın

a
 E

n
 İ

y
İ 

Ş
İr

k
et

ÇA
LI

ŞA
N

 Y
Ö

N
ET

İM
İ

-P
er

so
ne

l d
eğ

işi
m

 
or

an
ı

-K
ad

ın
 ç

al
ışa

nl
ar

KA
YN

AK
 Y

Ö
N

ET
İM

İ
-E

ne
rji

, s
u 

ve
 a

tık
 

ür
ün

le
r

-S
er

a 
ga

zı
 v

e 
di

ğe
r 

em
isy

on
la

r

Fİ
N

AN
S 

YÖ
N

ET
İM

İ
-Y

en
ili

k 
ka

pa
si

te
si

-O
rta

la
m

a 
C

EO
 ç

al
ışa

n 
üc

re
ti

AD
İL

 G
EL

İR
-E

tik
 şe

ki
ld

e ü
re

til
en

 
ür

ün
 ve

 h
izm

et
le

r -
de

n 
el

de
 ed

ile
n 

to
p-

la
m

 g
el

iri
n 

yü
zd

es
i

A
BD

 v
e 

Ka
na

da
 b

ir-
lik

te
 d

ün
ya

nı
n 

en
 

sü
rd

ür
ül

eb
ili

r 1
00

 
şi

rk
et

in
in

 2
9'

un
a 

ev
 

sa
hi

pl
iğ

i y
ap

ıy
or

.

İsp
anya

Ka
na

da AB
D

Br
ez

ily
a

Af
rik

a
Av

us
tr

al
ya

Si
ng

ap
ur

H
on

g 
Ko

ng
Ta

yv
an

G
ün

ey
 K

or
e

Ja
po

ny
a

Çi
n

Fransa
İrla

nda
Birle

şik

Kral
lık

Belçika
HollandaDanimarka

Norveç
İsveç

Finlandiya
Almanya Avusturya İsviçre

İtalya

Av
ru

pa

To
pt

an
 sa

tış
 g

üc
ü

To
pt

an
 sa

tış
 g

üc
ü

Uz
m

an
lık

 ve
 p

er
fo

rm
an

s k
im

ya
sa

lla
rı

O
rs

te
d

N
ov

oz
ym

es
D

an
im

ar
ka

D
an

im
ar

ka

Ch
r. 

H
an

se
n 

H
ol

di
ng

IN
G

 G
ru

p

En
el

D
an

im
ar

ka
H

ol
la

nd
a

N
es

te
 O

yj
Fi

nl
an

di
ya

İta
ly

a

Ci
sc

o 
Sy

st
em

s
Ba

nc
o 

do
 B

ra
si

l
AB

D
Br

ez
ily

a

Au
to

de
sk

Al
go

nq
ui

n 
Po

we
r &

 U
til

iti
es

 C
or

p.

Ka
yn

ak
: V

isu
al

 C
ap

ita
lis

t

AB
D

Ka
na

da

Ya
zıl

ım
El

ek
tri

kl
i a

ra
çl

ar

4
Ku

ze
y 

Am
er

ik
a

İle
tiş

im

12 As
ya

D
iğ

er
 k

im
ya

sa
lla

r

9
G

ün
ey

 A
m

er
ik

a

Ba
nk

al
ar

42 Pa
si

fik

Ba
nk

al
ar

51

Ba
nk

al
ar

Af
rik

a

G
ıd

a v
e d

iğ
er

 k
im

ya
sa

l m
ad

de
le

r
Ba

nk
al

ar

Pe
tro

l r
af

in
er

ile
ri

To
pt

an
 sa

tış
 g

üc
ü

İle
tiş

im
 ek

ip
m

an
la

rı
Ba

nk
al

ar



Yaşin

Beckenbauer

George Best

Pele

Puşkaş

DOÇ.  DR.  VOLKAN EKİN
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

7372

NİSAN-MAYIS 2020

TIKTOK...
DOUGOUT
GELDI!

.

Spor kulüplerinin ve özellikle de 
futbolcuların, sosyal medya aracılığıyla, 
takipçileri arasında oluşturdukları 

buluşma noktaları, her geçen gün farklılaşıyor.

 Geçmişte, hayranı olduğu sporcu ile tek 
karelik bir fotoğrafta yer alabilmek için 
saatlerce stadyum kapılarının önünde 
beklemeyi göze alan, onlara ulaşmak için 
gittikleri berberleri, yemek yedikleri mekânları, 
kafeleri gözleyerek, tanışma fırsatı yakalama 
umudu taşıyan taraftar profili, günümüzde 
çok daha farklı ve dijital bir boyuta dönüşmüş 
durumda. 

Analogdan dijitale geçmeden, özetle futbol 
endüstriyelleşmeden önce jübile maçlarının 
gerçekleştiği, Donanma Kupası’nın olduğu, 
Fenerbahçe-Galatasaray Bayramı’nın 
kutlandığı, yaz aylarında TSYD Kupası 
maçlarının oynandığı, takım marşlarının, 
efsane oyuncuların gollerinin,  şarkılarda, 
plaklarda, kasetlerde anlatıldığı dönemlerde, 
takım posterleri ve yıldız sporcu fotoğrafları 
belki de bir taraftar için en önemli ve kutsal 
hazineydi...

Benzer şekilde, Hayat Dergisi’nin ya da SES 
mecmuasının kapak fotoğraflarında yer almak, 
dergi muhabirlerine röportajlar vermek ve 
en önemlisi parlak kuşe kâğıda basılı dev 
posterlerde yer almak, yıldız oyuncuların 
rüyalarını süsleyen hayallerin belki de gerçek 
olma haliydi.

Nasıl ki İngiltere’de George Best, 
Macaristan’da Puşkaş, Brezilya’da Pele, 
Almanya’da Beckenbauer, Rusya’da Yaşin 
basının ilgi odağı yıldız oyunculardı, bizde 
de Lefterler, Metinler, Hakkılar vardı. Onlar, 
forma aşkı denilen kavramın yaşam kaynakları, 
gençlere örnek, halkla iç içe olan, samimi, 
babacan, kral insanlardı. Evet, birer yıldızlardı 
ama hiçbir zaman halktan kopuk olmadılar. 

Ancak gel zaman, git zaman dünya değişti. 
Futbol da, futbolcular da, teknik adamlar da 
değiştiler, tıpkı spor basını gibi…

Günümüz spor endüstrisinin oluşturduğu 
ekosistemde, yıldız olarak ifade edilen 
sporcular, gerçekten çok para kazanmaya 
başladılar. Halkın içinden çıkıp, önce lüks 
apartman dairelerine, ardından villalara, 
sonra lüks plazalara, rezidanslara yerleştiler. 
Ünlü alışveriş mağazalarının müdavimleri 
oldular. Basın danışmanları oldu. 
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Antrenman sonrası, son model araçlarındaki 
yüksek güçlü motorlarının ve ses sistemlerinin 
çıkardığı gürültü ile tesislerden hızla ya da özel 
güvenlikle uzaklaşır oldular. 

Uzun zaman, yeni model futbolcuları magazin 
basınından takip ettik. Kimi zaman gazetelerde, 
kimi zaman da TV programlarında gördük 
onları. Sevgilileri, aşkları, transferleri olay oldu. 
Çoğu kez sahalardan çok basında, reklamlarda 
karşılaştık. Sonra, gün geldi o değişen dünyada 
teknoloji de değişti. “Sosyal medya” denilen 
kavram, adeta patladı.

Yalnızlaşan, yabancılaşan ve çevresindeki 
insanlardan uzaklaşan yıldız sporcular ile 
taraftara müşteri gözüyle bakan spor kulüpleri, 
sosyal medya aracılığıyla yepyeni ve sınırsız bir 
iletişim kanalını keşfetti. Reklamın, magazinin, 
imajın, sponsorlukların görünür olduğu, 
karşılıklı iletişime açık olan bu kanal, tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi gördü. 
Öyle ki son on yılda Türkiye’deki sosyal medya 
kullanıcı sayısındaki artış, dünya ölçeğinde 
rakamları konuşmamıza neden oldu. Elbette 
sosyal medya üzerinden taraftarla iletişime 
geçmek, kulüpler için adeta bir zorunluluk 
haline geldi. 

Hal böyleyken, Türkiye’nin önde gelen spor 
kulüplerinin sosyal medya hesaplarına göz 
attığımızda, Galatasaray’ın Twitter takipçi 
sayısının 9,1 milyon, Fenerbahçe’nin 7,5 
milyon, Beşiktaş’ın ise 4,1 milyon seviyelerinde 
olduğunu görüyoruz. Türk takımlarının 
Facebook resmi hesaplarındaki takipçi sayısının 

Galatasaray’da 12,3 milyon, Fenerbahçe’de 10 
milyon, Beşiktaş’ta 6 milyon ve Trabzonspor’da 
ise 1 milyon olduğu var sayılıyor.

Dijital Düşün Derneği tarafından 2019 yılında 
açıklanan raporda, sosyal medyayı yoğun olarak 
kullanan ilk 10 ülkeden biri olan Türkiye’de, 
düzenli olarak haftada birden fazla sosyal medya 
sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranın %67 
olduğu ifade ediliyor.

Araştırmada, Türk insanın günde ortalama 3 
saatini sosyal medyada geçirdiği ve internet 
kullanıcılarının %95’inin bir sosyal medya 
platformuna üye olduğu sonucuna ulaşıldı. 
Buna göre Türkiye, Instagram, TikTok gibi 
uygulamaların kullanımında dünyada ilk üç ülke 
arasında yer alırken, Facebook kullanıcı sayısında 
lider konumda bulunuyor.

Son verilere göre ise 2020 yılı itibariyle 
Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 166 
milyonu aştığı tahmin ediliyor. İlk sırada 52 
milyon kullanıcı sayısıyla Facebook, ikinci sırada 
39 milyon ile Instagram ve üçüncü sırada 38 
milyon ile TikTok yer alıyor. En çok kullanılan bu 
üç sosyal medya platformunu Twitter, Linkedin, 
Snapchat ve Pinterest takip ediyor. Bu kanallar 
arasında en hızlı yükselişi yakalayan platform ise 
Instagram’la birlikte TikTok. 

Türkiye, TikTok kullanımında dünyada Hindistan 
ve ABD’nin ardından geliyor. Her geçen gün 
daha popüler hale gelen TikTok, hem App Store 
hem de Google Play Store'dan gelen verilere 
göre toplamda 1,5 milyar indirme sayısını geçmiş 
durumda. 

iOS ve Android sürümü olan sosyal paylaşım 
servisi TikTok, kullanıcılarına fotoğraf, video, 
müzik ya da aklınıza gelebilecek pek çok şeyi kısa 
video olarak paylaşma imkânı sunuyor. Yüzlerce 
görsel ve ses efektiyle, videolar çekmeye yarayan 
bir sosyal ağ uygulaması olan TikTok, ülkemizde 
de milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. 
Çektiğiniz 15 saniyelik kısa videoları dilerseniz 
TikTok içinde, dilerseniz Facebook, Instagram 
ve Twitter gibi diğer sosyal ağlar üzerinden 
de paylaşabiliyorsunuz. Uygulamayla sadece 
kendinize ait videoları değil, başka kullanıcıların 
paylaştığı videoları da izleyebiliyorsunuz. Vine'ın 
kapanmasıyla birlikte, geniş bir hareket alanı 
bulan TikTok’un, bu boşluğu doldurmakta oldukça 
iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Özellikle, genç taraftarların yoğun ilgisini çeken 
Tiktok aracılığıyla, esprili ve rakiplere gönderme 
içeren kısa videolar paylaşmak mümkün. 
Türkiye’deki kulüplerin rekabet ortamına göz 
attığımızda, bu özelliğin cazip bulunduğunu ve 
taraftarlar tarafından oluşturulan bu tür videoların 
sayılarının her geçen gün artarak, yüz binleri 
aşmış olduğunu görüyoruz… 

Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen kulüp ve 
futbolcularının yer aldığı bir diğer popüler 
uygulama ise futbol severlere sunduğu özel 
içerikleri ile Dugout. 

Dugout ile taraftarlar, kulüplerinden ve 
oyunculardan gelen özel video ve fotoğraflara 
kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda kişiye 
özel hale de getirilebilen sayfa tasarımları ile 
taraftarların istedikleri içeriklere hızla ulaşımı 
sağlanıyor. Kullanıcılar hayranı oldukları sporcular 
ile iletişime geçebiliyor. Bu durumda Dugout 
ile artık stadyum kapıları önlerinde beklemeye 
de gerek kalmıyor! Zaten, maç biter bitmez 
futbolcuların taraftarları ile soyunma odasından, 
koridorlardan ve takım otobüsünden videolar 
paylaştığını biliyoruz.

Futbola özel olarak tasarlanan Dugout’ta da yer 
alan ilk Türk kulübü, diğer birçok uygulama 
örneğinde de olduğu gibi Galatasaray. Ancak, 
kulübün resmi internet sayfasında yer alan 
sosyal medya ikon ve başlıklarında, ne hikmetse 
Dugout görünmüyor. Tıpkı, SOCIOS örneğinde 

olduğu gibi... Taraftara yönelik bu uygulamaya 
dâhil olan ilk Türk kulübü Galatasaray’ın 
web sayfasında, SOCIOS ile ilgili herhangi 
bir işarete rastlanmıyor. Oysa Real Madrid’in 
resmi web sayfasının açılışında, ekranın 
neredeyse yarısını kapsayacak biçimde 
SOCIOS uygulamasının Madrid versiyonu 
ile karşılaşıyoruz. Sosyal medya uygulama 
ikonlarının, ekranın sağ alt veya sol üst 
köşesine sıkıştırılmadığına, aksine öne 
çıkarılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz.    

Galatasaray dışında, Arsenal, Chelsea, 
Manchester City, Liverpool FC, PSG, Bayern 
Münih, Milan ve Juventus gibi takımların 
yer aldığı Dugout ile ilgili parantez 
açmamız gereken bir konu daha olduğunu 
düşünüyorum... 

“Cinsiyet eşitliği olan bir dünya yaratabiliriz” 
mesajı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Dugout videosunda yer alan Altınordulu genç 
sporcu, aynı zamanda altyapıda sıra dışı işlere 
imza atan Altınordu kulübünün vizyonunun 
bir parçası olarak önemli bir gösterge olma 
niteliğini taşıyor. Bu vizyon ve yaratıcılığın, 
kulüplerin imaj ve itibar yönetimleri, marka 
değeri yaratım süreçleri ve sosyal medya 
yönetimini bakımından örnek alınması 
gerektiği gün gibi aşikar.

228 milyon takipçi ile Avrupa’nın, sosyal 
medyada en çok takip edilen kulübü olan 
Real Madrid ile Türkiye’nin sosyal medya 
platformlarında en çok takipçisi olan kulübü 
Galatasaray’ın, sadece sosyal medya temelli, 
biçimsel içerik karşılaştırmasını yaptığımızda, 
göze çarpan detaylar eldeki potansiyelin 
gerçekçi hedef ve stratejilerle değil, rüzgârın 
etkisiyle, adeta “var mı var” anlayışıyla 
yürütüldüğünü görmemize yetiyor. Kötünün 
iyisi böyleyken, son derece düşük maliyetlerle 
çok etkili işler yapma ve takipçileri ile iletişim 
kurma gücüne sahip olan sosyal medyayı, 
diğer tüm spor kulüplerimizin kullanım 
alışkanlıklarını ve bakış açılarını tepeden 
tırnağa gözden geçirmeleri gerekliliği kendini 
hissettiriyor. 

Özetle, spor kulüplerimizin sosyal medya 
kavramının “yeni sosyal medya”ya doğru 
evrilme sürecine girmeden önce, çağa ayak 
uymalarına destek sağlayacak marka ve 
iletişim profesyonelleri ile çalıştığı günleri 
görmek dileğiyle…
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Yevgeni Zamyatin’den George Orwell’a, Aldous 
Huxley’den Ray Bradbury ve Ursula Le Guin’e 
kadar pek çok yazar olağanüstü bir distopya 

külliyatını yaratırken çok temel birkaç unsuru distopya 
dünyasının ortak noktaları olarak işaret ettiler. Bu 
temel unsurlardan biri şüphesiz her coğrafyası 
giderek birbirine benzemeye başlayan ve aynılaşan bir 
dünyanın varlığıydı. Bir diğeri ise medyanın toplumlar 
üzerindeki etkisini çok güçlü bir şekilde artırması ve 
bunun sonucu olarak toplumsal olayları giderek daha 
fazla kontrol etme ve bilgi kirliliğini dilediği gibi 
yönetme şansına sahip olması olarak karşımıza çıktı. 
Öte yandan Biz, 1984, Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit 
451 ve Mülksüzler gibi önemli distopya eserlerinde de 
gördüğümüz bir diğer ortak nokta toplumlarda oluşan 
yüksek dozda “Korku Kültürü” oldu. Bugün tüm bunlar 
birer birer gerçekleşiyor ve daha da önemlisi varlıkları 
ve etkileri logaritmik olarak artıyor. Peki, böyle bir 
dünya, markaları nasıl etkileyecek? Markalar distopya 
dünyasının etkilerini nasıl yönetecekler? Ya da daha 
önemlisi dünyanın distopyaya doğru evrim geçirdiğini 
görebiliyorlar mı?

Markalar distopya dünyasının aynılaşma ve bir tür 
tek tip haline gelmeye başlamasının farkına çok önce 
vardılar ve bu gerçeği kendilerini de buna uydurarak 
yönetmeye çalışıyorlar. Şüphesiz bunun iki farklı 
sacayağı bulunmakta. Bunlardan biri, aynılaşan 
dünyanın etkileri ile birbirine benzeyen daha fazla 
sayıda müşteri tabanına aynı vaatle ulaşmaya çalışmak 
ve müşteri tabanını genişletmek. Şüphesiz bu gerçeğin 
bir de karşıt noktası var ki o da, farklılaşma sıkıntısına 
dair markalara ağır bir bedel ödetiyor. Çünkü bu 
noktada kontrol tamamen tüketiciye geçmekte 
ve tüketici aynı kategoride birbirine benzeyen 
onlarca marka arasından kendisine en uygun olanı 
seçmektedir. Neredeyse her özelliği birbirine benzeyen 
ve ayırt edici fiziksel farklılıkları kalmayan ürünler 
arasından, uzun koşuda daha ucuz olanın kazanacağı 
bir savaşın küçük provalarını yaşamaktayız.

DİSTOPYA
ÇAĞINDA 

MARKALAŞMA
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yüzyılın en temkinli kuşakları olan “Büyük 
Buhran” ve “Savaş Kuşağı” eksenlerinde davranış 
göstermeye itmektedir ki bu ekonominin 
önündeki en büyük tuzaklardan biridir. 
Varlığınızın, aracınızın markasının, evinizin kaç 
metrekare olduğunun ya da o gün giydiklerinizin 
ne kadar şık olduğunun hiçbir anlamı kalmayıp, 
sizin ve ailenizin ayakta kalmasının en önemli 
öncelik haline geldiği bir ortamda marka kalmaz. 
Bu elbette markaların tek başlarına çözebileceği bir 
şey değil, devletler ve uluslararası organizasyonlar 
nezdinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. Ama 
marka yöneticilerinin, markalaşmanın dinamikleri 
kadar, çok daha makro perspektifte bakarak, 
nasıl bir çağda yaşadıklarını ve bu çağın ortaya 
koyduğu sonuçları iyi analiz etmeleri gerekir. Bu 
analiz makro etkilerden kurtulmayı sağlamasa bile, 
mikro düzeyde iyileştirmeler sağlayabilir. Distopya 
çağında bu başarı azımsanacak bir şey değildir.

Gelecekte güvenlik en önemli konu olacak. Bu 
açık. Ana yurt güvenliği, bölgesel güvenlik, 
mahallelerin güvenliği, evlerin güvenliği, iş 
yerlerinin güvenliği, okulların güvenliği, sağlık 
güvenliği gibi pek çok alanda hassasiyetler 
artacak. Bugünü iyi anlamak için doksanlı 
yılların en çarpıcı kitaplarından biri olarak, 
Alvin ve Heidi Toffler’in Yirmi Birinci Yüzyılın 
Şafağında Savaş ve Savaş Karşıtı Mücadele, 
Immanuel Wallerstein’in Bildiğimiz Dünyanın 
Sonu ve Intel’in efsane başkanı Andrew Grove’un 
Yalnız Paranoidler Ayakta Kalır gibi fark yaratan 
kitaplarını dikkatle okuyarak analiz etmemiz 
gerekmektedir. Özellikle çoğumuzun üyesi 
olduğu X ve Y kuşaklarının, okudukları okullar 
ve bölümler dâhil, bugüne dek öğrendiklerinin 
büyük bölümünü unutarak, dünyaya yeniden 
bakması gerektiği bir döneme giriyoruz. 

Savaşın ve sağlığın DNA’sının değiştiği 
bir dünyada iş hayatı aynı kalamaz. Büyük 
paradigmaların teker teker kırıldığı bir zaman 
diliminde yaşıyoruz. Bir dağ köyünde inzivaya 
çekilmediğimiz sürece, her saniyemizi kontrollü 
ve düşünerek geçirmek ve yönettiğimiz 
markaların en az on yılını garanti edecek 
stratejileri ortaya koymamız gerekmekte. Her 
yönetim bir on yıl koyarak çalışırsa, ömrü 
uzun markaları hayata geçirmemiz mümkün 
olur. Bunu başarmak için de etkili formülün şu 
olduğunu düşünüyorum: Sürekli geniş çevre 
analizi, gerçekçi bir risk yönetimi, fark yaratacak 
stratejinin ortaya konması, bu stratejinin 
alternatif senaryoları ve ölçerek yönetme.

“Ürünlerden markalara” diye gururla sunum 
yaptığımız günlerden, ürün özelliğine 
tüketicinin karar verdiği, fiyatını tüketicinin 
belirlediği, hatta artık bununla da yetinmeyip 
görselliğini tüketicinin yönetmeye talip olduğu 
bir dünyada, “markalardan ürünlere” diye 
gerçeği kabul edeceğimiz günlere doğru son 
hızla yaklaşıyoruz. Buradaki sorunu aşacak 
markalar, borsanın dipten yukarı çıktığı gibi 
yükselecekler. Özetle yeni on yılın sonunda 
çok farklı markaların yükseldiğini, ama bazı 
markaların ise distopya dünyasından çıkamayıp 
gerilediğini göreceğiz.

Distopya dünyasının ikinci çıktısı medyanın 
toplumu daha fazla kontrol altında tutmaya 
başlaması ve bilgi kirliliği meselesidir. Bunun 
markalara olan etkisi çok yüksek ve gelecekte 
daha da kritik olacak. Dünyanın küresel 
krizlere açık bir atmosfer haline gelmesi ve kriz 
dönemlerinde oluşan bilgi kirliliği markaları 
bununla ilgili olarak daha derin önlemler almaya 
itecek. Sokakların ve alışveriş merkezlerinin 
perakendenin can damarları olması, markalar 
dünyasının doğrudan ya da dolaylı olarak 
kendilerini etkileyen krizlere daha öngörülü, 
daha etkili ve daha hızlı cevaplar vermesini 
gerektirecek. Bu manada hem perakende 
dünyasının sivil toplum kuruluşları, hem de 
markalar stratejik düşüncenin şemsiyesi altında 
hareket etmek zorundalar. Şüphesiz, COVID-19 
ortalığı kasıp kavuruyorken ve “virüs metalin 
üstünde şu kadar, kumaşın üstünde bu kadar, 
yerde şu kadar zaman canlı kalabiliyor” diye 
doğruluğu belirsiz haberler yapılıyorken, 
insanlardan kapalı ortamlarda normal 
zamanlarda olduğu gibi alışveriş yapmaları 
beklenemez ama perakendenin geleceğinin 
yeniden yapılandırılması ve post-COVID19 
döneminin de stratejik manada düşünülmesi 
gerekmektedir. Daha tüm markalarımızın içgörü 
müdürlerini içlerinde konumlandırmaları 
mümkün olamamışken, bunu beklemek bir 
hayal olarak görülebilir ama her türlü bilgi 
kirliliğini gerçek zamanlı olarak yönetecek ve 
markayı hatta sektörü koruma altına alacak bilgi 
uzmanlarının şirketlerde konumlandırmasının 
zamanı gelmiştir. 

Distopya dünyasının üçüncü gerçeği de “Korku 
Kültürü”dür. Zihinlerin medya aracılığı ile 
önceden hazırlandığı ve bu hazırlığın genelde 
“Korku Kültürü” üzerinden yapıldığı, virüs 
saldırısı, uzaylıların saldırısı, üçüncü dünya 
savaşı gibi felaket senaryoları, insanları yirminci 

Dünyanın 
dört bir yanında 
500’ü aşkın lounge’da 
konforu yaşayın!

Tek seferlik bir giriş satın
alabilir veya üyelik 
paketlerimizden birini 
seçerek ayrıcalıkların 
keyfini çıkarabilirsiniz.

 

 

EXPLORER
1 ADET ÜCRETSİZ

GİRİŞİN ARDINDAN
HER GİRİŞİNİZ 27€

 

TRAVELLER
10 ADET ÜCRETSİZ
GİRİŞİN ARDINDAN
HER GİRİŞİNİZ 27€

VOYAGER
LOUNGE’LARA
SINIRSIZ ERİŞİM

SINGLE
BITE

Ücretsiz İNDİRİN!

Lounge_Me.indd   13 12.02.2020   13:01



ESNEK MARKA MİMARİSİESNEK MARKA MİMARİSİ

HAKAN SENBİR 

80 81

NİSAN-MAYIS 2020

BERKER PANDIR
İstanbul Teknik Üniversitesi
Araştırma Görevlisi

Ticari markaları temel olarak kurumsal marka 
ve ürün/hizmet markası olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. Kurum markasıyla ürün ya da 

hizmet markasının farklı olduğu durumlarda markaların 
birbiriyle olan ilişkisi ve birbirine göre konumu önem 
kazanmaya başlamaktadır. Marka Yönetimi altında yer 
alan Marka Mimarisi de birden fazla markanın birlikte 
yer aldığı ya da kurum ve ürün/ürünlerin markalarının 
birbirinden farklı olduğu markaların birbiriyle ilişkisini 
konu alır. Marka Mimarisinde markaların kendi içindeki 
inşası, markanın nasıl konumlandırılacağına bağlı ola-
rak kurumun kurum markası ya da ürün/hizmet mar-
kalarına göre olan konumuna bağlıdır. Yani markalar, 
birbirlerine göre ve kurum markasıyla olması istenen 
ilişkiye göre konumlandırılır.

Marka Mimarisi alanında Keller’ın önemli temel çalış-
maları olsa da bu alana en ayrıntılı bakış ABD’den Aaker 
ve Joachimsthaler ve Avrupa’dan Kapferer tarafından 
getirilmiştir. Aaker ve Joachimsthaler, marka ilişki spekt-
rumu kavramıyla aynı şirketin ya da holdingin altındaki 
markaları 2000 yılında çeşitli yönlerden sınıflandırmıştır. 
Farklı tipteki çalışmaları tipleriyle birlikte derlemesi ve bir 
konsepte yakınlaştırması açısından önemli bir çalışmadır. 
Kapferer ise marka mimarisi tiplerini bir konsept olarak 
toparlamış ve farklı tipteki yapıları marka seviyelerine ve 
markaların birbirlerine göre konumlarına göre derlemiştir. 
Bu kapsamda bir eksende tek seviye marka ve iki seviye 
marka yer alırken diğer eksende de markaların birbirinden 
bağımsızlık seviyeleri yer almaktadır.

Bazı marka mimarilerinden kurum markası da bulun-
masına rağmen ürün markaları ön plana çıkar ve kurum 
markası gizlidir. Bu tip bir mimari tek seviyeli markanın 
en özgür olduğu form olarak karşımıza çıkmaktadır. P&G 
ve Unilever grup markaları bu türe örnek olarak gösterile-
bilir. Tek seviyeli markada hâkim marka (masterbrand) ve 
ürünler bulunur. Buna da Nivea ve Sony örnek verilmek-
tedir. Kapferer’in marka mimarisinde bu şekilde yer alan 
bu durum, Sony gibi markalar için alt marka (sub-brand) 
kullanımına Aaker ve Joachimsthaler tarafından örnek ve-
rilmektedir. Değişik çalışmalarda markaların farklı şekilde 
yorumlanması ya da yorumlandığına göre aslında farklı 
yönelimler içermesinin akla başka bir durumu getirmesi 
gerektiğiyse genelde gözden kaçırılmaktadır.

Jean-Noël Kapferer

Erich Joachimsthaler

David Aaker
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Marka mimarisi akla getirdiği bina yapısıyla sağ-
lamlık ya da katılık ifadelerini çağrıştırmaktadır. 
Marka mimarisiyle ilgili çözümlemeler yapıldı-
ğı döneme ait olsa da aslında değişmez olarak 
algılanmaktadır. Hâlbuki marka mimarisi kavramı 
markalar gibi yaşayan bir kavramdır ve marka 
mimarisi aslında esnektir. Bu esneklik, marka mi-
marisinin dayanıksızlığını değil hep inşa edildiği 
şeklinde kalmadığını vurgulamak içindir. İçerdiği 
kavramlar gibi birçok farklı elementi bir araya 
getirip gerektiğinde bu birlikteliği değiştirir.

Örneğin Kapferer’in Sony’yi hâkim marka olarak 
ve ürünlerini aslında ayrı bir marka olmaksızın 
sadece ürünler olarak derlediğini görürüz. Hâl-
buki Sony aslında Kapferer’in Strategic Brand 
Management kitabını yayımladığı zamanda da alt 
markalara sahipti. 1994 yılında ilk hâli yayınlanan 
kitap 2012 yılında güncellendiğinde de bu duru-
mun çok değişmediğini görüyoruz. Bu kapsamda 
Aaker ve Joachimsthaler’in alt marka (sub-brand) 
anlayışı ve ana markayla alt markanın bir arada 
kullanılarak iki markanın da ortak taşıyıcı (co-dri-
ver) olduğu çözümleme o dönemki Sony için daha 
uygundu. Aaker ve Joachimsthaler, Sony Trinitron 
örneğini vermişse de Sony’in en önemli ortak 
taşıyıcı markası Sony Walkman idi. Sony Walkman 
sonrasında benzer bir anlayışla Sony Discman 
ortaya çıkmış ve iki ürün kategorisinde de katego-
riye isim veren jenerik markalara dönüşmüşlerdir. 
Sony Walkman’den birkaç yıl sonra ortaya çıkan 
Play Station ürünüyse kendi açısından ayrı bir 
ürün kategorisi oluşturmuş ve aslında Sony marka 
mimarisinde özgürlük kazanarak bir ürün markası 
olmuş ve asıl şirket Sony geri planda kalmıştır.

Kapferer tarafından yapılan dağılımda Samsung da 
bir şemsiye marka olarak görülmektedir. Samsung, o 
dönemde tüm ürünlerinde aynı Samsung markasını 
kullanmıştır. Aynı şekilde Mitsubishi de bunu yap-
mıştır ve bu zaten Uzak Doğu markalarında oldukça 
alışılagelmiş bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Samsung o dönemde ürettiği cep telefonu, televiz-
yon, greyder, gemi, buzdolabı vb. ürünlerinin hepsine 
aynı Samsung logosunu koymaktaydı ve ürünlerin 
hepsi aynı markaya bağlıydı.

Ancak sonraki dönemde Samsung farklı bir yola 
girmeyi tercih etti ve ürün kategorilerini Sony 
benzeri şekilde alt marka olarak konumlandırmaya 
başladı. Bu durum aslında cep telefonu markasının 
ciddi şekilde ayrışması gerekmesinden geliyor 
olsa da sonrasında Samsung’un daha da melez bir 
marka mimarisine evrilmesini getirdi. Samsung bu 
şekilde P&G ve Unilever benzeri ürün markalarını 
ön plana çıkardı. Onlar kadar kurum markası geri 

planda tutulmasa da ürün markaları ön plana çıktı 
ve hatta üründen öte kategori markaları oluştu. 
Galaxy bir ürün kategorisi oldu, sonrasında S serisi 
önde olan ve farklı harflerle bezenen kategori altı 
ürün marka kategorileri ortaya çıktı. Bu anlamda 
Samsung marka mimarisini önemli ölçüde esnek-
leştirdi ki bu Uzak Doğu markaları için özellikle 
kültürden dolayı çok kolay bir şey değil.

Ancak Samsung gibi markaların bu kadar esnek marka 
mimarisine kavuşması, kategori markası ve seri marka-
sı olarak marka mimarisini fazla dallandırması Nokia 
gibi bir sorun yaşamalarına neden olabilecek kadar teh-
likeli. Şimdilik bu tehlike Samsung’un alanında oldukça 
öncü teknolojilere sahip olmasıyla görünür olmuyor. 
Ancak sonrasında, Nokia’nın 2005 civarında 100’den 
fazla telefon modelini aynı anda satışta tuttuğu ve fazla 
seçeneğin tüketici zihnini fazla bulandırması durumu 
söz konusu olabiliyor. Huawei’nin satış rakamlarında 
liderliğe yükselmesi aslında Samsung’a bu tehlikeyi 
göstermesi gereken bir semptom. S serisi amiral gemisi 
serisi olarak önümüzde dururken A ve J gibi serilerin 
birbirine göre konumlandırması oldukça muğlak ve 
amiral gemisi telefonları almayacak tüketiciler için 
ciddi anlamda kafa karıştırıcı olabilir. Bu da marka 
mimarisinin ürün kategorileriyle olan ilişkisinin tüm 
marka yapısı için önemli olduğunu düşündürmelidir.

Marka mimarisi sanıldığı gibi katı bir yapı üretmek 
için olmamakla birlikte aslında esnek olurken mar-
kaların tüketici zihnindeki konumlarını ve markanın 
genel mimari yapısını bozmamalıdır. Bir bina gibi 
düşündüğünüzde taşıyıcı kolon ya da kirişlere dokun-
mamalısınız. Ya da kirişlere çivi çakmamanız gerekir 
yoksa markaların algılanan kimlikleri ve imajları 
bundan olumsuz etkilenebilir.

Özellikle büyüyen şirketlerin marka mimarilerini 
planlarken gelecekte üretebilecekleri yeni ürün ya 
da hizmet vaatlerini de düşünmesi gerekmektedir. 
Ev metaforundan devam edersek, 2 değil de 3 çocuğu-
nuzun olmasını istiyorsanız 2+1 evin size uzun vadede 
yeterli gelmeyeceğini düşünmelisiniz ve gerektiğinde 
3+1 ya da 4+1 eve geçmek için esnek olmalısınız. Sony 
bunu iyi yapan markalardan biri oldu ancak Sam-
sung bunu biraz virütik şekilde yapıyor. Virüs ve ev 
metaforunu düşünürken, Covid-19 salgın döneminde 
zorunlu olmadıkça evinizden çıkmamanız gerektiğini 
hatırlatalım.

Herkese sağlıklı günler dilerim.

Referanslar
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). The brand relations-
hip spectrum: The key to the brand architecture challenge. 
California management review, 42(4), 8-23.
Kapferer, J. N. (2012). The new strategic brand management: 
Advanced insights and strategic thinking. Kogan page publishers.
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Ve nihayet, mobil döneme hoş geldiniz.

2014’ten bugüne, web sitesi ziyaretlerinde mo-
bil kullanıcı sayısı masaüstü kullanıcı sayısını 

geride bırakıyor ve aradaki fark her yıl daha da artıyor. 
Artık Mısır’daki sağır sultanın bile duyduğu bu gelişme 
ile beraber, ürün/hizmet sahipleri bir mobil strateji 
geliştirme ve mobil kanalları kullanma gerekliliğinin 
farkındalar. 

Artan farkındalıkla beraber, ürün/hizmet sahipleri-
nin çoğu mobil kanallarını ve stratejilerini yenile-
meye başladılar bile. Mobil web sitelerinin ve mobil 
uygulamaların yenilenme süreci, tasarım maliyetinin 
beraberinde yazılım maliyetini de getirdiğinden, pro-
jenin büyüklüğüne göre ciddi bütçeler gerektirebilir. 

Ancak doğru strateji belirlenmediğinde ve işletmenin 
hedefleri ile kullanıcıların ihtiyaçları doğru analiz edil-
mediğinde bu büyük yatırımların karşılığı alınamaya-
biliyor. “Mobil web sitemizi yeniledik, mobil uygulama 
çıkardık, ama beklediğimiz dönüşümü yakalayamadık” 
cümlesini artık çok fazla duyar olduk.

Büyük bütçelere sahip ürün/hizmet sahipleri, bu 
bütçeyi hem mobil web sitelerine hem de mobil uygu-
lamalarına ayırabilirken, daha küçük-orta bütçeler bu 
ürünlerden yalnızca birini yenilemeyi gerektirebilir. 
Peki, tercih yapmanız gerektiğinde doğru kararı nasıl 
vereceksiniz? Aslında tek eksiğiniz iyi bir mobil uygu-
lama olabilir mi? Veya gerçekten bir mobil uygulamaya 
ihtiyacınız var mı? Daha fazla kullanıcıya ulaşmanın, 
daha fazla trafik çekmenin, dönüşüm oranını ve sada-
kati artırmanın sizin için en iyi yolu hangisi? 

Bu soruların doğru cevaplarına ulaşmak için önce-
likle mobil web sitesi ve mobil uygulama arasındaki 
benzerlikleri, farklılıkları ve her birinin amacını 
doğru kavramak gerek.

Mobil Web Sitesi

Diğer tüm web sitelerinde olduğu gibi, mobil web si-
teleri de internet içeriğine erişmenin tarayıcı tabanlı 
bir yoludur. Normal web sitelerinden farklı olarak, 
özellikle mobil cihazlardan kolay erişilebilmesi için 
tasarlanmıştır. 

İnternete erişimi olan bir kullanıcı için web siteniz her 
zaman ulaşılabilirdir. Özellikle ürün/hizmetinizi ilk 
kez deneyimleyen bir kullanıcı açısından, indirilmesi 
ve yüklenmesi gereken bir uygulamaya göre çok daha 
hızlı erişim sağlar. Kullanıcılar, web’de gezinirken yap-
tıkları herhangi bir arama sonucunda, direkt olarak sizi 
aratmamış olsalar bile ürün/hizmetinizle karşılaşabilir-
ler. Bunlarla beraber, web siteleri silinemezler. Kullanı-
cılar istedikleri zaman tekrar erişebilirler. 

Her işletim sistemi için farklı geliştirme süreci 

gerektiren mobil uygulamaların aksine, tek bir 
geliştirmeyle her cihazdan erişilebilir. Ayrıca, bir 
web sitesini güncellemek çok kolaydır, yaptığınız 
değişiklikler tüm cihazlar için sorunsuz şekilde 
görünür hale gelir. 

Web sitesini veya web sitesine bağlı herhangi bir 
sayfayı paylaşmak mobil uygulamaya göre çok daha 
kolaydır. Linki kopyalayıp istediğiniz kişiye gönder-
meniz o kişinin içeriğe erişebilmesi için yeterlidir. 
Aynı eylemi bir mobil uygulamada gerçekleştire-
bilmeniz için ise paylaştığınız kişide de o mobil 
uygulamanın yüklü olması gerekmektedir.

Çok genel bir tanımlamayla ürün/hizmetiniz zi-
yaretçilerinin her gün kullanmayacağı ve herhan-
gi bir sorun veya ihtiyaç durumunda erişmeleri 
gereken bir yapıdaysa, mobil kullanıcı deneyimi 
gözetilerek tasarlanmış bir web sitesi sizin için 
daha iyi bir yol olabilir. 

Hemen örnekleyerek netleştirelim: Bir elektrik 
şirketiniz olduğunu varsayalım. Dijital hizmeti-
nizle etkileşime geçen kullanıcıların etkileşim 
nedeni, evlerinde veya işyerlerinde yaşadıkları 
bir kesinti olabilir. Bu kesintiler sürekli yaşanan 
bir durum değilse, kesintilere rahatça erişilebilen 
bir web sitesi son derece yeterli olacaktır. Kulla-
nıcıların ezici çoğunluğu sadece bu işlem için bir 
mobil uygulama indirmek istemeyecektir.

Temel olarak, kullanıcıların her gün kullanmaya-
cakları ancak herhangi bir zaman ihtiyaç duya-
bilecekleri bir hizmetiniz varsa tercihiniz mobil 
web sitesi olabilir. 

Mobil Uygulama

Mobil uygulamalar ise hybrid (çapraz platform des-
tekli) olmadıkları sürece iOS ve Android platformla-
rına özel olarak geliştirilirler. Doğal olarak, kullanı-
cıların bu platformlardan alışkın aoldukları kullanıcı 
deneyimine daha yakın bir davranış sergilerler. 

Bir mobil uygulamayı telefonunuza indirdiğiniz-
de, kodun bir parçası cihazının üzerinde tutulur. 
Böylece, uygulamayı her açtığınızda yeniden yük-
leme gerektirmez ve hızlı çalışır. 

Mobil uygulama, yüklü olduğu mobil cihazın 
kamera, kişi listesi, arama, GPS, el feneri gibi 
özelliklerinden çok hızlı bir şekilde yararlanabilir. 
Kullanıcıların üründen ayrılmadan bu özellikleri 
kullanabilmesini sağlar. 

Mobil uygulamaların bildirim gönderebilme özel-
liği, kullanıcınız o an uygulamanızı kullanmıyor 
olsa bile istediğiniz zaman iletişim kurabilmenizi 
sağlar.

SİZİN İÇİN HANGİSİ
DAHA İYİ BİR SEÇENEK?

MOBİL WEB SİTESİ

MOBİL UYGULAMA
VEYA
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Senin Yerin 
Ayrı!

TAV Passport Kart’ınla 
tüm seyahatlerinde 
transfer hizmetinin 
konforunu yaşa!

Havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryollarından yapacağın tüm 
seyahatlerinde 1.000’i aşkın hizmet noktası ile TAV Passport her anında yanında!

Passport_Fast_Track.indd   13 13.02.2020   11:03

Bildirimlerinizi kişiselleştirme ve doğru zaman-
lama ile yönetirseniz sadakat ve dönüşüm oranı 
açısından çok büyük faydalar elde edebilirsiniz.

Web sitelerinden farklı olarak, bazı özellikle-
ri çevrimdışıyken de çalıştırabilirler. İnternet 
bağlantınız yokken bile Instagram’da birçok şeyi 
görebilirsiniz, hatta beğenebilirsiniz. Beğenme 
aksiyonunuz internete bağlandığınızda gerçekle-
şecek olsa da, kalp ikonunun içi dolar ve uygula-
ma size bir geri bildirim verir. 

Bir kullanıcı uygulamanızı telefonuna in-
dirdiğinde artık o telefonda bir alan 
sahibi oldunuz demektir. Pek 
çok kullanıcı telefonlarına 
yükledikleri uygulamaları 
her gün en az bir kez gö-
rür. Bu sürekli karşılaş-
ma durumu, aslında 
sizin için bir marka-
laşma fırsatıdır. Kul-
lanıcı, uygulama-
nızı kullanmasa 
dahi logonuzla 
karşılaşır ve bu 
logo bir mini rek-
lam gibi davranır. 
Ayrıca uygulamanızı 
görmesi etkileşime 
başlangıç için bir 
sebep olabilir.

Bir mobil uygulamaya ih-
tiyaç duymanızı sağlayacak iki ana 
nedenden söz edebiliriz: Bunlardan 
birincisi, bir işlemi sadece mobil uygu-
lamadan gerçekleştirebiliyor oluşunuzdur. 
Örneğin, Instagram’ın mobil web sitesinde akışı 
görebilirsiniz, ancak fotoğraf yükleyemezsiniz. Bu-
nun için bir mobil uygulamaya ihtiyacınız vardır. 
Veya yola çıkarken bir bölüm dizi indirip izlemek 
için Netflix’in mobil uygulamasını indirmiş olma-
nız gerekmektedir. 

“İşlemi gerçekleştirememe” az önce verdiğim örnek-
ler gibi bir tercih olması haricinde, mobil cihazın ye-
rel özelliklerine erişim gerektiren bir hizmetten söz 
ediyorsak zorunluluk olabilir. Uber gibi konumunuza 
canlı ve hızlı bir şekilde erişim gerektiren ulaşım 
hizmetleri için birer mobil uygulama şarttır.

Diğer neden olan günlük/sadık kullanım için 
ise Starbucks’tan kahve almak gibi her sabah 
yapabileceğiniz rutin bir davranış düşünelim. 
Starbucks’ın sadık bir kullanıcısı iseniz, marka-
nın bundan yararlanması ve bir mobil uygulama 

çıkarması için önünde hiçbir engel yoktur. Star-
bucks’ın mobil uygulaması, size telefonla ödeme 
yapabilme olanağı sunar ve böylece uygulamayı 
kullanmak için bir nedeniniz olur.

Ancak bir ürün/hizmeti her gün kullanıyor olma-
nız ve size bir basit bir neden sunması çoğu zaman 
yeterli değildir. Store’a girip uygulamanızı telefonu-
na indirme zahmetine giren sadık kullanıcılarınıza 
bir ödül sunmanız, mobil uygulamanızı kullanıcının 
gözünde anlamlı kılan en önemli etkenlerden biridir. 
Starbucks mobil uygulamasını kullananlar için asıl 
motivasyon, 15 kahve alışverişinizde size esasında 

çok da büyük bir ödül olmayan 1 
küçük boy kahveyi ücretsiz 

olarak vermesidir.

Özellikle hem 
web siteniz hem 
de mobil uygu-

lamanız varsa, 
kullanıcılarınıza 
mutlaka ama 
mutlaka mobil 

uygulamanızı 
indirmeleri için 

birtakım geçerli 
motivasyonlar 
verin. Bu bir e-ti-

caret uygulaması 
için favorilere ekle-

nen bir ürünün fiyatı 
düştüğünde kullanıcıya 
bildirim göndermesi 

veya bir operatör uygulaması 
için küçük bir oyunlaştırma ile internet 

kazandırması da olabilir. Bunları birer gelir kaybı 
olarak görme hatasına asla düşmeyin.

Hala emin değil misiniz? Kullanıcılarınıza sorun 

Bu yazıdaki örnekler ve genellemeler elbette han-
gisini seçmeniz gerektiği konusunda belli fikirler 
verebilir, ancak ürün/hizmetlerinizde yukarıdaki gibi 
net ayrımlar yapamıyorsanız kararsız olmanız son 
derece normal. Bu kararsızlığa son vermenin en iyi 
yolu kullanıcılarınıza sormaktır.

Sitenizde ücretsiz olarak bir anket oluşturabilir, kullanı-
cılarınızla görüşmeler yapabilir, bir e-posta göndererek 
görüş alabilirsiniz. Hatta uygulamanızda hangi özellik-
leri görmek istediklerini dahi sorabilirsiniz.

Aldığınız sonuçlar sizi şaşırtabilir. Tahminlerinizle 
hiç de örtüşmeyen cevaplar alabilirsiniz. Ancak bu 
cevaplar nihayetinde doğru stratejiyi izlemeniz için 
size bir ışık tutar ve yatırımlarınızın karşılığını alabil-
menizi sağlar.
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DENİZ EROL
Gamfed Türkiye

Di j i ta l  Pazar lama Uzmanı

ERCAN ALTUĞ YILMAZ 
Gamfed Türkiye  Temsi lc is i
Bahçeşehir  Ünivers itesi 

Küçük Alışkanlıklar
ile

Evde Hayatta
Kalma Oyunları!

#Homeworking

#Homeschooling

Herkese merhabalar,

Tüm dünyada COVID-19 virüs salgını nedeniyle hem zor hem de 
birçok şeyle ilk kez karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Kesin 
olan şey bu dönemden birçok dersi hem devletler hem de bireyler 
adına çıkartıyor olacağız ve dünya asla eskisi gibi olmayacak.

Bu süreçte evde, özellikle okulların kapalı olması ve uzun süre de 
kapalı kalacak olmasından dolayı belki daha önce “home ofis” olarak 
adlandırılan evden çalışanların ilk kez yaşadığı “Home Schooling/
Evden okul eğitimi almak” nedeniyle ilginç deneyimler yaşanmakta. 
Belki de ilk kez hem kendimizle hem de çocuklarımızla bu kadar 
birebir kalıyoruz. Bu süreçte verimlilik adına birçok eğitim izliyor, 
etkinlikler yapıyoruz. Bu dönemde, ilginç bir şekilde herkesin her 
türlü kanaldan içerik üretmesi de ilginç bir deneyim olarak yaşanı-
yor. Bu içerik karmaşasında biz, biraz daha davranışsal bir konuyla 
bu günlerde ev ofis ve ev okul süreçlerine yardımcı olmak istiyoruz. 
Çocuklar için özellikle sticker'lar yardımıyla tuvalet eğitimlerinde 
kullanılan "takvim yöntemi" açıkçası tam bir oyunlaştırma. Bizde de 
o yaşlarda, önce odasında kullandığımız sonra da salona astığımız 
bu takvim metodları, önce tuvalet sonra kitap okuma sonra da odası-
nı toparlama gibi konularda ilacımız olmuştu.

Stanford Üniversitesi Profesörlerinden BJ Fogg’un bu takvim meto-
du gibi yeni alışkanlıklar için yetişkinlere de önereceği kendi deyi-
miyle çok oyunsu (playfull) bir önerisi var. Bir gün içinde farkında 
olmadan yaptığımız var olan davranışlarımız üzerinden istediğimiz 
alışkanlıkları kazanmamız için "Tiny Habits-Küçük Alışkanlıklar" 
isimli 3 aşamadan oluşan bir metot öneriyor.

Örnek olarak:

"Her sabah kahvemi koyduğumda anneme mesaj atacağım ve tak-
vime kalpli tik atacağım."

"Her tuvaletimi yaptıktan sonra 5 şınav çekeceğim ve aynaya pazı-
mı göstereceğim." (Fogg'un favorisi)

"Arabamı çalıştırdığımda 3 dk. meditasyon yapacağım ve bir selfie 
ile bunu kutlayacağım."

Bu metodun detayını inceleyecek olursak aslında 3 adımı bulun-
makta. İlk adım kendisinin "Anchor Moment" dediği “Trigger” yani 
tetikleyici olarak bahsettiği var olan günlük yaşamınızdan bir rutin. 
TV açmak, kahvaltı yapmak, diş fırçalamak, kapıyı açmak, ışığı 
kapatmak veya bilgisayarı açmak gibi... 2. adım ise "Tiny Behavi-
our-Küçük Davranış" adımı, özellikle burada istediğiniz davranışın 
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çok küçük bir versiyonunu koymanızı istiyor ve bu davranışın da 
tetikleyici davranışla alakalı aynı ortamda olması şart.

Kitap okunacaksa sadece 2-3 sayfa, oda toplanacaksa tüm oda değil 
sadece 5 dakika toplama, annemizi arayacaksak 30 dakikalık bir konuş-
ma değil sesli mesaj gönderme gibi olabilecek asıl alışkanlığa gidecek 
küçük davranışları var olan bir davranışa ekliyoruz. Böylelikle kahve 
koyup içtiğinizde o küçük davranışı belli bir süre yaptıktan sonra 
yapmazsanız aslında eksik hissetmeye başlıyorsunuz, aynen güneşli bir 
havada güneş gözlüğünüzü bulamıyor ya da kahvaltı sonrası dişlerinizi 
fırçalamayı unutmuşsunuz gibi. Buradaki, benim için de en enteresan 
olan ve BJ Fogg’un da en önemli adım dediği "Celebration-Kutlama" 
adımı. İlk okuduğumda ben de bir ödül sanmıştım ancak burada biraz 
daha dışsal bir ödül yerine kendi yaratıcılığınızla yaratacağınız içsel 
bir ödülden bahsediyor. Çocuklarda bu bir “HighFive” çak beşlik ya da 
“Fortnite” dansı kadar basit şeyler olabilirken bizim için de sevdiğiniz 
bir müziği açma, pazını sıkma pozu, takvime bir tik atma ya da bir 
arkadaşınla el selamı gibi örnekler veriliyor. Tiny Habits web sitesin-
deki “Recipe Cards” örneğini çıktı alıp ya da bir A4'e en az 3 tane "Tiny 
Habits" yazıp 5 gün boyunca yapmaya çalışma ödevi veriyor.

Örnek bazı Tiny Habits'ler:

• Çocuğum uyanınca ona bugün nasıl hissettiğini soracağım ve sarıla-
cağım.

• Kahvaltımız sonrası çocuğumla 1 adet tabağı makineye koyup Çak 
5’lik yapacağım.

• Her öğle yemeği sonrası 10 sayfa kitap okuması yapacağız ve 
hikâyeleştirip anlatacağız. Her anlatan için duvara  “meddah sticker” 
yapıştırılacak. 10 adet sticker alan, meddah sopası kazanıp istediği bir 
müziği yüksek sesle evde açabilecek.

• Bilgisayarı her açan, saat kontrolü için 1 saat alarmı kuracak ve sö-
züm söz diyecek. Sözünü tutarsa uzun süren bir el çakışması kutlaması 
yapılacak!

• Elini yıkarken 20 saniye yıkaması için en sevdiği tekerlemeyi-naka-
ratı (biz de şu anda Benferro) söyleyecek ve bitişinde de eliyle “break 
dans challange” yapacağız.

• 1 bölüm en sevdiği çizgi filmi izleyip ara vererek resim, puzzle, jenga 
gibi fiziksel bir oyun oynanacak, kazanan diğer oyuna karar verecek.

BJ Fogg 'un 2020 Ocak'ta çıkan, tüm dünyada en çok satan listesinde 
15. sırada olan Tiny Habits (https://www.tinyhabits.com) kitabını da 
incelemenizi ve imkânınız varsa edinmenizi öneririz. Ayrıca Tiny 
Habit's’ten, çocuklarınızla ve ailenizle birlikte oyunların gücü adına 
kaliteli vakit geçirmeniz için önermeleri olan sevgili Murat Erdör'le 
yaptığımız webinarı izlemenizi ve sunumunu indirmenizi de öneririz.

Eğer bu makaledeki günlük hayatımızdaki davranışlarımızı biraz daha 
oyunlaştırma ile çözme fikirleri hoşunuza gittiyse Ercan Altuğ Yıl-
maz’ın Epsilon Yayınevinden çıkan "Oyunların Gücü Adına" kitabını 
da sizlere öneririz.

Ve reklamlar da bittiyse tabii ki bu makalenin de bir oyunlaştırması ola-
caktı. Onu da buraya kadar sabredip okuduysanız haydi bunu da kutla-
yalım! BJ Fogg Tiny Habits for Kids kampı katılımcıları tarafından 100'e 
yakın tavsiye etkinliklerin listesini sizlerle paylaşıyoruz. İçinde sadece bu 
döneme özel ücretsiz açılan birçok dijital kütüphane içeriklerinden online 
müzelere, görsel arşivlerine ve eğitsel oyunlara kadar kaynak bulunmakta.

Evde Kalın - Oyunla Kalın - Hayatla Kalın.
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MURAT MERCAN
Danışman ve
Nörobi l im Uzmanı

CAN YÜCEL
Danışman ve
Nörobi l im Uzmanı

Yapılan araştırmalar yetişkin bir 
insanın günde ortalama 20.000 
karar aldığını gösteriyor. Aslında 
buna çok da fazla şaşırmamak 
gerekiyor. Çünkü hayat sahiden 
de aldığımız kararlardan ibaret. 
Alarmın sesiyle güne başlarken, 
yataktan kalkmakla “Ertele!” 
tuşuna basmak arasında gidip 
geldiğiniz anları düşünün. Her 
ne kadar 5 dakikalık erteleme 
kararı o an için ödül gibi gelse 
de verdiğiniz bu karar doğrul-
tusunda, gideceğiniz yere 
yetişmek zorunda 
olduğunuzdan 
kendinize 

gelmek üzere içeceğiniz bir bar-
dak sıcak kahveden feragat etti-
niz. Buradaki örnek, günün geri 
kalanı için de geçerlidir. Bilinç-
sizce vermiş olduğumuz kararlar 
silsilesi gün boyunca devam 
eder. Bu kararların çoğu hayati 

önem taşımadığından beynimiz 
tüm bu süreçleri kolayca yönetir. 
Peki, ya kararları veren beynimi-
ze biraz daha yakından bakacak 
olursak ne gibi detaylarla karşıla-
şıyoruz?

İnsan beyni, yüz milyar sinir 
hücresi, bir milyon kilometrelik 
sinir ağına sahip, toplam ener-
jimizin %20’sini kullanan, %60’ı 
yağdan oluşan ve hala birçok 
gizemli alanı barındırması ile 
ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koyuyor. Ortalama 1,3 kilo ağırlı-
ğında olmasının yanı sıra tuhaf 
jöle gibi bir kıvama sahip olan 
bu organ, vücut ağırlığımızın 
ise ortalama olarak %2’sine denk 
geliyor. Bu alelade kütle, fiziksel 
varlığının yanı sıra, tarif edildi-
ği kadar basit bir yapıya sahip 
olmadığı gibi derin ve karmaşık 
zihinsel süreçlerle, bu basitliğe 
tezat oluşturuyor. İnsan vücu-
dunda, diğer organlardan farklı 
olarak, beyinde oluşacak en ufak 
bir hasar, tüm davranışlarımıza 
ve kişilik yapımızda derin deği-
şikliklere yol açabiliyor. 

California Teknoloji Enstitü-
sü’nden Nörobilimci, Psikiyatr 
ve Yazar Leslie Brothers yaptığı 
çalışmaların bazılarında ön alın 
loblarının sağ kısmı zarar gör-
müş olan birçok hastaya bakıldı-
ğında, bu insanların söylenenleri 
gayet iyi anlamalarına rağmen, 
ses tonlarındaki duygusal mesajı 
kavrayamadığını keşfetti. Bu has-
talar için minnettar ya da öfkeli 
bir “teşekkür”ün anlamı aynı 
etkiye ya da etkisizliğe sahipti. 
Bununla beraber, aldıkları tüm 
kararlar, algılayış biçimlerinde 
oluşan hasardan dolayı, değişime 
uğramıştı. Dolayısıyla, beynimize 
ne olduğu, bizim davranışlarımıza, 
karakter yapımıza ve duruşumuza 
kadar ne olduğunu anlatır. 

Diyelim ki borcunuz var ve bu 
borcu hemen ödeyip rahatlamak 
için ikinci bir işe girdiniz.

ALDIĞIMIZ KARARLAR
HAYATIMIZI NASIL 
ETKİLER?

ALDIĞIMIZ KARARLAR
HAYATIMIZI NASIL 
ETKİLER?

Tam olarak şu an bu yazıyı 
okumayı bırakın! Evet, tam 
olarak şu an! Hala okumaya 

devam ediyorsunuz. Oldukça ilginç 
değil mi? Neden dergiyi hemen bir 
köşeye bırakmayıp, okumaya devam 
ettiğinizi düşündünüz mü? Aslında 
bu sorunun birden çok cevabı olsa 
da akla ilk gelen nedenler başlı-
ğın sizi etkilemiş olması ya da ilk 
cümledeki “bırakmak” kelimesiyle 
alıp veremediğiniz bir şeyler olması 
olabilir. Belki de öylesine oturduğu-
nuz bir kafede dergiyi gördünüz, bu 
sayfaya denk geldiniz ve okumaya 
başladıktan hemen sonra dergiyi ilk 
gördüğünüz dükkândan satın alma 
ya da abone olmaya karar verdi-
niz. Baktığınızda hayatımız bu ve 
bunun gibi birçok karardan ibaret. 
İşin özünde insan beyninin çalışma 
prensipleri yer alıyor. Çünkü tüm 
bu karar verme süreçleri gerçekle-
şirken, bilinçdışınız sandığınızdan 
çok daha önce sizin adınıza kararı 
vermiş durumda. İşte tam olarak 
bu yüzden hala bu yazıyı okumaya 
devam ediyorsunuz. 
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Bu işte sizin hafta sonu ve gece 
geç saatlere kadar çalışmanız 
isteniyor. Bir tarafta borcu ödeme 
isteği, diğer tarafta yoğun iş 
temposundan kaynaklı isteksizlik 
gibi ikilemlerde içsel bir çatışma 
yaşanır. Bu çatışma esnasında, bey-
nimizin bu çatışmayı yöneten, zor 
ve duygusal kararları vermemizi 
sağlayan, en önemli devrelerinden 
biri olan striozom ortaya çıkar.

Striozom, sinir hücresi grupla-
rından oluşan ve striatum diye 
isimlendirilen, ödüle dayalı öğ-
renmede etkin olarak görev alan 
bazal ganglia çekirdeklerinin 
temel giriş katmanı olmasıyla bi-
linir. Bir süre önce MIT’de görev 
alan bazı araştırmacılar, beynin 
ön lobu olarak kabul edilen 
prefrontal korteksin, striozomlara 
bağlandığını ortaya koymuşlar-
dır. Ön beyin lobunun alt bölümü 
anlamına gelen ventromedial 
prefrontal korteksin, duygusal 
kararların, riskin ve korkunun 
işlenip değerlendirilmesinden 
sorumlu alan olduğunu biliyoruz. 
Örneğin, her iki lobunda vmpfk 
hasarı olan kişilerin entelektüel 
yeteneklerinde bir bozulma olmaz-
ken, kişilik ve sosyal karar verme 
barındıran süreçlerde gözle görü-
lür bir bozulma görülmektedir.

Alınan her kararı bilinçli olarak 
verseydik, beynimiz altından kal-
kamayacağı bir aşırı yüklenmeye 
maruz kalırdı. Bu nedenle bu 
süreçlerin çoğunu otomatikleşti-
rerek, zamanında bilinçli olarak 
aldığımız kararları alışkanlıklara 
dönüştürürüz. İşte alışkanlıklar 
da tam olarak beynimizdeki bazal 
ganglia bölgesinde yer almak-
tadır. Bir şeyi sürekli tekrar eder 
ve süreci başarıyla tamamlarsak, 
bu süreç bağımsız hale gelerek 
bazal gangliada bir rutin haline 
dönüşür. Öyle ki sırf eski alış-
kanlıklardan dolayı bulaşıkları 
bulaşık makinesine yerleştirme-
den lavaboda bekletmeyi ya da 
işe giderken kullandığımız yolu 

veya ofiste içtiğimiz bir fincan 
kahveyi örnek olarak verebiliriz. 

Şimdi kendinizi bir araba içinde 
tek başınıza, oldukça yağışlı ve 
fırtınalı bir İstanbul akşamında 
seyir halinde hayal edin. Yolda 
giderken bir otobüs durağının 
yanından geçerken üç kişiye 
rastladınız;

• Hasta ve soğuktan donmak 
üzere olan, mutlaka hastaneye 
götürülmesi gereken yaşlı bir 
kadın
• Eskiden hayatınızı kurtarmış 
eski bir dost
• Yıllardır aradığınız ve hayalini 
kurduğunuz aşkınız
Arabaya yalnızca birini alabi-
lecek olsanız bu kişi hangisi 
olurdu? 

Soruyu ilk gördüğünüzde 
büyük ihtimalle aklınızdan ilk 
geçen cevap ölme riski olan 
yaşlı kadın oldu. Büyük çoğun-
luk içgüdüsel olarak bu soruya 
böyle cevap verse de sahiden 
esas yanıt bu mu? Sizin hayatı-
nızı kurtarmış eski bir dostunuz 
ya da belki de bir daha tekrar 
görebilme ihtimalinizin olma-
yacağı aşkınız da var ortada. 
Ahlaki değerlere dokunan bir 
ikilem olduğundan karar ver-
mek oldukça zor. 

Bu soru karakter analizi, zor 
anlarda karar verme becerileri ve 
sınırlara gelindiğinde ne kadar 
yaratıcı olunabileceği noktasın-
da adaylara soruluyor. Konuyla 
ilgili en yaratıcı cevaba gelirsek; 
aday arabayı hayatını kurtarmış 
arkadaşına vererek, yaşlı kadını 
kurtarmak üzere hastaneye gö-
türmesini rica ediyor. Böylelikle 
kendisi de hayatının aşkıyla bir 
sonraki otobüsü beklemek üzere 
yan yana gelebiliyor. Oldukça 
zekice, değil mi? Verilen kararlar 
öylesine önemlidir ki sınırların 
ötesini görebildiğiniz zaman kaza-
nımlarınız da bu oranda artabilir. 

Bu bazen hayalini kurduğunuz bir 
iş olabilirken bazen de hayalini 
kurduğunuz aşk olabilir.

Zor bir karar vermek durumun-
da kaldığınız zaman hiç yazı 
tura atmayı denediniz mi? Bu 
teknik her ne kadar kulağa klişe 
gibi gelse de sonuç olarak karar 
vermenize oldukça yardımcı 
olacaktır. Hayatınızla ilgili kritik 
bir kararı paranın hangi yönde 
geleceği gibi basit bir eyleme 
indirgemek elbette istemeye-
ceksinizdir. Ancak burada olay 
paranın hangi yüzünün geleceği 
değil elbette. Gözlerinizi kapatıp 
parayı havaya attığınızda hangi 
yüzünün gelmesini gönülden 
istiyorsanız, vereceğiniz karar 
da tam olarak odur! Eğer bu 
noktada endişeleriniz varsa, 
parayı daha yükseğe atmayı de-
neyebilirsiniz. Eğer karar verme 
noktasında alternatif modeller 
arıyorsanız, Mikael Krogerus ve 
Roman Tschappeler’in kaleme 
aldığı ve stratejik düşünme üze-
rine 50 modelin yer aldığı “Karar 
Kitabı” size bu noktada oldukça 
yardımcı olacaktır. 

Aldığınız kararlar hayatınızın her 
evresinde kararın önem derecesi-
ne göre rol oynar. Sırf bu yüzden 
küçük kararlar, sıklıkla alınan ka-
rarlar ve belirsiz kararlarda hızlıca 
karar alıp aksiyona geçebilirsiniz. 
Ancak alacağınız karar önemli 
ve sonuçları beraberinde büyük 
sorumlulukları da getiriyorsa bu 
noktada ince eleyip sık dokuma-
nız gerekebilir. Bu kararları alırken 
basit bir artı eksi listesinden tutun 
da Eisenhower matrisine kadar 
birbirinden farklı geliştirilmiş 
onlarca karar verme araçlarından 
birini tercih edebilirsiniz. Ancak 
günün sonunda kararın doğru 
olup olmadığı noktasında her 
zaman yaşanmışlıklar ayna görevi 
görecektir. Almış olduğunuz kara-
rın sonuçlarına katlanmaya hazır 
mısınız? Yoksa “keşke böyle karar 
vermeseydim” mi diyeceksiniz? 
Karar sizin!

MURAT MERCAN -  CAN YÜCEL

Kömür
Batı ülkelerinde kömür 
kullanımının istikrarlı olarak 
düşmesine rağmen, talep 
Asya tarafından artacak.

3850 3750

Doğal
Gaz

Gaz kullanımı yaklaşık %30 
artacak ve enerji karışımında 
petrol kadar önemli hale 
gelecek.

3500 4500

Petrol

Mevcut ve açıklanan politika 
çerçevelerine dayanarak, 
petrol 2040 yılında küresel 
enerji karışımının yaklaşık 
%28'ini oluşturacak.

4500 4900

550650Katı
Biyokütle

500350Hidro

900700Nükleer

Modern biyoenerji 
kullanımı neredeyse iki 
katına çıkarken, geleneksel 
biyokütle (odun, odun 
kömürü, vb.) gözden 
düşecek.

1300700Modern
Biyoenerji

Kaynak: Visual Capitalist

2018 ve Bildirilen 2040 Politikaları
*TEP cinsinden ölçülmüştür

*Ton Eşdeğer Petrol (TEP) 
cinsinden tahmini rakamlar

Küresel Enerjİ Karmasındakİ Değİşİklİkler

2018 2040

Diğer
Yenilenebilir

Enerjiler
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Ülkemiz dâhil şu an tüm dünya bu virüsün pençe-
sinde. Virüsün bu kadar yayılmasına rağmen hala 
büyük bir kesimde gerekli ciddiyetin gösterilme-
diğini görüyorum. Çin, devlet yapısı itibariyle çok 
radikal çözümler alamasaydı, sanırım bugün du-
rum çok daha kötü olurdu. Çin’in aksine bu kadar 
radikal çözümler alamadığı için artık hastalığın 
merkezi Avrupa. 

Teknoloji açısından baktığımızda, çok temel bir 
devrim oluyor gibi geliyor bana. Aslında bunların 
hepsi teoride uygulanmak isteniyordu ama doğal 
süreçte bu çok zaman alacaktı. Böyle bir salgın 
tüm bu teorileri hayata geçirmek için çok uy-
gun bir ortam hazırladı. Örneğin; uzaktan online 
eğitimler. Şimdi tüm ülkeler için bu bir opsiyon 
olmaktan çıktı ve zorunluluk haline geldi. Birçok 
üniversite ve eğitim kurumu uzaktan eğitim alt-
yapısı oluşturuyor. Google, Apple, Microsoft gibi 
birçok marka, seminer, kongre, panel gibi orga-
nizasyonlarını iptal etti. Bunların birçoğu online 
gerçekleştirilecek. İlerleyen zamanlarda bazıları 
normal sisteme dönecektir ama online organizas-
yon artık daha geniş bir kitlenin hayatına girmiş 
olacak. Bir diğeri ise evden çalışma. Mercedes, 
VW gibi teknoloji devleri bu sistemi kendi içle-
rinde başlatmışlardı ama çok istisnaydılar. Bugün 

birçok şirket bu durumu değerlendiriyor. İvedi 
olarak evlerinden çalışabilecek personeli için ortam 
hazırlamaya çalışıyorlar. En önemlisi ise kripto para 
ve temassız ödeme yöntemlerinin hiç olmadığı 
kadar önemli hale gelmesi. Virüsün fiziksel para-
dan bulaşma ihtimali ve paniği, fiziksel paranın 
büyük ölçüde kullanımını azaltacak gibi görünüyor. 
Hâlihazırda online ödeme yöntemleri artarken, ban-
kalar idari yapılarında değişikliğe gitmek zorunda 
kalabilir. Dijital paranın hayatın her alanına girmesi, 
yeni bir oyun kurucu doğurabilir. Dolayısı ile para 
konusunda bugüne kadar bildiğimiz her şey değişe-
bilir. İnsanlar uzun süre evlerinden çıkmayacakları 
için online hizmetler çok daha değerli hale gelmiş 
durumda. Bu, ekonomiyi de temelden etkileye-
cek bir durum. Böylece virüsün planlı bir şekilde 
ortaya çıkarılmış olma teorisini akla getiriyor. Bana 
sararsanız yeni dünya düzeni için bir giriş olacağını 
düşünüyorum. 

Beni tanıyanlar dijital oyun dünyasında aktif oldu-
ğumu bilirler. Son haftalarda oyunlarda hiç görme-
diğim kadar çok lobi görüyorum, özellikle de Avru-
pa serverları dolup taştı. Bu da büyük bir kitlenin 
salgından dolayı evlerinden çıkmadığını gösteriyor. 
Zaten aşağıdaki haberleri incelediğimizde, markala-
rın nasıl strateji değiştirdiklerini göreceğiz.

Apple, corona virüsüne karşılık önlemler çer-
çevesinde mağazalarında artık AirPods’ları ve 
SmartWatch’ları denettirmemeyi planlıyor. Apple, 
AirPods’ların özelliklerini ve ses kalitesini göster-
mek için müşterilere mağazalarında denemelerine 
izin veriyordu. Henüz bu uygulamanın 
tüm mağazalar mı yoksa belli mağazalar 
için mi geçerli olacağı açıklanmamasına 
rağmen çalışanlar bu konuda bilgilen-
dirilmiş. Apple, bu karar ile mağazalardaki 
müşteri yoğunluğunu düşürmek istediklerini de 
açıkladı. Amaçları, müşterileri online alışverişe 
yönlendirmekmiş.

Discord evlerinden çıkamayanlara, çıkmak iste-
meyenlere ve öğrencilere biraz da olsa yardımcı 
olmak istediğini açıkladı. Discord oldukça yoğun 
kullanılan bir online iletişim programı. Özellikle 
oyuncular ve yayıncılar arasında çok yaygın. Ama 
birçok kuruluş proje yönetiminde de kullanıyor. 
Ekran görüntüsü paylaşımı ve konuşma özellik-
leri oldukça avantajlı. Corona virüsünden dolayı 
premium kullanıcıların sahip olduğu bazı özellik-
leri, yeni update ile herkese hediye ediyor. Böylece 
daha geniş kitlenin kullanımına sunuyor. Örneğin, 
canlı yayınlarda ekran görüntüsü aktarımını 10 
kişiden 50 kişiye çıkardı. Bu hizmetlerin gerekli 
olduğu kadar süreceğini açıkladı.

Windows güncellemeleri her zaman sorun olmuş-
tur ya da kullanıcıların çoğu böyle düşünüyor. Bu 
yüzden birçok kullanıcı güncellemeleri devre dışı bı-
rakıyor. Bu güncellemede bir istisna yapmanızı öne-
riyorum. Microsoft belli aralıklarla sistemi iyileştirse 
de geçtiğimiz ay sistemde ciddi değişiklikler yapıldı, 
özellikle güvenlik ve stabilizasyon konusunda. Cisco 
Talos blogunda yayınlanan bir habere göre, Micro-
soft ciddi güvenlik sorunları tespit etmiş, aslında bu 
bilgi gizli kalacakmış ama güncellemeler ile normal 
şekilde bildirmeyi tercih etmişler. Ardından aynı 
haber Alman ComputerBase sitesinde de yayınlandı. 
Zaten Microsoft da inkâr etmiyor. Bu yüzden yeni 
güncellemeyi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Belki 
de mavi ekranlar, yavaşlamalar tarihe karışmıştır. En 
azından bir süreliğine…

Xiaomi geçtiğimiz haftalarda, beklenildiği üzere iki 
adet yeni model tanıttı. Redmi Note 9 ve Redmi Note 
9 Pro Max. Bu modeller, ilk etapta sadece Hindis-
tan’da piyasaya çıkacak ama kısa sürede Avrupa ve 
dünyada satılacakları aşikâr. İki cihazda da 6,67 inç 
ekran ve Snapdragon 720 işletim sistemi bulunuyor. 
4-8 GM RAM ve 64-128 GB arası hafıza seçenekleri 
var. Pro modelinde 16 MP Quad kamera bulunu-
yor, Pro Max’de ise 32 MP. Enteresan bir özellik ise 
parmak izi sensörünün artık telefonun yan kısmında 
bulunması. Fiyatlarının ise en düşük 156 Euro, en 
yüksek modelinde 228 Euro olması bekleniyor.

AirPods’ları artık deneyemeyeceğiz

Corona virüsü teknolojiyi nasıl etkiledi, gelecekte nasıl etkileyecek?

Discord’dan evlerinden çıkamayanlara güncelleme hediyesi

Windows 10’un yeni güncellemesini 
yüklemenizi öneririm

Xiaomi hız kesmiyor…
İki yeni model tanıttı
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Eğer yakınlarda Android Smartwatch almak istiyorsanız biraz daha 
beklemenizi tavsiye ediyorum çünkü çok şık bir cihaz gelmek üze-

re.  Oppo Watch’ın bu modeli aslında sadece Çin için üretilecek-
ti ama kısa süre önce plan değişikliği ile Avrupa piyasasında 

da çıkacağı açıklandı. İlk etapta Apple Watch kopyası 
gibi görünebilir ama kullanım ve yazılım konusunda 

oldukça farklı. Saat arka planda Google OS kullanı-
yor, ama bizim gördüğümüz ise oldukça detaylı ve 

kişiselleştirilmiş bir arayüz. Oppo Watch’ın henüz 
tam çıkış tarihi belli değil ama yılın ikinci 

yarısı çıkacağı bekleniyor. Üstelik saat 
EKG fonksiyonu sayesinde sağlığınızı 

da kontrol edebilecek harika bir ekra-
na sahip. Oppo’nun şu an yolundaki 
tek engel Avrupa için piyasa onayı 

alabilmesi. O kısımda ne olur bile-
mem tabii ki ama Huawei’den sonra 

Avrupa’da açılan boşluktan yararlanmak 
istediği ortada ve bunu tüm gücüyle yapıyor 

gibi. Her şey bir yana saatin zarifliği ve estetiğine 
bayıldım. Bence beklemeye değer.

İsviçreli saat üreticisi Tag Heuer Smart Watch serisin-
de yeni bir saati tanıttı.  Bu saatler markanın üçüncü 
jenerasyonu.  Yeni versiyonda eklenen en büyük 
özellikler, çoğunlukla sporu destekleyen sensörler. 
Tüm bilgiler Strava, Apple Health ya da Google Fit ile 
senkron edilebiliyor. Ama bunlar zaten Smartwatch 
dünyasında artık standart olmuş durumda. Daha önce 
kullandıkları işlemciyi değiştirerek Intel’e geçmişler. 
Cihaz Google Wear OS altyapısını kullanıyor. İlginç 
olarak Tag Heuer, LTE, mikrofon ve hoparlörü gerekli 
görmemiş. Yeni model eskilerine göre biraz daha ince. 
Tag Heuer’in en büyük özelliği smartwatch’larda kla-
sik görünümü tercih etmesi. Fiyatı ise 
normal el yapımı mekanik saatlerini 
aratmıyor. Başlangıç modeli 
1.700 Euro’dan başlarken, 
çerçevesi titanyumdan 
olsun dediğinizde 
2.300 Euro’lara 
kadar çıkabili-
yor. Tarza önem 
veren ve bütçe 
sorunu olmayan-
lar için harika bir 
alternatif. 

Krafton PUBG gibi birçok oyunun tasarı-
mında öncü rolü oynayan bir şirket. Şimdi 
PUBG’nin Ceo’su, Changhan Kim’i Krafton 
Ceo’su olarak göreve getirdi. Ama kendisi 
hem Krafton hem de PUBG için Ceo’luğa 
devam edecek. Kendisi 2015 yılında, Blueho-
le Ginno Games’te (Şimdiki PUBG Corpora-
tion) idari yöneticiydi. Changhan Kim, hem 
Battle Royal türünün doğmasına yardımcı 
oldu hem de PUBG’nin 65 milyon satışına. 
Bu sayede de Guiness Rekoru elde etmişti.

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir parçası 
olmaya başladı. Her alanda yeni bir pazar oluştu-
ruyor. Araçlar ve kullanım şekilleri harika, ancak 
elektriğin aslında çok da ucuz bir şey olmadığı-
nın ortaya çıkması uzun sürmedi. Şimdi yeni bir 
geliştirme yarışı daha başlıyor. İleri araba üreti-
cileri, benzinli motorlarda nasıl bir damla benzin 
ile daha çok enerji elde edebilmenin peşindeler. 
Buna karşın elektrikli motorlarda da nasıl daha az 
elektrikle daha uzağa gideriz çalışmaları hızlanı-
yor. Bu bağlamda VW başı çekenlerden. Yeni ta-
nıttığı ID.3 modelinin, önceki modellere göre daha 
az elektrik yakarak daha çok enerji sağlayacağını 
açıkladı. Ayrıca aracın fiyatının daha ekonomik 
olacağını bildirdi. Bu tasarrufun önceki modellere 
göre yılda 850 Euro’ya çıkacağı öngörülüyor. ID.3 
modeli 2020 yaz sezonunda piyasada olacak. İlk 
çeyrekte ise 33.000 adet satılacağı bekleniyor.

Her iki şirketten tasarımcılar, Super Mario’yu, LEGO 
dünyasında hayata geçirerek yeni bir fiziksel oyun 
deneyimi yaratmak için güçlerini birleştiriyor. 
LEGO Group ve Nintendo, Super Mario ile LEGO 
deneyimlerini birleştirecek bir ortaklık duyurdu. 
Yeni Lego tabanlı set olan Lego Super Mario, Lego 
parçalarıyla oluşturulan etkileşimli bir Lego Mario 
figürü içeriyor. Yeni set ile çocuklar, Super Ma-
rio’nun eğlenceli dünyasını Lego tarzıyla deneyimle-
yebilecekler.

Lego Group Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Julia Goldin, “Etkileşimli ve sosyal Lego oyunu ile 
Mario'yu fiziksel dünyaya getirmekten çok heye-
canlıyız” diyor. “Bu deneyim sayesinde, Mario seven 
milyonlarca çocuğa, en sevdikleri karakterle oyun 
oynamalarına yardım edeceğiz. Lego Super Mario, 
en son dijital teknolojiyi sorunsuz bir şekilde birleş-

Android Smartwatch almak isteyenlere 
yeni haber var

Tag Heuer’den klasik görünüşlü 
Smart Watch Connected

KRAFTON’un yeni Genel 
Müdürü Chang-Han Kim

VW ID.3 daha ekonomik olacak

LEGO Group ve Nintendo, efsanevi lego yapımını 
yeni bir seviyeye taşıyor 

tiren çocuklar için 
son derece sosyal, 
etkileşimli ve iş 
birlikçi bir de-
neyim” diyor. 
Nintendo Co., 
Ltd Executive 
Officer ve 
Game Produ-
cer Takashi 
Tezuka, “Lego 
ürünlerini ve 
çocukların oyun 
oynamak için 
hayal güçlerini 
kullanmalarına 
yardım edişini her 
zaman sevdim” diyor.

Dünyada Türk’ün bulunmadığı ülke 
yoktur, rivayetini hepiniz duymuş-
sunuzdur. Yakında Türkiye’de her 
devletten yabancı olabilir çünkü 
gün geçtikçe gelen yabancıların sa-
yısı artıyor, bu da Türkçe öğrenme 
isteğinin artması demek. Yabancılar 
için dil eğitimcisi olarak, yabancılar 
için Türkçe didaktiğin çok yeni ol-
duğunu söyleyebilirim. Çünkü buna 
eskiden kimse ihtiyaç duymuyordu 
ve gelişmemişti. Şimdi TÜBİTAK desteği ile Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretimi için yapay zekâ ve ses tekno-
lojileri destekli bir eğitim platformu geliştiriliyor.

Dünyada Türk dillerini konuşan kişi sayısı 130 milyonu 
aştı. Yaklaşık 80 milyon kişi tarafından konuşulan Türkiye 
Türkçesi ise kişi sayısı bazında en çok konuşulan diller 
arasında 20. sırada yer alıyor. Türkiye’ye gelen öğrenciler ile 
iş amacıyla Türkiye’ye gelen uluslararası şirketlerin yöneti-
cileri Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısını artırdı. Bu da 
dijital ortamda kaynaklara talebi arttırdı. Bu durum karşı-
sında harekete geçen ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi 
Sestek ve online eğitim sektörünün öncülerinden Morpa, 
TÜBİTAK’ın finansal desteğiyle Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimi için yapay zekâ destekli bir online eğitim 
platformu geliştirmeye başladı.

Dünyaya Türkçeyi yapay zekâ 
öğretecek
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Geçtiğimiz sayılarda bu sistemin teoride harika 
olduğunu ve gelecekte tüm oyun dünyasının bu 
tarafa doğru ilerleyeceğini ama henüz altyapıdan 
dolayı erken olduğunu söylemiştim. Zaten ardın-
dan hep kötü haberler gelmeye başladı. Geçtiği-
miz ay Stadia yine bir sözünü tutamadı. Stadia 
oyunları gerçek 4K ve 60 FPS ile oynayacağımızı 
söylemişti. Ama gerçekler yine farklı oldu. 20 
Mart’da Doom Eternal lansmanında yine 4K cüm-
leleri konuşuldu ama sonuçta ortaya çıkan 1800p 
oldu. Aslında bu çözünürlük harika, ama konu 
söylenenleri gerçekleştirmek olunca iş değişiyor. 
Ayrıca bu çözünürlüğü zaten XBox One X bize 
sunabiliyor. Stadia’nın en büyük hedef ve vaatle-
rinden birisi, bu konsollardan yüksek performans 
sunmaktı. Google savunmasında‚ “biz 4K’ya kadar 
dedik’’ dese de GDC 2019 konferansında kelimesi 
kelimesine‚ Doom Etarnal 4K, HDR ve 60FPS olacak 

Biliyorsunuz MacBook bundan dört yıl önce tüm konseptini yenilemişti. 
Bunun en görünen şekli bilgisayarın kasasıydı. Daha ince ve daha güzeldi 
bana göre. Şahsen dokuz yıl kullandığım MacBook Pro 17 ’den, dört ay 
önce MacBook 13’e geçtiğimde bu değişimi iliklerime kadar hissettim. 
Sanki yeni bir gezegen keşfetmiş gibi oldum. Şimdi bu cihazlar için büyük 
bir Hardware yenilemesi gündemde. Bu konu çok yerde dile getiriliyor, 
son olarak Apple uzmanı Experte Ming-Chi Kuo değişikliklerin, cihazların 
Intel’den kendi işlemcilerine kadar gidebileceğini açıkladı. Hatırlarsanız 

Apple her zaman Intel değildi. 
Uzun yıllar IBM kullandıktan sonra 
Intel’e geçmişti.  Tüm bunların 
yanında henüz teyit edilmedi ama 
güçlü bir söylentiye göre Apple 
MacBook Pro’larda katlanabilir 
ekran teknolojine geçmek istiyor. 
Bu beni o kadar heyecanlandırdı ki 
milyon tane gelecek düşüncelerin-
den kendimi alamadım. Belki de siz 
bu satırları okurken bunlar onaylan-
mış olur ve kutlama yapıyor oluruz. 
Bu arada iki ekranlı iPad’ler de 
konuşulmaya başlandı. Eğer Apple, 
Samsung ve Motorola’dan sonra 

katlanabilir ekranları kendi standart 
ve kalitesi çizgisinde çözebilirse tekno-

lojide mini bir devrim oluşacak diyebilirim. 
Kendimi Star Trek evreninde gibi hissettim.

Help Steps, adımları sayan bir 
sağlık uygulaması. Şimdi ise gün 
içerisindeki adımlarınızı sayarak 
bunları, çeşitli STK’lara bağış 
yapacak puanlar haline getiriyor. 
Bunun için uygulamayı store’lar-
dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 
Uygulama, günlük adımlarınızı 
sayarak size kısa bir reklam izlettiri-
yor ve bu reklamlardan elde edilen 
gelirin bir kısmını bağışlıyor.

Stadia’dan söz tutamama haberleri gelmeye devam ediyor

MacBook için büyük değişiklikler kapıda “Help Steps”
uygulaması iyilik için 
adım atıyor

demişlerdi. Sanırım kervan yola çıktı, artık beklentiler 
yolun ne kadar uzun olduğuna ve yol boyunca yolcula-
rın kervan değiştirip değiştirmemesine bağlı.



Markanız ve ürünleriniz 
tüm sınırları nereye kadar aşabilir?

Siz sadece 

HAYAL EDiN!
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