2

TR’de MARKA Şubat / February - 2013

TR’de MARKA Şubat / February - 2013

EDİTÖRDEN EDITORIAL

4

M. İkbal ÖZTÜRK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
ikbal@trdemarka.com

Merhaba Sevgili Okurlar
Dünyadaki her şey birbiri ile bağlantılıdır. Fark etmesek
de bir olayın sonu başka bir olayın başlangıcıdır… Küçük
sandığımız adımlar aslında koşmaya hazır olduğunuzun
belirtileridir.
E.Lorenz 70’li yılların başında -Bir kelebeğin kanat
çırpması, dünyanın öteki ucunda bir kasırgaya yol açabilirsözüyle bunu anlatmak istemiştir. Bağımsız gibi görünen
olayların birbirini tetikliyor olması düşüncesi -mistik veya
bilimsel olarak görülüyor olsa da- iş dünyasına girmeye
başladı.
Sürekli akış içinde olan ve belirsizliklerin yarattığı bir
düzensizlik içeren bu yeni dönemde daha esnek
davranmaya, yeni sorular sormaya, öğrenmeye ve
değişmeye açık olabilirsek şirketlerimiz ve markalarımız için
çok daha iyi fırsatlar oluşturabiliriz.

Bugün artık her şeyin birbirine benzeyip, birbirinden
etkilenerek “benzeştiği” bir zamanda kendi
kimliklerimizi kendimiz yaratmak zorundayız. Belki de
karşımızda başkalarının olması ve hayatlarımız birbirine
değmesini de öncelikle biz sağlıyoruz. Hepimiz teyit
edilme ihtiyacı duyuyoruz. Bu da davranışlarımızın
önemli bir kısmının, içinde yaşadığımız gruplar tarafından
şekillendirilmesini sağlıyor. Kimlerle birlikte yaşamayı
seçiyorsak, bir süre sonra ister istemez onlara benziyoruz.
Dünyanın farklı uçlarında yaşayan, birbirini hiç tanımayan,
iki insan sırf aynı markanın müşterisi olmaktan ötürü
birbirine “yakınlık” hissedebiliyorlar- “Marka kardeşliği”- Bu
bağdan ötürü, dünyanın neresinde olursa olsun hem yerel
ve otantik hem de son derece küresel özellikler taşıyan bir
tüketici profiliyle karşı karşıyayız. Aynı markayı kullanan
insanlarda biraz olsun birbirine benziyor diyebilir miyiz!

Globalleşmenin günlük hayatlarımıza somut yansımalarını
her geçen gün daha fazla hissediyoruz. İnternet ve
akıllı telefonlar sayesinde dünyadaki herkes sanki yanı
başımızda. Bu gelişen teknoloji sayesinde, büyük markalar
dünyanın neresinde olursa olsun hepimize aynı ürünleri aynı
anda sunuyor.

Dear readers
Everything in the world is related to each other. Even if
we don’t realize, the end of an event is the beginning of
another event… Our steps assumed as small, are actually a
sign showing that we are ready to run.
At the beginning of the 70s, with his statement -– The flap
of a butterfly’s wings might set off a tornado at the other
side of the world- E. Lorenz wanted to explain that idea. The
idea of events which seem independant triggerring each
other, even if this looks mystical or scientific, had started to
be seen in the world of business.
We can create good opportunities for our brands and our
firms if we are more flexible, we get to ask new questions,
we are willing to learn and change in this new period
which contains a disorder continously flowing created by
ambiguities.
Everyday we perceive more and more the concret effects of
the globalization in our daily life. Thanks to the internet and
the smart phones, it feels as if everyone in the world is just
next to us. With this developing technology, wherever the
big brands are in the world, they offer us the same products
at the same time.
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In a time where everything resemble to each other and they
resemble to each other with an interaction, we, ourselves
have to create our identity. Maybe we, primarly are the
reason why those people stand in front of us and why our
lives intersects. We all need to be confirmed. And this
provokes a change in some part of our behaviour caused
by the groups in which we are living. After a while, willingly
or unwillingly we look like them with whom we are choosing
to live with.
Two different person living at the extreme sides of the world
and not knowing each other at all can have an affinity for
one an other just beacuse they are the customer of a same
brand –“The brotherhood of the brand”-. Because of this
connection, we are confronting a consumer profile carrying
globalised, authentic and local features no matter where in
the world.
Can we say that people using the same brand bear a bit of
resemblance to each other!
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Markalaşma bir firmanın en
stratejik, en önemli yatırımıdır.
Markalaşmak sadece isim,
sembol ya da tasarım değildir.
Markalaşmayı bu sınırlara
hapsetmek oldukça riskli bir
davranış olur.
The most important and strategic
investment of a company is being
a brand. Branding is not just a
symbol or a design. Incarcerating
branding within these limits would
be a quite risky.

Markalaşma bir firma için
kısa vadeli taktiksel bir girişim
olmaktan çok stratejik bir konu
niteliğinde ele alınmaktadır. Zira
markalaşma, markalaşmaya karar
veren firma için uzun vadeli olup
kayda değer getirileri olan bir
süreçtir. Markalaşmanın en önemli
getirilerinden biri, müşterilerinin
gereksinimlerini tatmin etmeyi
ve rekabette üstünlük kurmayı
hedefleyen bir firmaya adeta bir
ölümsüzlük fırsatı sunmasıdır.
Ürünlerin geçici olduğu bir pazarda,
bir markanın yaşam beklentisine
sınır koymak mümkün değildir.
Başarılı bir markalaşma stratejisi
izleyen bir firmanın ürünleri geçici
olsa bile markası her zaman için
kalıcılık kazanmış olur.
Markalaşmanın başarılı bir girişim

sayılabilmesinin ön koşullarından
bir diğeri de, ürün ya da firmaya
kişilik kazandırılmasıdır. Günümüzün
önde gelen markalarının tümünün,
müşterileri ve potansiyel müşterileri
nezdinde bilinen özgün kişilikleri
vardır. Araştırmalar, tüketicilerin
markalar ile kurdukları ilişkinin
aslında çevrelerindeki insanlarla
kurdukları türde bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır. Bazı markalar
tüketicilerin rasyonel yönlerine (bir
diş macununun dişlerin çürümesini
önlemesi gibi) çekici gelirken, kimi
markalar da tüketicinin sempati/
yakınlık duyması ya da aidiyet
hissetmesi gibi duygusal yönlerine
hitap etmektedir. İster rasyonel
ister duygusal yönlerine hitap etsin,
marka kişiliğinin tüketicilerin satın
alma kararları üzerinde son derece

nitelikli bir etkiye sahip olduğu
bilinmektedir.
Araştırmaların ortaya koyduğu en
çarpıcı olgulardan biri de, özellikle
“büyük marka” olarak tanımlanan
markaların ürünlerinin içerdiği gözle
görülür fiziki ürün özelliklerinin
ötesinde, tüketiciler nezdinde daha
farklı bir değere sahip olduklarıdır.
Algılanan değerinin yüksek olması
bir markanın pazar lideri konumuna
ulaşmasında en başta gelen
etkenlerden biridir.
Kısacası, bir marka müşterileri
nezdinde üstün bir değere sahipse
pazar performansı da buna paralel
olarak artar.
Markalaşmayı hedefleyen bir
firmanın kendi varsayımlarına ve
pazar algılamalarına dayanarak
marka stratejisi geliştirmeye

başlamasının riski oldukça yüksektir.
Gerçek tüketicilerin (müşterilerin ve
potansiyel müşterilerin) pazardaki
mevcut markalara veya geliştirilen
markalara yönelik tutumları
her zaman öngörülen şekilde
olmayabilir. İyi tasarlanmış bir
araştırma hem doğru markalaşma
stratejisinin geliştirilmesini
besleyecek, hem de markalaşma
sürecini sürekli izleme altında tutarak
yanlış ya da zamansız girişimlerin
yol açacağı maliyetlerden
korunulmasını sağlayacaktır.
Çocukken Süpermen olmak
isterdim... Şimdi ise süper bir marka
olmak için strateji üreten bir marka
danışmanı olarak söylüyorum;
Marka stratejilerine bol bol zaman
ayırmanız dileğiyle, görüşmek
üzere...

Branding should be taken into
consideration as a strategic issue
rather than a short term tactic and
attempt. Because the process of
branding has long term advantages
that cannot be underestimated for
a company that decided being a
brand. One of the most important
benefits of branding is to present the
opportunity of a virtual immortality
to a company that aims to establish
competitive advantage and to
satisfy the needs of its customers.
It is not possible to put a limit to
the life expectancy of the brand
in a market in where the products
are all temporary. With following
a successful branding strategy,
products will be temporary but brand

will be completely permanent.
One of the prerequisites for branding
deemed as a successful venture is
providing character to the product
or company. All of today’s leading
brands have unique characters
known before customers and
potential ones. Researches revealed
that consumers enter a relation with
brands as they do in their relations
with human beings. Some brands
are attracting the rational aspects
of the consumers (such as a
toothpaste which is to prevent tooth
decay) while some brands refer
consumers’ emotional aspects such
as sympathy / closeness, feeling
of belonging etc. Whether it refers
to rational or emotional aspects, it

is all known that brand character
has a great impact on consumers’
purchasing behaviors.
One of the most striking fact
revealed by researches is, especially
brands’- defined as “big brands”
-products has a different value
before customers rather than their
physical characteristics. If the
perceived value is high, this would
be one of the leading factors for
brand to be a market leader. In other
words, brands market performance
increase in parallel with customers’
high perception.
With targeting branding, a firm’s
brand strategy development only
on the basis of its own assumptions
and market perception would be a

very high risk. Actual consumers’
(customers and potential
customers), attitudes towards
brands available on the market or
developing brands may not always
be foreseen. A well-designed
research will develop and nurture
the right branding strategy, while
keeping the process of branding
under continuous monitoring which
will end up with preventing initiatives’
inaccurate or untimely costs.
While I was a child I wanted to be
a Superman… now I am speaking
as a brand consultant and strategy
developer to be a super brand; I
hope you will spend plenty of time to
brand strategies, see you soon…
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AhSEN DEMİRCİ WELLNESS CLuB, dünyaca ünlü firmaların ürünlerini
kullanmakta ve sektörde çıkan her türlü yeniliği dünya ile aynı anda
müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Ahsen Demirci Wellness Club

Adres
Tel
Mail

Osmanağa Konakları 2. Sok. Ümitköy/ ANKARA
(0312) 235 38 83
bilgi@ahsenguzellik.com
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Perakendecilikte Marka Yönetim Kavramları / Brand Management Concepts in Retail Business
Belgin USANMAZ

MARKA

Perakendecilikte
Yönetim Kavramları
Brand Management Concepts in Retail Business
Günümüzde tüketici
zihninde, kendi markanız
için tanımladığınız yeri
kapabilmek yaşanan yoğun
bilgi bombardımanı nedeniyle
oldukça güçtür. Bu nedenle,
belirlenen az sayıdaki
konumlandırma değişkenleri
ile markanızın hedef kitle
tarafından algılanmasında
diğer markalara göre
farklılaşabilmesi
gerekmektedir.
Today, in the mind of the
consumer, it is rather difficult
to get the place you defined
for your product in this
information bombardment
we are going through. Due to
this fact, your brand needs to
be differentiated by the target
market from the other brands
with the few known placement
variables. Beginning from this
point forth, we will try to take
in hand the concepts during
the periods of Brand Image,
Brand Placement, Brand
Loyalty and Branding from
the title of our article series of
Brand Management Concepts
in Retail Business.
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Bu noktadan yola çıkarak,
Perakendecilikte Marka
Yönetim Kavramları başlıklı yazı
dizimizin de, Marka İmajı, Marka
Konumlandırması, Marka Sadakati
ve Markalaşma süreçlerindeki
kavramları ele almaya çalışacağız.
Hepimizin bildiği gibi günümüzde,
ürünler arasında önemli farklılıklar
kalmamıştır. Herkes en iyisini,
en kalitelisini diğer rakipleri gibi
yapabilmektedir. Neredeyse
herkes aynı bilgi ve teknolojiyi
kullanmaktadır. Bu noktada bir
markanın başarılı olabilmesi için
gerekli olan koşullara bakıldığında;
her şeyden önce markanın, iyi bir
imaj yaratması ve tüketici gözünde
net bir şekilde konumlandırılması
gerekmektedir.

Burada Marka İmajı’nı; “Tüketicinin
bir markayla ilgili edindiği
izlenimlerin toplamıdır.” şeklinde
tanımlayabiliriz. Marka imajı,
firmaların başarısının temeli olarak
görmektedirler. Doğru iletilmiş
marka imajı hem markanın
karşıladığı ihtiyaçların tüketici
tarafından daha iyi anlaşılmasına
yarar, hem de markayı rakiplerinden
ayırır.
Marka konumlandırması ise,
“Markanın bir amaca yönelik olarak
belirlenmiş temel değişkenler
kapsamında pazardaki durumudur.
Bu değişkenlerden hangisinde ürün
kuvvetli ise bunlar vurgulanmalı,
zayıf olanlar ise kuvvetlendirmeye
ya da tüketicinin bu konudaki
düşüncelerinin değiştirilmesine
çalışılmalıdır.

As we all know, today there are no
significant differences left between
the products. Everyone can produce
the best quality line just as well as
their opponents. Almost everyone
uses the same knowledge and
technology. At this point, when
we look at the conditions that are
necessary in order for a brand to
succeed; before anything else
the brand should create a good
image and should be positioned
very clearly before the eyes of the
consumer.
We could define the Brand Image
as; “The sum of the impressions
obtained by the consumer regarding
the product”. The image of the
brand is considered as the base
success of the firm. A correctly
conveyed brand image will market

he consumer comprehend better the
needs the brand will meet and also
it will separate the brand from its
opponents.
As for Brand Placement; it is the
“Status of the brand in the market
within the scope of defined basic
variables determined for a specific
purpose”. The strengths of the
product within these variables
should be emphasized and the
weaknesses should be strengthened
or the thoughts of the consumers
regarding this subject should be
changed.
Besides creating an image or
placement activities each business
aims to create loyal consumers who
will stick with the brand for a long
period of time. Here the concept
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İmaj yaratma ve konumlandırma
faaliyetlerinin yanında her işletme,
sahip olduğu markaya uzun dönemli
sadık kalacak tüketici yaratmak
amacındadır. Burada Marka
sadakati kavramını ise “Tüketicinin
markaya olan inancının gücü” olarak
tanımlayabiliriz. Yapılan araştırmalar,
müşteriler ile kullandıkları markalar
arasındaki ilişkinin değerini arttırıp,
sadakat yaratacak iki önemli faktör
olduğunu bizlere göstermektedir.
Bunlardan biri “ihtiyaçların diğer
markalara göre daha iyi karşılanıyor
olması” diğeri de “değerli
olduklarının hissedilmesidir”.
of Brand Loyalty can be defined
as; “The strength of the belief the
consumer has for the product”.
According to the researches, there
are two important factors which
helps to create loyalty and increase
the value of the relationship between
consumers and the brands they
use. One of them is “their needs are
better met when compared to other
brands” and the other is “they feel
valued”.
Another one in Management
Concepts in Retail is; Branding.
Branding is a concept which
explains “Why the product exits
and what should be expected from
it”. The most important targets in
marketing is to withdraw from the
competition atmosphere and to
come forth in the choice of the
consumer.
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Perakendecilikte Yönetim
Kavramlarında bir diğeri ise;
Markalaşmadır. Markalaşma,
“Ürünün neden var olduğunu
ve ondan ne beklenmesi
gerektiğini” anlatan bir kavramdır.
Markalaşmada rekabet ortamından
uzaklaşmak ve tüketicinin seçiminde
öne plana çıkmak en önemli
hedeftir.
Sonuç olarak Perakendecilikte
tüm yönetim kavramlarının
eşliğinde, ulusal ve uluslarası

artan rekabet koşullarında; ürün ve
hizmetleri rakipler karşısında tercih
edilebilir bir konuma getirebilmek
için; “Tüketiciyi tanımak, tutum
ve davranışlarını anlamak”
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki,
Perakendeciler hedef kitlelerinin kim
ve gelecekte kimlerden oluşacağını
bilir/bilebilirse ancak “farklılaşabilir,
rekabet avantajı oluşturabilir ve
böylece tüketicilerde tercih nedenleri
yaratabilirler”.

As a result, along with all of the management concepts in retail,
amongst the increasing national and international competition; in order
to become the preferred product or service amongst the opponents;
one needs to “Know the consumer and understand their conduct and
behavior”. One should not forget that if the retailers could know/knew
who their target market would be in the future they could only “change
the similarities, create a competition advantage and hence, create a
reason of preference for the consumer”.
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Kunduracı Atlas / Atlas The Shoemaker
İlknur ERGÜN

Kunduracı Atlas

Atlas The Shoemaker

Atlas Kundura, kunduracı Halil Gülüm tarafından 1955’de
Balıkesir’de kuruldu. Dönem dolayısıyla seri üretim
olmadığından ayakkabılar kişiye özel ve el işçiliği ile üretilirdi.

Atlas Shoes was founded by the shoemaker Halil Gülüm in
1955 at Balıkesir. Because there was no mass production in the
old days shoes were personally manufactured by hand.

Kunduracı Atlas yaptığı ayakkabılar ile kısa zamanda küçük bir üne kavuştu.
Ustalığı bayan ayakkabısı olduğundan müşterileri hep bayandı. Vali eşleri,
subay eşleri gibi bayanlar Cumhuriyet Balolarında, resmi gecelerde giymek
için, devlet memurları işlerinde giymek için, genç hanımlar ise özel
gecelerde ve günlerde giymek için şık kunduralar yaptırırdı. Enstitüde
dikiş bölümünü bitiren kızlar mezuniyet baloları için, evlenecekler
düğünleri için, memur eşleri balolar için, genç bayanlarda modayı
takip etmek için kapısını aşındırdı Atlas Usta’nın. Öyle ki;
Almanya’dan gelen moda dergilerinden kesilmiş modeller ile
gelenler, nişanlığının kumaşından ayakkabısı olsun isteyenler
ve her elbisesine uyumlu bir topuklu kundurası olsun isteyen
genç hanımlar, Atlas Ustanın müşterilerini oluşturuyordu.
Zarif, hafif, özel, muhteşem görünen
ve harika hissettiren topuklu
ayakkabılar...
With its productions, Atlas Shoes reached a small fame. Because
their area f expertise was women’s shoes all their clients were women.
Spouses of Governors and military officers would order shoes to ware
at the Republic Balls, formal nights and government officers would order to
ware at work and as for young ladies would ware them on special occasions.
Girls who graduated from the sewing department of the institute, ladies
who were going to get married, officer spouses for balls and young ladies
who tried to keep up with fashion would beat a path to the door of Atlas
Shoes. So much that; there were even clients who would come with
clippings from German magazines, brides who wanted shoes from
the same fabric as their wedding dress and clients who wanted
high heeled shoes that would match all of their dresses, all of
these formed the clientele of Atlas Shoes.
Elegant, light, special, amazing looking high heeled shoes
which made you feel wonderful…
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50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’ler, moda değiştikçe ayakkabılarda değişti…
Ayakkabıcı Atlas her döneme uygun bayan ayakkabıları yapmaya devam
etti bu süreçte. Herkese her tarza her ortama uygun bir topuklu ayakkabı
vardı ve her birinin sonucu ayrı muhteşemdi artık ayakkabı değildi belki de
yaptıkları bir sanat eseriydi.

50’s, 60’s, 70’s and 80’s, as the fashion changed so did the shoes… During
all this time Atlas Shoes continued to make fashionable shoes for each
period. There was an appropriate pair of high heeled shoes for everyone,
every style and every occasion and the result of each and every single one of
them were amazing. What they were making was no longer shoes but rather a
piece of art.
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90’lı yıllara geldiğimizde emekli oldu.
Emeklilikten haberi olmayan ve şehir
dışına taşınmış memur eşleri zaman
zaman telefon ederek ayakkabı
siparişi vermek istiyorlardı. Talepler
devam ediyor ve emeklilik haberini
alınca üzülüyordu her biri.
Bir ayakkabıcı düşünün bir ilde
neredeyse her evde kendi yaptığı bir
ayakkabı olsun... Yaklaşık 40 senelik
çalışma hayatında Kunduracı Atlas
bunu başardı.
Şu anda, 50 yaş ve üstü Balıkesir’in
yerlisi bir bayana sorarsak
Kunduracı Atlas yapımı bir
ayakkabıya bir zamanlar sahip
olduğunu ve belki hala sakladığını
öğrenebiliriz.

In the 90’s he retired. Those who
did not hear of his retirement would
still call him sometimes to order
shoes. The requests continued but
every single one of them would be
disappointed when they heard of his
retirement.
Imagine a shoemaker who has a
pair of shoes in almost all of the
houses in the city he lives... In his
professional life of approximately 40
years, Atlas Shoes succeeded to
achieve this goal.
Right now, if we were to ask a lady
who lives in Balıkesir and who is over
50 years of age and higher, if they
had ever owned a pair of shoes from
Atlas Shoes we might find out that
they are still keeping it.
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Marka’nın Sürekliliği / Sustainability of a Brand
Kadir BİLEN - Toplam Kalite Müdürü / Director of Total Quality

MARKA’nın
Sustainability of
Sürekliliği a BRAND
Başarılı ve sürdürülebilir marka yaratmak üretim, pazarlama,
satış, dağıtım, servis, halkla ilişkiler ve reklam gibi tanıtım
faaliyetlerinin bir bütün olarak düşünülmesi ve doğru şekilde
yönetilmesi ile mümkündür.
In order to obtain a successful and sustainable brand one
must think of production, marketing, sales, distribution, service,
public relations and advertisement as a whole and manage all
these correctly. Of course it is not possible to create a brand
with sustainability without having a good product or service.
The primary condition to create a successful brand is to
provide quality service or product.

İyi bir ürün veya hizmet olmadan
başarılı, sürekliliği olan bir marka
yaratmak mümkün değildir. Başarılı
marka yaratmanın öncelikli koşulu
kaliteli hizmet veya ürün sağlamaktır.
To become a successful brand,
quality must be attained throughout
the whole of the processes from
sales to marketing. The recognition
of a product or service by everyone
is not enough to make that product
or service successful. The way to
create a successful and sustainable
brand goes through total quality.
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Sürdürülebilir
ve başarılı
markaların
yaratılabilmesinde
markaların
doğru şekilde
konumlandırılması
ve konumları
doğrultusunda
pazarlama strateji
ve taktiklerinin
belirlenmesi çok
büyük önem
taşımaktadır.

Bir ürün veya hizmetin herkes
tarafından bilinmesi o ürünü veya
hizmeti başarılı marka yapmaya
asla yeterli değildir. Başarılı marka
olunabilmesi üretimden satışa kadar
pazarlamanın tüm süreçlerinde
kalitenin yakalanmasına bağlıdır.
Kısacası başarılı ve sürdürülebilir
marka yaratmanın yolu toplam
kaliteden geçmektedir.
Kaliteli hizmet veya ürün
sağlandıktan sonra ürün veya
hizmetin kimliğini yansıtan
rakiplerine göre avantajlarını
vurgulayan logo ve isim
bulunmalıdır.
Sürdürülebilir ve başarılı markaların
yaratılabilmesinde markaların
doğru şekilde konumlandırılması ve
konumları doğrultusunda pazarlama
strateji ve taktiklerinin belirlenmesi
çok büyük önem taşımaktadır.
Stratejisi ve taktikleri belirlenmeden
yapılan markalaşma çalışmalarının
orta ve uzun vadede başarılı ve
kalıcı olma şansı yoktur. Çünkü
stratejisi ve taktikleri belli olmadan
yapılan markalaşma çalışmaları
varacağı limanı bilmeden seyir eden
gemiye benzer.

Markaların sürekliliği ve başarısı
markaları yöneten yönetim
kadrosunun vizyonu ile de doğru
orantılıdır. Vizyonsuz bir ekip
tarafından yaratılan markalar kısa
sürede ortadan kaybolacağı gibi
vizyon sahibi kişiler tarafından
yaratılmış olan markaların
yönetimine vizyonsuz kişiler geldiği
takdirde de markaların ömrünün
uzun sürmeyeceği bilinmelidir.
Mevcut bir markayı devralan
marka yöneticisinin işi, marka
realitesiyle marka vizyonu
arasındaki boşluğu azaltmaktır.
Bunun için, ilk bakışta birbirine
zıt hedefler gibi görülebilecek iki
rota arasında ustalıkla yürünmesi
gerekmektedir. İlk hedef, markanın
netliğini, tutarlılığını ve sürekliliğini
korumaktır. İkinci hedef ise,
markayı geliştirmeye, esnetmeye
ve yenilemeye yardımcı olacak
değişiklikleri hayata geçirmektir. Bu
iki hedef arasında doğru dengenin
yakalanması, hiç bitmeyen zor
bir iştir. Çok fazla değiştirseniz
marka odağını yitirecek, çok az
değiştirseniz markanın hedeflediği
kitle gözündeki önemi azalacaktır.

The sustainability and success of brands is directly proportional to the
vision of the managing board of directors. Just like brands that are created
by a team without a vision will become extinct, it is well known that
brands that are created by people with vision and managed by directors
without that vision will also become extinct.
To create sustainable and
successful brands it is very important
that they need to be positioned
properly and in accordance to this
positioning marketing strategies
and tactics should be determined.
After providing a quality service or
product, a name and logo which
reflects the product or service
and emphasizes its advantage
in comparison to its competitors
should be determined.
The sustainability and success of
brands is directly proportional to
the vision of the managing board of
directors. Just like brands that are
created by a team without a vision
will become extinct, it is well known
that brands that are created by
people with vision and managed by
directors without that vision will also
become extinct.
The job of a manager who takes
over an existing brand is to decrease

the gap between the brand reality
and the brand vision. In order to
accomplish this one must walk with
expertise between what may seem
total opposite end targets. The
first target is to protect the clarity,
consistency and sustainability.
The second target is to realize the
changes that will help to develop
stretch and renew the brand. To
catch the right balance between
these two targets is a relentless and
difficult job. If you change too much
the brand will lose its brand focus, if
you change it too little the brand will
lose its importance before the eyes
of the target market.
Brand works which are made without
determining the strategy and tactics
have no chance of becoming
successful or permanent in the long
run. Because brand Works which
are done without a specific strategy
or tactic is just like a wondering ship
which doesn’t know where to dock.
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Marka Tutarlılığı ve Devamlılığı
Markalar, en temel seviyede, net
ve tutarlı bir görsel kimlik sunmak
zorundadır. Bu nedenle markalar
çoğu zaman, marka logosunun
görünümünü, markayla birlikte
kullanılmasına izin verilen renk
ve fontları ve hatta fotoğrafları
tanımlayan detaylı kimlik
kılavuzlarına göre yönetilirler. Marka
yönetiminin temel rollerinden birisi,
bu kurallara uyulmasını sağlamaktır.
Büyük ve rakipsiz şirketlerdeki
çalışanların ‘işi bildiği gibi yapma’
eğiliminden dolayı, bir noktada
raydan çıkmaması için kurumsal
marka kimliğinin sürekli izlenmesi
şarttır.
İkinci ve daha zor iş ise, şirketin
marka hakkında karşıya aktardığı
her şeyin açık ve tutarlı kalmasının
sağlanmasıdır. Günümüzde marka
iletişimi için çıldırtıcı çeşitlilikte
potansiyel kanal bulunmaktadır.
Tüm ambalajların, reklamların,
postayla gönderilen ya da satış
noktasında bulunan materyallerin,
sponsorlukların ve diğer karışık
medyaların aynı marka mesajlarını
ve çağrışımlarını güçlendirecek
şekilde uyumlu hale getirilmesi,
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özellikle farklı kanallara ait ‘kreatif’
işlerin farklı ajanslar eliyle yapıldığı
durumlarda, marka yöneticileri için
büyük bir zorluk teşkil etmektedir.
Sürekli yeni bir şeyler deneme
isteği söz konusuyken, zaman
içerisinde güçlü bir devamlılık algısı
yaratmak da başlı başına zor bir iş
haline gelmektedir. Bir çok marka
kısa süreli ilgi uğruna sıklıkla taktik
değiştirip değer kaybederken, en
başarılı markalar zaman içerisinde
aynı çekirdek marka pozisyonunu
güçlendirerek oldukça tutarlı bir
duruş sergilemiştir. Örneğin, “güven
veren pahalı” mesajını on yıldır
değiştirmeyen premium bira markası
Stella Artois, yıldan yıla tutarlı şekilde
büyüyen markaların klasik bir
örneğidir.
Ambalajlı ürünler için fazla
sorun olmamakla birlikte, hizmet
markaları için üçüncü ve en zor iş,
markanın derin yapıdaki teklifini
sürekli ileten bir marka deneyimi
sunmaktır. Sunulan hizmetler
markayı rekabetçi hale getirecek
bir dizi işlevsel bileşen içermekle
birlikte, bir hizmet markasının
algılanmasını şekillendiren en
önemli faktör, çalışanlardır. Bu,

Brand Consistency and Continuity
At the most basic level, brands must
present a clear and consistent visual
identity. Due to this reason, most
of the time, the appearance of the
logo is managed according to the
allowed color and fonts and even
detailed identity guides that define
photographs. One of the basic roles
of brand management is making
people play to these rules. Because
of the tendency of “doing things your
way” by workers in big or unrivalled
companies, it is a necessity that the
institutional brand identity is followed
to make sure thing do not derail.
The second and more difficult
job is to make sure everything the
company brand transfers across
is open and consistent. Nowadays
there are wide varieties of potential
channels for communication.
Making sure that all packaging,
advertisements, materials sent by
post or found at the sales points,
sponsorships and other various
media should give the same
brand message and strengthen
the association with the product/
service in harmony, especially at
times when the “creative” works are

made by different agencies, it is
known to be difficult for the brand
managers. When it is a question
of a desire to continuously try new
things, in time it becomes more and
more difficult to create a continuity
concept. While many brands lose
value by frequently changing tactics
for just a short term interest; the
most successful brands strengthen
their core brand position with time
and maintain a consistent stand. For
example, Stella Artois the Premium
beer brand that has not changed its
“Reassuringly Expensive” message
in ten years is a classical example of
consistently growing brand.
As much as it is not that difficult
for brands with packaging, the
third and most difficult thing for
brands of service is to offer a brand
experience which continuously
conveys the offer at the most basic
level of the brand. Although the
services provided include a series
of functional components which will
make The brand competitive, the
most important factor which shapes
the understanding of a service
brand are the workers. As much as
it is still not very much accepted

marka yönetiminde birçok hizmet
şirketinin henüz kabullenemediği bir
değişim anlamına gelmekte olup,
işveren markası yönetiminde kritik
bir sorunu da temsil etmektedir. Dr.
Graeme Martin ve Profesör Phillip
Beaumont’un 5 marka geliştirme
ve insan yönetimi ilişkisiyle ilgili
mükemmel incelemelerinde
söyledikleri gibi: ‘hizmet markalarına
yönelik memnuniyetin çalışanların
beklenen ve algılanan davranışlarıyla
yakından ilişkili olduğu genel olarak
kabul edilmektedir ki bu davranışlar
çoğu zaman pazarlama karması
içerisinde kontrol edilmesi en zor
faktördür. Ancak, iletişimin tüm
kurumsal sorunların esas kaynağı ve
çözümü olduğu inancına dayanan
bu literatür (pazarlama literatürü),
İnsan Kaynakları’nın marka
değerlerini üretmek ya da stratejinin
kilit yönlerini belirlemek değil, marka
değerlerini karşı tarafa aktarmak
olan rolünü kısıtlar niteliktedir’.

bulmak işten bile değildir. Temel
marka disiplininden yoksunluğu
gözler önüne seren diğer bir alan
ise kurum içi iletişimdir. Bir şirket
bünyesindeki birden fazla kaynaktan
genel amaçlar dikkate alınmaksızın
yüzlerce ayrı iletişim yapılması
sık rastlanan bir durumdur.
Kurumsal kampanyaları yakından
incelediğimizde, bunların zaman
içerisindeki sürekliliğiyle ilgili bir
sorun olduğunu hemen görürüz.
Zira son gelen büyük mesaj, en
önemli mesajdır; tabi ki onu geçersiz
kılan bir sonraki büyük mesaja
kadar. Tüm bu alt kimlikleri ve
kampanyaları bir sayfaya yazarsak
(bir sayfaya sığarsa tabi ki),
çalışanların neden kendilerini aşırı
yüklenmiş ve kurumsal karmaşa
nedeniyle allak bullak olmuş
hissettiğini kolaylıkla anlayabiliriz.
Linda Gratton’un son derece
başarılı şekilde ifade ettiği gibi:

Dikkatimizi çalışanların, işveren
markasını algılama ve yaşama
biçimlerinin yönetilmesine
çevirecek olursak, birçok şirketin
dış marka yönetiminin en temel
kurallarını bile uygulayamadığını
görmek oldukça şaşırtıcıdır. Ana
şirketin logosunun kullanılmasının
zorunlu olduğu hallerde bile, farklı
bölge, birim, departman, dahili
kanal, değişim programı ya da
politika girişimlerini öne çıkaran
yüzlerce kurum içi alt kimlik

Alelacele değişimlerde, yeniden
başlamaya, geçmişi inkar etmeye
ve sürekli yeni formüller aramaya
duyulan önlenemez bir istek
vardır tutarlılık ve devamlılık büyük
zarar görür. Çalışanlar, bir dizi
yeni girişimin ve yönetimin hızlı
çözümleri sonuç vermeyince
yaşadığı hüsranının kurbanı olurlar
Çalışanlara müşterilerle aynı özen
ve saygı gösterilseydi, bu tür bir
tutarsızlık ve kafa karışıklığı asla
yaşanmazdı.

by many of the brand managers
service companies, this means
change and it also represents a
critical problem in the employers
of the brand management. Just as
Dr. Graeme Martin and Professor
Philip Beaumont said in their perfect
research of developing 5 brands
and human management “it is
generally accepted that service is
closely related to expected and
perceived behavior of the workers
oriented to satisfaction of the service
brands that most of the time it is very
difficult to monitor these behaviors
in the marketing chaos. However,
the real source of all institutional
communication problems believes
that it is not to produce the brand
value or determining the key points
of the strategy but that this literature
believes that the solution (marketing
literature) is conveying the brand
value to the other side”.
If we were to turn our attention to
the way the employees perceive
the employer’s brand and their
lifestyles, we will be surprised to
see how many companies don’t
even apply the basic rules of brand
management. Even at times when
it is mandatory to use the company
logo, many different regions,
sections, departments, internal
channels, Exchange programs and
even in certain political attempts
it is not even possible to see an
institutional logo. Another field

in which basic brand discipline
is missing is; inter corporate
communication. Without even taking
into consideration the general
purposes which come from more
than one source within the company,
making hundreds of different
communications is a frequent
matter. When you analyze the
corporate campaigns from up close,
you will immediately see that this is
a problem related to sustainability
within time. Because the final big
message is the most important
message; of course that is until
the next biggest message which
will make it obsolete. If we were to
write all of these lower identities
and campaigns on a page (if it fits),
we would understand as to why
the employees feel overloaded and
feel tangled due to the corporate
confusion. Just as Linda Gratton
expressed very successfully:
During changes that are made
hurriedly, there is an uncontrollable
desire to start over, deny the past
and look for new formulas and that is
when consistency and progression
gets harmed. Employees become
the victims of a dozen new
attempts and quick solutions of the
management gone wrong decisions.
If the respect shown to customers
was shown to employees this kind
of inconsistencies and confusions
would never exist.”
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Marka Geliştirme

Developing the Brand

Marka bütünlüğünün ve
inandırıcılığının korunması için
güçlü bir tutarlılık ve devamlılığın
şart olduğu bir ortamda, markaların
öylece durmak gibi bir lüksü yoktur.
İnsanların ihtiyaçları, hayalleri ve
zevkleri zamanla değişir. Birbiriyle
rekabet eden markalar sonsuza dek
yeni ve daha iyi alternatifler sunmak
için çalışmaya devam edecektir.
Sürekli gelişim ortamında, marka
yöneticilerinin marka’nın anlatılma
ve sunulma biçimini sürekli olarak
yenilemesi gerekmektedir. Ürün ve
hizmetler sürekli olarak iyileştirilmeli
ve özellikleri yükseltilmelidir. VW
Golf’ün ya da Microsoft Windows’un
zamanla nasıl geliştiğini hatırlayın.
Marka iletişimi için, marka
mesajlarını dramatize etmenin yeni
yollarını bulmak amacıyla sürekli
bir kreatif dikkat uygulanmalıdır.
Marka yöneticileri ayrıca, ürün
yelpazesini genişletmek, yeni
kitleler hedeflemek ya da markayı
yeni coğrafyalara sokmak suretiyle
markayı esneterek büyütmenin
yollarını bulmak zorundadır.
Markalar ya büyürler ya da ölürler.
Bu ikisinin ortası yoktur.

One of the most frequently
encountered problems of the internal
brand development programs
is the protection of the obtained
momentum. According to us,
the reason is that the continuous
developing agenda is weak. At
first when everyone is focused
on conveying the message and
creating an effect, later the agenda
changes and comes a period where
everything becomes stable and gets
to maintenance period. Constant
brand management should include
more than an eager chase and
pressure. The needs and dreams of
the employees changes as well. The
employer always feels the need to
renovate and refresh in order to grow
and develop.
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In an environment where a strong
consistency and continuity is a
must to protect the wholeness and
credibility of the brand, it does not
have the luxury to just stand there
and do nothing. The needs, dreams
and tastes of people changes with
time. Brands who compete with
each other will continue to work
forever in order to offer new and
better alternatives. In a continuously
developing environment, the brand
managers need to constantly
renew the way the brand is told and
presented. Products and services
should be continuously enhanced
and their specifications upgraded.
Remember how VW Golf or Microsoft
Windows developed in time. For
brand communication, finding
dramatic brand messages should
be applied with the purpose to get a
constant creative attention. Also, the
brand managers must find ways to
spread the product range, targeting
new crowds or introduce the brand
into new geographies. Brands grow
or die. There is no in-between.
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MARKALARIN
SOSYAL MEDYA
Social Media
HATALARI Faults of Trademarks
Sosyal medya iletişimde kolaylık sağlasa da, platformların
artan sayısı işi karışık hale getiriyor ve farklı özellikler sunan
birçok platforma kayıt yaptırma gereksinimi oluşuyor. İşin güzel
yanı ise birçok sosyal ağda yapılan yanlışların ortak olması ve
bu yanlışlıkların giderilerek etkili bir sosyal medya stratejisine
sahip olunabileceğidir.
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Even though social media provides convenience, the
increasing number of platforms creates confusion and
constitutes the need to register into many platforms which
provides different specifications. The good thing about this
is that many of the mistakes made in the social media are
common and if these mistakes are eliminated, effective social
media strategies can be adopted.

Peki, nedir bu yapılan ortak
yanlışlar ve nasıl bir yolla
düzeltilebilir?

Eğer bir ürün sunuyorsanız, o halde
ürününüzün inovatif, benzersiz ve
kolay kullanılabilir kılmanız,

Well then what are these
common mistakes and how can
they be fixed?

If you are offering a product, your
product must be innovative, unique
and user friendly,

Doğru soruları sormamak: Yapılan
en önemli ve sosyal medya
iletişimini direkt olarak etkileyen
yanlışların başında sosyal medya
iletişimi ile neyi hedeflediğimizi
belirleyecek doğru soruları
sormamak geliyor. İnsanlar
genellikle etkili bir sosyal medya
yönetimi için “günde kaç tweet
atmamız gerek?”, “bloglara ne
sıklıkla yazılması doğrudur?” gibi
sorulara cevap bulmaya çalışır.
Bu soruların gereksiz birer ayrıntı
olduğunu belirtmek gerekir. Sosyal
medyadaki asıl amaç, markanızın
sunduğu hizmeti ya da ürünü
konuşturmaktır. Bu noktadan sonra,
sunduğunuz kalite günde kaç
mesaj yazdığınızdan daha önemli
hale gelmektedir. Bu ne anlama mı
geliyor? Sosyal medya üzerinden:

Eğer müşterilerinize bir hizmet
sunuyorsanız, mümkün olabilen en
iyi müşteri deneyimini yaşatmak
için beklentilerin üstünde bir değer
yaratmanız,

Asking the right questions: The
most common mistake which
effects the social media
communication directly and the
most important one is that we
do not ask the right questions
which will determine what we are
aiming for. People generally to
find answers to questions such as
“how many tweets should we send
today?” or “how frequently should
we write in our blogs?”. I would like
to specify that these questions are
mere details. The main purpose in
the social media is to talk about the
service or product that your brand
is offering. From this point forth, the
quality you offer is more important
than how many messages you write
each day. What does this mean?
From social media:

If you are offering a service to your
clients, you have to create a value
which enables them to have the
best client experience which will be
above all expectations,

Eğer bir blog yazıyorsanız, konunuz
ile ilgili en iyi, okuyucusunu
harekete geçiren içerikler üretmeniz
gerekmekte.
Odaklanma Sorunu: Günümüzde
markaların sosyal medyada
yaptığı yaygın hatalardan biri de
ne yapacağına karar verememek.
İnternet üzerinde birçok fırsat, birçok
iletişim aracı ve her birinin yüzde
yüz işe yaradığı düşünülen birçok
pazarlama taktiği bulunmakta. Ne
yapmayacağına karar vermek,
ne yapman gerektiği konusunda
alınacak kararın ilk adımıdır.

If you are writing a blog, you have to
create contents which will get the
readers on the move regarding your
subject in question.
Focusing problem: Another
frequent mistake made by the
brands of our day is that they
cannot decide on what to do. There
are many opportunities, many
communication tools and many
marketing tactics on the internet that
seem one hundred percent useful.
Deciding on what not to do is the
first step to decide upon what to
do. If you want to be noticed in the
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Eğer sosyal medyada fark edilmek
ve başarıya ulaşmak istiyorsanız,
öncelikle klişe pazarlama
taktiklerini uygulamamalısınız.
Bu cılız taktiklerle vakit, para ve
enerji kaybedeceğinize, yaygın
sosyal ağlarda geniş kitlelere
odaklanın. Buna nasıl karar
verirsiniz? Öncelikle belirlemeniz
gereken şey, müşterilerinizin
nerede daha çok aktif paylaşımda
bulunduğudur. Daha sonraki aşama
ise, pazarlama faaliyetlerinizde
size geri dönüşü sağlayacak olan
aktivitelere karar vermektir. Sosyal
medya üzerinde yaratacağınız
aktivitenin hedef kitlenizin ilgisini
çekip, deyim yerindeyse stratejinizi
paylaşmaları ve markanızın gönüllü
elçilerine dönüşmeleri gerekmekte.
Böylelikle daha az maliyetle daha
çok paylaşıma sahip olarak, geniş
kitlelere ulaşmış olursunuz.
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Beklentileri gerçekçi
tutmamak: En büyük yanılgılardan
biri de sosyal medyanın bir cin
misali her istediğimizi yerine
getiren bir iletişim aracı olduğunu
düşünmektir. 1 TL’lik harcama
ile 1000 TL’lik gelir elde etmeyi
beklemek, kısa sürede dünyanın
en zenginleri listesine girme
fantezisinden başka bir şey
değildir. Her alanda olduğu gibi
sosyal medyada da rekabetin
olduğunu unutmayın. Birilerinin
ilgisini çekmenin ve onları marka
elçilerine dönüştürmenin size
maliyeti olacağı gerçeğinin farkında
olun. Sosyal medya üzerinden
yapacağınız kampanyaların
satışlarınıza olan etkisinin en iyimser
olarak birkaç hafta alacağını ve
ilk etapta çok büyük oranlarda
gerçekleşmeyeceğini unutmayın.
Bu nedenle pazarlama stratejinizi
belirlerken mutlaka yapacağınız
yatırımı ne kadar zamanda geri
alacağınızı hesaplayın.

social media and reach success,
first you must not use the cliché
marketing tactics. Instead of loosing
time, money and energy with these
weak tactics focus on wide social
crowds in the social network. How
do you decide? The first thing
you must determine is where your
clients actively share things. The
next step is to decide on activities
which will provide a feedback in your
marketing activities. The activities
create through the social media
must attract the attention of your
target market and so to speak, must
make them share your strategies
and they need to become you
voluntary ambassadors. Thus, with
less expense and more sharing you
will have reached larger targets.

Keeping the expectations
real: One of the biggest delusions
is to think that the social media is a
tool which can magically fulfill your
every wish. Expecting to obtain an
income of 1000 TL by spending 1
TL is nothing but a fantasy just like
entering “top ten wealthiest” list in a
very short period of time. One must
not forget that, just like in any other
fields, there is also competition in
the social media. You must realize
that attracting the attention of
people and turning them into your
ambassadors will have some costs.
Do not forget that the effects of the
campaigns you will run through the
social media will show its effect only
in a couple of weeks at the best
and at first it will not come to effect
substantially. That is why, when
defining your marketing strategy
calculate when you will gain back
the investment you have made
initially.
sosyalmedya.co

Avustralya’da yapılan bir
araştırmada, uzun boyluların kısa
boylu meslektaşlarından daha çok
kazandıkları ortaya çıktı.
Sydney Üniversitesi ve Canberra
Avustralya Ulusal Üniversitesi
tarafından yapılan araştırmaya göre
kişilerin vücut ölçüleri ile aldıkları
maaş arasında güçlü bir bağlantı
var. 20 bin Avustralyalının katıldığı
araştırmaya göre her 10 santim,
yüzde üç daha yüksek maaş
anlamına geliyor.
According to a research made in
Australia, shorter people earn more
than their tall colleagues.
According to the research
conducted by Sydney University
and Canberra Australian National
University, there is a strong
connection between body
measurements and the money the
workers make. According to the
conducted research, where 20
thousand Australians participated,
each 10 centimeters means 3
percent of higher salary.
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Apple Dünya’nın
En Değerli Markası
Apple is The World’s Most Valuable Brand

2012 Brandz Top 100 raporuna
göre teknoloji şirketleri, dünyanın
en değerli markaları arasında başta
geliyor. Listede bu yıl da birinci
sırada kendisine yer bulan Apple,
rakipleri ile arasını açmaya devam
ediyor.
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Apple marka değerini geçtiğimiz yıla
oranla %19 arttırarak 183 milyar $’a
ulaştı. Onu takip eden IBM’in değeri
ise 116 milyar $, Google’ın değeri
108 milyar $ iken dördüncü sıradaki
McDonalds’ın değeri 95 milyar $’da
kaldı.

According to the report of Brandz
Top 100 technology companies
are amongst the most valuable
companies in the world. The first
place in this year’s list is Apple and
they continue to draw away from
their opponents.

Apple increased its brand value
by 19% compared to last year and
reached 183 billion$. They are
followed by IBM and their value is
116 billion$, Google is 108 billion$
and in fourth place is McDonalds
with 95 billion$ of brand value.

While the top of the list is occupied
by technology firms, other firms that
are not of the technology sector
such as McDonalds, Coca Cola and
Marlboro managed to reach the top
ten.
While digital, internet and technology
constitute the mainframe of the list,

1
3

Even though Apple is on top of
the list, it is still under the threat
of Samsung and the Galaxy
Smartphone who rose its brand
value to 141 billion$.

4
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45.810.000.000 $

11

76.631.000.000 $
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The rise of facebook is the best
example of this; the social network
showed an increase of 74%
compared to last year and broke
a record in brand value. With this
increase Facebook rose from being
19th to 16th. and took its place
amongst the e-trade giants such as
Wallmart and Amazon.

2

5
7

technology comes to the fore in
many of the categories and amongst
the analyzed brands.

-1

Dijital, internet ve teknoloji
sıralamanın ana hatlarını
oluştururken raporun sonucuna
göre teknoloji, birçok kategoride
ve incelenen markalar arasında ön
plana çıkıyor.

Apple listenin en üst sırasında
bulunsa da, yine de Galaxy akıllı
telefonlarının başarısıyla marka
değerini 141 milyar $’a yükselten
Samsung’un tehdidi altında.

The sorting published by Millward
Brown measures by evaluating
the brand value numbers with the
financial value of each firm, the
demand it creates amongst the
consumers and loyalty.

%
Yıllık Değişim
Brand Value Change

Sıralamanın üst sıralarında
teknoloji firmaları çoğunluktayken,
McDonalds, Coca-cola ve Marlboro
yegane teknoloji sektörü dışı
şirketler olarak ilk ona girdi.

Facebook’un yükselişi ise bunun
en iyi örneği; geçtiğimiz yıla oranla
%74’lük büyüme gösteren sosyal
ağ, marka değerinde rekor kırdı.
Facebook bu gelişmeyle sıralamada
16.’lıktan 19. sıraya yükseldi
ve e-ticaret devleri Walmart ve
Amazon’un arkasında yerini aldı.

74.286.000.000 $

Millward Brown tarafından
yayınlanan sıralamada marka değeri
rakamları her firmanın finansal
değeriyle, müşterilerinde yarattığı
istek ve sadakati birleştirerek
ölçüyor.

sosyalmedya.co
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Marka belediye / Brand municipality
Sinop Belediyesi

SİNOP
Önümüzdeki on yıl içinde Sinop
Karadeniz’in turizm başkenti olacaktır.
In the upcoming ten years Sinop will be
the capital city of tourizm in the Black Sea
region.

46

hep sporla iç içe olmuştur. Aktif
sporculuk dönemim bittikten sonra
çeşitli kulüplerde yöneticilik ve kulüp
başkanlığı yaptım. 2004 yılı yerel
seçimlerinde Sinop Cumhuriyet
Halk Partisi Belediye başkan adayı
olarak girdiğim yarışta; Türkiye’nin
merakla izlediği 1 (bir) oyla Belediye
başkanlığı seçimini kazanıp,
sonra kaybettiğim bir seçim
süreci yaşadım. Şu an Belediye
başkanlığı görevini yerine getirirken
memleketime olan vefa borcumu
ödemekteyim.
Başkanlığı devraldığınız günden
itibaren Sinop’ta neler değişti?

2009 yılından bu yana Sinop
Belediye başkanlığı görevini
başarıyla yerine getiriyorsunuz…
Baki ERGÜL’ü yakından
tanıyabilirmiyiz?
1952 yılında Sinop’ta doğdum.
İlk, orta ve lise eğitimimi Sinop’ta
tamamladıktan sonra, 1971 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesini bitirdim. 1978 yılında
Samsun Devlet Su İşleri 7.Bölge
Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi
olarak göreve başladım ve
daha sonra Sinop DSİ 74.şube
Başmühendisi olarak görevime
devam ettim. 1978-88 yılları
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arasında 74. DSİ Sinop Şube
Müdürlüğü görevini yürüttüm.
Genel Müdürlüğü’nün olurları ile
DSİ 7. Bölge Müdür yardımcılığı
görevine getirildim. 1999 tarihinde
her kademesinde görev yaptığım
samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
görevine getirildim ve 2003 yılına
kadar bu görevi yürüttüm. Samsun
– Sinop – Ordu – Amasya – Tokat
illerini kapsayan DSİ 7. Bölge
Müdürlüğünde görev yaptığım 25
yıl içerisinde planlamalı ve inşaatı
devam eden tüm projelerin yapımı
ve karar aşamasında en önemli
görevleri üstlendim. Yaşamım

Yaklaşık 4 yıldır Sinop’un değişmez
gibi görünen ve kadermiş gibi
kabul edilen ve her zaman milad
olarak adlandırdığım çok önemli
çalışmaların, projelerini tamamladık
ve bir kısmını hayata geçirmeye
başladık. Şimdilik alt yapı anlamında
bir çok değişim bizimle başladı.
Yıllardır Sinop, içme suyunu erfelek
ilçesinde bulunan drenajlardan
temin etmekteydi. Bu sağlıksız
durumu düzeltmek için DSİ ile
yaptığımız protokolle Sinop içme
suyu projemizi hayata geçirmeye
başladık. Yaklaşık 26 milyon liraya
mal olacak Sinop içme suyu
projesinin su isale hatları kısmı
şehir merkezinde tamamlandı. Su
depolarımızın biri % 90 diğeri de %
40 civarında bitirildi. Erfelek barajı
önünde yapılan arıtma tesisimizin
de % 85’lik bölümü tamamlandı.
Yıl başından itibaren Sinoplu
hemşerilerimiz musluklarından
arıtılmış ve tertemiz su içecek. Yine
Sinop’ta kafasına göre akıp giden
kanalizasyon sistemine el attık ve
yaptığımız proje ile derin deniz
deşarji projemizi ihale aşamasına
getirdik. İller bankasından aldığımız
kredi ile yaklaşık 9,5 milyon liraya
mal olacak kanalizasyon derin
deniz deşarji projemiz çok yakında
ihale edilerek hayata geçecek.
Ve üçüncü miladimizla çarpık
kentleşmeye son vererek kentimizin
koruma ve kullanma alanlarını
sağlıklı ve planlı hale getiriyoruz.
1/25000’lik imar planlarımızın
ardından halihazırı olup imar
planı olmayan alanların 1/5000’lik
ve 1/1000’lik imar planları bitme
aşamasına geldi. Bunun yanında
3,5 yılda 11,2 km’lik sıcak asfalt ve
10 km’lik sati asfalt kaplama yapım
işi ilk defa bizim dönemimizde
gerçekleşti. Yeni kapalı pazar

yeri, yeni şehir mezarlığı, katı atık
tesisimizin açılışı, Atatürk anıtı ve
çevre düzenlemelerimiz, 40.000
metrekareye yakın parke yol yapım
çalışmalarımızla Sinop’un geleceğini
inşa etmeye devam ediyoruz.
2012 yılının son çeyreği ve 2013
yılı için projeleriniz neler? Sinop
halkı için neler yapacaksınız?
Şu anda mevcut çalışmalarımız olan
Sinop içme suyu projesi hızla devam
ediyor. İmar planlarımız bitme
aşamasında, kanalizasyon derin
deniz deşarji ihaleye çıkıyor. Milad
dediğimiz bir çok projeye hayat
vermeye devam ediyoruz. Biz hep
şunu savunduk: projeniz olmadan
hiç bir iş yapamazsınız. Projeniz
olmadan neyi nasil yapacağınızı
bilemezsiniz. Şu an Sinop’un
geleceğe yönelik yapılacak hiç bir
projesi kalmamıştır. Özellikle alt yapı
konusunda birçok çalışmayı yerine
getirdik. Şimdi gerek tarihi gerekse
turistik değerleri ile marka olan
Sinop’un çehresini değiştirmeye
yönelik birçok çalışmanın projelerini
yaparak hataya geçirmeye
çalışıyoruz.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile
hareket ediyorsunuz, göreve
geldiğiniz günden bu yana
yaptığınız sosyal hizmet projeleri
Sinop halkının tam da ihtiyacı
olan projeler oldu.Yaptığınız
projelerin başarı sırrı nedir?
Okuyucularımızla paylaşabilir
misiniz?
Bugüne kadar hiç bir Belediye
başkanının yapmadığı bir şekilde
hesap verebilen belediyecilik
anlayışı ile açık hava halk
toplantıları düzenledik. Yine her
yıl düzenli olarak bilgilendirme
toplantıları yaptık. Milyonlarca
liralık harcamalarla festivaller
yapmak yerine özellikle ramazan
aylarında 30 gün boyunca süren
ve geleneklerimizi,göreneklerimi
zi; geleceğimiz olan çocuklarımıza
aktarabilmek adına ramazan
eğlenceleri düzenledik. Eski bir
sporcu olarak her türlü spor dalı ile
uğraşan gençlerimize yardımlarda
bulunduk ve çeşitli yarışmaları ilk
kez düzenleyerek destek sağladık.
Sinopale (bienal), tiyatro festivalleri
ile sanatın ve sanatçını yanında yer
aldık. Bence amaç milyonlarca lira
harcayıp bir gecelik eğlencelerle
maddi kaynaklarınızı ziyan etmek
olmamalı, her dalda kültürel ve

Since 2009 you have been
successfully carrying out as the
mayor of Sinop… can we get to
know Baki ERGÜL a little better?
I was born in 1952 in Sinop. After
completing elementary, middle and
high school in Sinop, I studied at
the Faculty of Civil Engineerin at the
Istanbul Technical University in 1971.
In 1978 I began to work at the 7th
region of Samsun State Hydraulic
Works as a civil engineer and later
continued to work at the 74th branch
of Sinop State Hydraulic Works as
chief engineer. Betwen the years of
1978-88 I continued to work as the
chief engineer at the 74th branch
of Sinop State Hydraulic Works.
With the approval of the General
Directorate I was appointed as the
deputy regionalmanager of the 7th
region of Sinop State Hydraulic
Works. In 1999 I was appointed as
the regşional manager of the 7th
region of Sinop State Hydraulic
Works where I had worked at almost
every branch and continued until
the year 2003. During the 25 years
that I held office at the 7th region,
which covers the cities of Samsun
– Sinop – Ordu – Amasya – Tokat,
I undertook very important projects
that involved the completion of all
planned and continuing projects
and those that were in the decision
phase. My life has always been
involved with sports. After my active
sports life had ended I became
manager in certain clubs and
served as the president of board of
directors. During the local elections
of 2004 I enterd the race as a
candidate for mayor of Sinop from
the Republicans People’s Party
(CHP); The whole of Turkey was
very curious as to the result of the
election since I won the election with
a mere 1 (one) vote and then went
through a phase where I lost the
next election. Right now, as I fullfill
my duties the mayor of Sinop I am
merely paying back my dues to my
country.
What has changed in Sinop since
you took over the presidency?
We have completed the projects of
many important works that I like to
call the turning point, that seemed
unchngable and were accepted as
faith for the past 4 years and some
of the projects we even began to
implement. Right now manychanges
in the field of infrastructure began

with us. For years Sinop used to
obtain its drinking water from the
drainage found in the county of
Erfelek. With the protocole we made
with the State Hydraulic Works
we began to actualize the Sinop
drinking water project to put an an
end to this unhealthy situation. The
Sinop Drinking Water project will
cost approximately 26 million TL
and a part of the water conveyence
lines was completed at the city
center. One of our water tanks is
90% completed and the other one
is aproximately 40% completed.
85% of the treatment plant made
in front of the Erfelek Dam is
completed. From the beginning
of next year, the people of Sinop
will be drinking purified and clean
water right from their taps. Again
we turned a hand to the sewerage
system of Sinop which seemed to
flow any way it pleased and with
our designed project we brought
our deep sea discharge sewage
project to the phase of bidding.
With the credit of approximately
9.5 million TL we obtained from
the provincial banks our deep sea
discharge sewage project will
be carried into effect as we give
it out by contract. And our third
turning point is ending unplanned
urbanization, thus rendering our
city’s preserved spaces and usage
areas healthier and planned. After
our development plan of 1/25000,
areas of 1/5000 and 1/1000 which
did not have a development plan
are now almost completed. Besides
these, in 3.5 years11.2km of hot
asphalt and 10 km of asphalt
surfacing was made for the first time
during our period. With new closed
bazaars, new city cemetery, the
opening of our solid waste facility,
environmental planning around the
Ataturk memorial and paved road
construction of approximately 40,000
square meters, we are continuing to
construct the future of Sinop.
What are your projects for the last
quarter of 2012 and 2013? What
else will you b, e doing for the
people of Sinop?
Right now our ongoing studies
for the project of Sinop drinking
water are still continuing. Our
development plans are at the stage
of completion and the deep sea
discharge sewage system is going
out to tender. We are continuing to

bringing life to many projects we
used to call turning points. We have
always believed that; you cannot
accomplish anything without a
project. You cannot know how to do
what without a project. Right now
there are no prudential projects left
to be made in Sinop. Especially in
the field of infrastructure, we have
completed many works. Right now
the brand Sinop has become;
whether it is historical or touristic,
we are still continuing to prepare
many projects which will change its
features.

You act with the understanding of
a socially resposible municipality,
the social service projects you
have completed since the day
you were elected seems to be just
what the people needed. What is
the secret to the success of your
projects? Could you share them
with our readers?
Like no Mayor has ever done
before, with the understanding of a
municipality who can give account
to its public we held open air public
meetings. Again, regularly every
year, we held informative meetings.
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sosyal etkinliklere yer verip her
kesime destek olunmalıdır. Diğer
yaptığımız yardımları veya destekleri
konuşmak ve açıklamak doğru
olmaz. Elimizden geldiğince her
kesime yardımda bulunuyoruz.
Sinop sahip olduğu kültürel
varlıklar ve doğal güzellikleri ile
dünya’da ve ülkemizde önemli
bir yere sahip… Sinop’un
marka şehir olması amacı ile
faaliyetlerde bulunuyor musunuz?
Faaliyetleriniz varsa nelerdir?
Sinop iddaa ediyorum ki her alanda
zaten marka bir şehirdir. Her yerine
gönül rahatlığı ile mavi bayrak
takabileceğiniz tertemiz denizi
%61 ile ülke ortalamasının üstünde
yemyeşil ormanları, birbirinden
güzel yöresel lezzetleri, ev sahipliği
yaptığı medeniyetlerden kalan
tarihi varlıkları ile Sinop zaten bir
marka şehirdir. Ve önümüzde ki
on yıl içinde Sinop Karadeniz’in
turizm başkenti olacaktır. Bunun
için tabi ki çeşitli çalışmaların içinde
yer alıyoruz. Bir çok turizm fuarına
hem fiziki olarak hemde maddi
olarak katkıda bulunarak elimizden
geldiğince yer alıyoruz. Çeşitli TV
programlarında Sinop’u anlatmaya
çalışıyoruz. Tabi Sinop anlatılacak
gibi değildir. Gelip Sinop’u yaşamak
gerek… Bundan sonra da yine
imkanlarımız doğrultusunda ne
faaliyet olursa olsun desteklerimizi
vermeye devam edeceğiz.
Sizi örnek alan genç siyasetçilere
önerileriniz, öğütleriniz nelerdir?
Çalışan ve üreten her insan
başarının kapılarını sonuna
kadar açar. Hiç bir şekilde pes
etmemek ve üretken olmak
hayatın gerekliliğidir. Aksi takdirde
sadece toplumda basit bir rol
üstlenip düzenin bir parçası
olarak yaşarsınız. Ama üretir ve
çok çalışırsanız düzeni yönetir,
şekillendirirsiniz.
Son olarak TR’de MARKA
okuyucularına neler söylemek
istersiniz?
Bizleri takip eden ve destekleyen
tüm dostlarımıza ve okuyucularımıza
teşekkür ediyor, saygılarımı
sunuyorum.
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Instead of spending millions of
Lira’s on festivals, especially during
Ramadan, for 30 days, we laid on
entertainments which would reflect
our traditions and be passed on to
the generations to come. As a retired
sportsman, we supported our youth
who performed any kind of sports
and organized various contests
for the first time as incentive. We
stood by art and artists with the
Sinopale (biannual) theatre festival.
I personally think that one should
not waste all their entertainment
funds for just a one night of fun, one
should allow all types of cultural and
social festivities and support all. It
would not be ethical to talk about
our other donations or supports. We
try to help everyone as much as we
can.
With its cultural assets and natural
beauties Sinop holds a special
place in our country… are you
engaged in any activities which
will make Sinop a bramd city? If
there are what are they?
I strongly believe that Sinop is
already a brand city in many fields.
With the pureness of the sea is at
a level where a blue flag can be
placed on any coast, it has greenery
of with 61% which is above the
level of any other city, local cuisine
one better than the other and the
historical assets since it hosted so
many civilizations Sinop is already
a brand city. In the ten years to
come Sinop will become the tourism
capital of the Black Sea region.
Of course we are making various
studies in order to make this come
true. We try to take place amongst
many tourism fairs both physically
and financially. We try to tell about
Sinop on various TV programs. Of
course Sinopis not a place you can
just tell about. One has to come and
live Sinop… From here on we will
continue to give our support within
our means to whatever activity may
be available.
What would your advice,
recommendation and advice be to
the young politicians?
A person who works hard and
produces will open the doors of
success. Do not give up under any
condition and being productive is
the necessity of life. Otherwise you
will have a simple role in the public
and live with a small role as part of

an order. On the other hand if you
produce and work very hard you will
make the order and shape it.
And finally, what would you like
to say to the readers of TR’de
MARKA?
With all my respect, I would like to
thank everyone who follow us and
support us.
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Ankara sanayileşme konusunda ülkemizin ikinci şehri
olma yolunda
Ankara is on its way of becoming turkey’s second best
city of industrialisation
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Türk Telekom’da 26 yıl görev
yaptıktan sonra emekli olduğunuz
ve 2010 yılından bu yana Sincan
1. Organize Sanayi Bölgesinde,
Bölge müdürlüğü yaptığınız
bilinmekte… İbrahim Hakkı
ALPTÜRK’Ü okuyucularımıza
daha yakından tanıtmak istiyoruz
bize kendiniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Erzurum doğumluyum. Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi olarak 1980
yılında PTT’de göreve başladım ve
Baş Mühendis, Bölge Başmüdürü,
olarak çalıştıktan sonra PTT ve Türk
Telekom ayrışmasından sonra Türk
Telekom’da Bölge Başmüdürü,
Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim
Kurulu Üyesi, sonrasında da
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür olarak görev yaptım, 26 yıl
bu kuruma hizmetim oldu. Türk
Telekom’un satışından sonra
Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı
Ağı Projesi’nin (UYAP), hayata
geçirilmesinde görev aldım, Adalet
Bakanlığında Adalet Teşkilatı
Güçlendirme Vakfı (AİGV) Genel
Müdürlüğü ve Monaco’da Kurulu
uydu şirketi Eurasiasat Yönetim
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Kurulu Başkanlığı görevlerinden
sonra farklı olan bu sahaya geçtim
ve 2010 yılından beride Ankara
Sanayi Odası 1.Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğünü yapmaktayım.
Sincan 1. Organize Sanayi
Bölgesi, Bölge Müdürü olarak
bize üye sayınızı, faaliyetlerinizi
genel olarak 1.Organize Sanayi
Bölgesini tanıtabilir misiniz?
Öncelikle şunun altını çizmek lazım;
Ankara denilince insanların aklına
bir memur şehri gelir, Başkent
oluşun yarattığı bir imaj. Ancak
Ankara sanayileşme konusunda
çok önemli ataklar yaparak şu
anda ülkemizin sanayileşmiş ikinci
şehri olma yolunda. Bizim sanayi
bölgelerimizi görünce şaşırmayan
bir kişi dahi görmedim. Kimse
Ankara’da bu denli büyük ve
kapsamlı sanayi kuruluşları ve
sanayi bölgeleri beklemiyor. Bizim
bölgemiz, büyüklük, yönetim
anlayışı ve fonksiyonları bakımından
Türkiye’nin 264 OSB’si arasında ilk
sıralarda yer alır. Farklı sektörlerde
üretim yapan toplam 268 fabrikamız
var, yeni hizmete verdiğimiz

It is well known that after working
in Turk Telekom for 26 years, you
retired and since 2010 you are the
Regional Manager at Sincan 1st
Organized Industrial Zone... We
would like our readers to know
Mr. İbrahim Hakkı ALPTÜRK a little
better; could you tell us a little
about yourself?
I was born in Erzurum. I began
working for the PTT (Postmaster
Office) in 1980 as Electronics and
Communication Engineer and after
having worked as Chief Engineer,
Regional General Director; when
PTT and Turk Telekom split I worked
in Turk Telekom as Regional General
Director, Deputy General Manager,
became a Chairman of the Board
and General Manager; I have served
this institution. After the sale of
Turk Telekom I took office in the
formation of the National Judiciary
Informatics System (UYAP), after
working for the General Directorate
of Foundation of Strengthening the
Judicial Organization at the Ministry
of Justice (AİGV) and Eurasiasat in
Monaco as a Member of the Board,
I passed on to this field which is very

different from my past experiences
and since 2010 I am working as
the Regional Manager of the 1st
Organized Industrial Zone.
As the Regional Manager of
Sincan 1st Organized Industrial
Zone could you tell us about your
members, activities and give us
a little information about the 1st
Organized Industrial Zone?
First of all one must make a note
that; when people hear about Ankara
they are immediately reminded
of a city filled with civil servants,
it is an image created by capital
cities. However, Ankara has made
a significant start in becoming our
countries’ second industrial zone. I
have not met a single person who
was not surprised when they saw
our industrial zone. No one expects
to see such big and extensive
industrial institutions and industrial
zones. Our zone takes place at the
top of the list amongst other OIZ’s
in terms of size, administrative
mentality and functionality. We have
a total of 268 factories who produce
for different sectors, when the new

sanayi parsellerinin işletmeye
geçmesi ile birlikte seneye 320
fabrikaya ulaşmayı planlıyoruz.
Modern alt ve üst yapılara sahibiz,
elektrik, doğalgaz, haberleşme,
içme suyu, atık su, yağmur suyu
şebekelerimiz, yollarımız var ve
buradaki her türlü hizmet bölge
müdürlüğümüzce verilir. Yaklaşık
10 Milyon metre karelik, bu alana
belediyeler karışmaz, imar planları,
yapı kullanımına izin belgeleriyle,
işyeri açma ve çalışma ruhsatları
da bölge müdürlüğümüzce verilir.
Bu yetkiler 4562.sayılı kanunla OSB
Yönetimlerine verilmiştir.

parcels we rendered for service begin
their activities we plan on reaching 320
factories. We have modern substructure
and infrastructure, electricity, natural
gas, communication, drinking water,
waste water, rain water systems and
roads, and all services in this zone is
provided by our regional directorate.
Municipality cannot interfere to this
area of approximately 10 million square
meters and all construction plans,
occupancy permits, business licenses
and working permits are given by our
regional directorate. This power was
granted by the 4562nd law to the OIZ
Management.

Ülkemizde yer alan Organize
Sanayi Bölgeleri içinde Sincan
1. Organize Sanayi Bölgesi ilk
üçte yer alıyor ve 2012 yılında
çevre ve şehircilik bakanlığı
tarafından düzenlenen yarışmada
en temiz ve en çevreci Organize
Sanayi Bölgesi seçilmiştir. Sincan
1.Organize Sanayi Bölgesi’nin
ileriye dönük hedefleri nelerdir?

Amongst the Organized Industrial
Zones, Sincan 1st Organized
Industrial Zone takes place in
the top three and in 2012 it was
elected as the cleanest and the
most environmentally friendly
Organized Industry Zone by
the Ministry of Environment
and Urban Planning. What are
the future plans of Sincan 1st
Organized Industrial Zone?

Sanayi denilince ilk akla gelen
olgulardan biriside çevreye olan
etkiler… Bacası tüten fabrika

When we hear industry the first
thing that comes to mind are
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binasından çıkan o duman, çevreyi
ne kadar etkiliyor diye soruyor
insanlar.
Bu noktada fabrikaların Organize
Sanayi Bölgeleri içerisinde yer
almasının önem ve gerekliliği ortaya
çıkıyor. Çünkü OSB’lerde yer alan
fabrikaların baca gazları emisyon
ölçümleri yapılarak, atık suları ön ve
ortak arıtma tesislerinde toplanıp
arıtılarak doğal ortama veriliyor.
Böylece doğayı gelecek nesillere
tertemiz bir halde devretmek
mümkün oluyor. Bizim bölgemiz her
türlü atık kontrolünü dikkatlice yapan
ve gerekli tedbirleri alan bir bölge.
Ayrıca Türkiye’nin en çok ağaç
ve yeşil alanı olan bölgelerinden
biriyiz, bölgede 3800 ağaçlık bodur
elma, 1000 ağaçlık ceviz ve kapari
bahçelerimiz, 30.000 civarında
ağacımız var. “Temiz Türkiye’m”
kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının açtığı yarışmada bu
yıl Türkiye Birincisi seçildik, tabii
hedefimiz bunu daha ileri taşımak,
herkese olumlu yönde örnek
olmaktır.
Bölgemizi yıl içerisinde ülkemize
gelen çok sayıda yabancı Sanayi
ve Ticaret Heyetleri ziyaret ederler.
Bu yüzden vitrinde duran bir yeriz,
hep bakımlı, hep hazır ve hep iyi
olmalıyız. Bu heyetler bizi sadece
ASO 1.OSB olarak görmüyor,
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bizim şahsımızda Türk Sanayisini
değerlendiriyor. Biz bu bilinçle
hareket ediyor ve her konuda
araştırıp en iyi olmaya gayret
gösteriyoruz. Yoruluyoruz ama
ülkemizi temsil etmeninde gururunu
yaşıyoruz.
ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi
ülkemizin en iyi yönetilen ve
en kurumsal organize sanayi
bölgelerinden birisi durumunda.
30.000 bin kişiye istihdam
sağlayan bölgenin ihracat hacmi
ve ülke ekonomisine katkısı ne
durumdadır?
Bölgemizde şuan 30.000’in üzerinde
eleman çalışıyor. Taşeronları da
eklersek bu sayı 40.000’lere ulaşır.
Bölgemize 1 günde girip çıkan araç
sayısı 28.000 ile 32.000 arasında
değişiyor. Yani bu bölgede 1 günde
75.000 ile 80.000 kişi civarında
insan hareketi var. Hep bir düzen
içerisinde ve bunların her türlü
sosyal ihtiyaçları karşılanarak sakin
ve olaysız bir hayat devam ediyor.
Herkes üretmeye odaklanmış, işiylegücüyle uğraşıyor. Biz bu düzeni
temin ediyoruz.
Geçen yıl bölgemizde üretilen
malların ekonomik büyüklüğü 6
Milyar ABD Doları idi, yapılan ihracat
miktarı ise 1,8 Milyar ABD Doları
civarındadır.

environmental effects... People
often ask how much the fume which
comes out of the chimney of a
factory harms the environment.
At this point the importance and
necessity of taking place in an
Organized Industry Zone comes
out. The emission measurements
of the factories which are located
in the OIZ are made regularly and
their wastewater is gathered in
front and common treatment plants
are gathered and are released
into natural environment. Thus it
becomes possible to hand over
the nature for the generations to
come. Our region is a region which
handles waste control very carefully
and takes necessary precautions.
Also, we are one of the regions
with the most trees and greenery in
Turkey; in the region we have 3800
short apple trees, 1000 walnut trees
and caper gardens and a total of
over 30,000 trees in general. This
year, in the competition of “Pure
Turkey” organized by the Ministry of
Environment and Urban Planning,
we were elected first; of course
our target is to move forth and to
become an example of everyone.
Many foreign Industry and Trade
Commissions who come to Turkey
come to visit our region. That is
why we are always on display and

always need to be well-kept, ready
and good. These commissions don’t
always see us as ASO 1.OIZ, they
also evaluate us as a part of the
Turkish Industry. We always move
with this conscience and research
everything and try to be the best.
We do get tired at times, but we are
proud to represent our country.
ASO 1st OIZ is one of the best
managed and institutionalized
organized industry zones in
the country. What is the export
capacity and the contribution
to the country’s economy of the
region which provides 30.000
people employment?
Right now over 30.000 people work
in our region. If we were to add the
subcontractors this number would
reach 40.000’s. The number of
vehicles which come into our region
in one day varies from 28.000 to
32.000. This means that in one day,
there are between 75.000 to 80.000
people circulating in our region. Life
here continues within a order and we
continue our lives calmly and without
incidents by meeting everyone’s
social needs. Everyone is focused
on production and minds their
business. We provide this order.
Last year the economical size of the
goods produced in our region was

Ülkemizde ilklere imza atan ASO
1.OSB’nin yürüttüğü, birçok
eğitim ve eğitime destek projesi
bulunuyor. Bu projeler içinde
en çok dikkat çekenler metes
(mesleki test ve sertifikalandırma)
ve osep (okul-sanayi-eğitim
programları) şüphesiz. Projeler
katılımcılarına ne gibi katkılar
sağlamakta?
Sanayi eğitimli insan gücü
gerektiriyor. İyi eğitim almış eleman
ihtiyacı bizim sanayicilerimizin birinci
sorunu. Mesleki Teknik Eğitimden
istenilen sonuçları aldığımızı
söylemek mümkün değil. Mezunlar
çok zayıf geliyorlar. O yüzden
eleştirmek yerine kendi başımızın
çaresine bakalım ve “işte bu iş böyle

yapılır” diye topluma, ilgililere bir
mesaj verelim istedik. Bu yıl ASO
Teknik Kolejini eğitim-öğretime
açtık. Müthiş bir talep gördü, çok
yüksek puanlı öğrenciler kolejimizi
tercih etti 465 SBS puanıyla öğrenci
aldık 401 taban puanla kayıtları
kapattık. Bu çocukları iyi eğitip her
birini ülkemizin bir değeri olarak
hayata hazırlayacağız. Ayrıca
dual ( ikili ) teknik eğitim yapılan
lise seviyesinde OSEP Projesini
uyguluyoruz burada da 200
çocuğumuz var, onlar da mezun
olur olmaz hemen fabrikalarımızda
işe başlıyorlar. Bu yıl Hacettepe
Üniversitesiyle birlikte Hacettepe
ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu’nu
eğitim - öğretime açtık, ikili öğretim
yapılıyor ve 180 öğrencimiz var.

6 million US Dollars, the amount of
export was around 1.8 million US
Dollars.
In our country there are many
educational projects which
is run by ASO 1st OIZ. The
most interesting one of these
projects are without a doubt
METES (professional test and
certification) and OSEP (schoolindustry-education programs).
What kind of contributions do
these projects provide to the
participants?
Industry requires educated man
power. The need for well educated
employees is the primary problem
of us industrialists. It would not
be possible to say that we get
satisfactory results from Vocational
and Technical Training. The
graduates are very weak. That is
why instead of complaining about
the situation we decided to take

care of it and give a message to the
authorities by saying “this is how
it’s done”. This year we opened the
ASO Technical College. There was
an incredible demand and many
students with very high grades
preferred our college; we accepted
students with 465 SBS points and
closed the registration at a base
point of 401. We will educate
every single one of these kids and
prepare them to life as a valuable
asset of this country. Also, here we
apply the OSEP Project at a dual
technical education of high school
level and we have approximately
200 kids and as soon as they
graduate they begin to work in our
factories. This year, in cooperation
with Hacettepe University we
opened the ASO 1st OIZ Vocational
School of Higher Education and
we have dual education and we
have 180 students. In cooperation
with Istanbul Okan University we
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İstanbul Okan Üniversitesi ile birlikte
çalışanlarımıza lisansüstü eğitim
veriyoruz. Ayrıca 32 Meslek dalında
çalışanların seviyelerini ölçüp onlara
sertifika verecek olan METES
(Mesleki Test ve Sertifikasyon
Merkezini) kurduk. Bir AB Projesi bu,
Sertifikalarımız bütün Avrupa Birliği
ülkelerinde geçerli olacak.
Bu yıl okul öncesi çocukların
eğitimi için bir okul daha açmayı
planlıyoruz. Böylece süreci şimdilik
tamamlamış ve sloganımız olan
“Asıl olan eğitimdir’’ sözüne uygun
davranmış olacağız.
Bilindiği üzere tüm dünyada
firmalar kurumsallaşarak
markalaşmayı hedeflemektedir.
Sincan Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan firmaların
markalaşma süreciyle ilgili olarak
neler söylemek istersiniz?
Marka ve markalaşma konusu
son derece önemli bir konu,
işletmelerimizin bir kısmı ve
ülkemizdeki birçok işletme maalesef
bunun farkında değil. Halbuki
marka bir işletmenin ve üretilen
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malın nüfus cüzdanı niteliğinde.
Marka olmak kadar markasını
korumakta önemli. Dünyada marka
çoğu zaman işletmenin önünde
gider. Bizde bu konu hafife alınıyor
ve rastgele gidiyor. Markalaşma
yolunda profesyonel davranılmıyor
ve çaba sarf edilmiyor. O yüzdende
uluslararası nitelikte marka
üretmekte güçlük çekiyoruz. Demek
ki bu konuda hepimizin eğitilmeye
ve bilinçlendirilmeye ihtiyacımız
var. Bu bilinçlendirmeyi de doğru
insan ve doğru kuruluşların yapması
gerekiyor. Ben TR’ de MARKA’YI işte
bu noktada doğru kuruluş olarak
görüyorum.Ticari kaygıyı ön planda
tutmadan bunu yapıyorsunuz. Size
hem benim hem de bölgemizdeki
işletmelerin ciddi manada ihtiyacı
var. Sonuçta sizin göstereceğiniz
yolda devam edecek firmalarımız
markalaştıkça, tanındıkça
kazanacaklar, böylece ülkemiz
ekonomisi büyüyecek, topyekün
kalkınacağız. Başarılarınız bizim
başarımız olacaktır.
Bu gayretlerinizden dolayı Sizlere
teşekkür ediyorum.

are giving postgraduate education.
We have also founded METES
(Professional Test and Certification
Center) which measures the level of
workers in 32 professional branches.
This is an EU project and all of our
certificates will be valid all over the
European Union Countries.
This year we are also planning to
open another school of preschool
education. Thus, we will close this
period for now and we will be acting
in accordance with our slogan which
is “Education is the Essential”.
As it is well known, all the firms in
the world are planning to become
institutional and become a brand.
What would you like to say about
the branding period to the firms
that are in the Sincan Organized
Industry Zone?
Brand and becoming one is
an extremely important topic,
unfortunately some of our
businesses and many more in
our country is not aware of the
subject. However, a brand is just
like the identity card of the business

and the product which is being
produced. Protecting the brand is
just as important as becoming a
brand. Many brands in the world are
way ahead of the business. Here,
this subject is undervalued and
continues haphazardly. No one acts
professionally and makes an effort
to become a brand. That is why we
are having difficulties to produce
brands worthy of becoming a brand.
This means that we all need to be
informed and educated about this
subject. This education needs to
be given by the right kind of people
and the right institutions. At this point
I see TR’de MARKA as the right
institution. You are doing this by not
prioritizing commercial concern.
Both, I and the businesses in our
region need you seriously. As a
result, as our firms become brands
in the paths you have shown, they
will win and thus the economy of
our country will grow and we will all
develop. Your success will be ours.
I would like to thank you for all your
efforts.

“Plastik yüzeyler için mükemmel bakım
ve temizlik çözümü”
www.vuplex.com.tr
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Sosyal
Medya Tavsiyeleri
’ler İçin
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Gerek işletmeler, gerekse freelance
çalışanlar için sosyal medya
geniş kitlelere ulaşmak adına en
önemli araç. Birçok yerde sosyal
medya pazarlaması üzerine yazılar
okumuşsunuzdur. Aslında bu
konuda kaleme alınan her yazı birer
tecrübe sonrası oluşmuş ve kişisel
görüşleri içerir. Doğrusu, sosyal
medya pazarlaması son birkaç yılda
oluşmuş bir kavramdır ve kesin
bir anlamsal yapıya ulaşmamıştır.
Başarılı bir sosyal medya kullanıcısı
olmak ve bunu pazarlama aracına
dönüştürmek için birkaç önerimiz
olacak.
Amaçlarınızı açık bir şekilde
belirtin:
Sosyal medya planınız kendi
ayakları üzerinde duran, sizin
hedeflerinizden beslenen ve iletişim
gücünü internetten alan bir strateji
olmalıdır. Bu konuda sosyal medya
stratejiniz arama motorlarında daha
iyi sonuçlar elde etmek üzerine
kurulmamalıdır. Arama motorlarının
hiç var olmadığını ancak sosyal
medyanın güçlü bir mecra olduğunu
hayal edin. Bu durumda sosyal
medya stratejinizde nelere dikkat

etmelisiniz sorusuna vereceğiniz
yanıt, bağımsız ve etkin bir sosyal
medya planına sahip olmanızı
sağlayacaktır. Etkin bir sosyal
medya stratejisi markalaşma,
networking, ürün/hizmet hakkında
bilgi verme, ilişki kurma ve güven
oluşturma üzerine kurulmalıdır.
Tutarlı ve kaliteli içerik üretin:
Sosyal medyada hesaplarınızı
yönetirken takipçilerinizi bir müşteri
olarak görün ve markanızın
adına yaptığınız paylaşımların
müşterilerinizde nasıl bir etki
yaratacağını düşünün. Markanızın
duruşuna uygun içerik üretin. Dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta
içeriklerinizin güncel olmasıdır. Bu
size markalaşma hedeflerinizde
başarı getirir. Sizi internette takip
eden herhangi birinin kafasında
markanızla alakalı net algıların
oluşması gerektiğini unutmayın.
Pazarlama mesajları yerine,
içeriğe odaklanın:
Biraz önce içeriğin güncel,
kaliteli ve markanızla tutarlı
olması gerektiğinden bahsettim.
Bunun yanı sıra sosyal medya

Social media is the most important
tool to reach wide crowds for
businesses or even freelance
workers. Until now you may have
read many articles regarding social
media marketing. Actually, every
article which was written was based
on an experience and personal
insight. To tell the truth, social
media marketing is a concept
which developed in the past few
years past and has not yet reached
a semantic structure. We have a
couple of advice in order to become
a successful social media user and
transforming this into a marketing
tool.
Be clear when stating your
purposes:
Your social media plan should be
a strategy which stands on its own
feet, which feeds off from your
targets and which takes its power
from the internet. In this respect,
your social media strategy should
not be established on getting
better results from search engines.
Imagine that the search engines
don’t exist however that the social
media is a strong channel. In this

case the answer to “what you should
be careful in your social media
strategies” should provide you with
an independent and effective social
media plan. An effective social
media strategy should be based
on branding, networking, giving
information about the product/
service, interrelation and building
trust.
Produce consistent and quality
context:
When managing your accounts in
the social me see your followers as
clients and think of the effects you
will create amongst your clients with
the thing you share on behalf of your
brand. Produce contexts that are
appropriate to the stance of your
brand. The thing to be most careful
about is that your context should be
current. This will bring success to
your branding targets. Do not forget
that anyone who follows you through
the internet should have a clear
perception in their heads regarding
your brand.
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hesaplarınızdan, her ne kadar
sosyal medya pazarlaması olarak
adlandırılan stratejiler geliştirmek
isteseniz de, takipçilerinizi
pazarlama kavramlarına boğarak
onları sıkmayın. Web sitenizde ürün
ya da hizmetinizle ilgili ürettiğiniz
içerikleri paylaşarak markanız
hakkında bilgilendirici olun. Sosyal
medya kullanıcıları hiçbir zaman
açık pazarlama kavramları içeren
mesajları dikkate alıp paylaşmazlar.
Bu sebeple içerik üzerine
yoğunlaşarak onların ilgilerini çekin
ve verdiğiniz mesajların daha büyük
bir kitleye ulaşmasını sağlayın.
Optimizasyon çalışmasından uzak
durun:
Yazının başında da belirttiğim
gibi sosyal medya stratejiniz
optimizasyon üzerine
kurulmamalıdır. Arama motoru
optimizasyonu çalışmalarınızı
web sitenizde anahtar kelimeler
yoluyla yapın. Sosyal medya
aracılığıyla web sitenizin ziyaretlerini
arttırabilirsiniz elbette ancak bunu
anahtar kelimeleri kullanarak
yapmaya çalışmak yerine, ürettiğiniz
içeriklere linkleri vererek yapın.

Linklerinizi doğru bir şekilde
yayınlayın:
Sosyal medya aracılığıyla web
sitenizdeki içeriğe yönlendirme
yaparken sadece ana sayfanızın
linkini vermeyin. Kullanıcılar
okudukları bir tweette ya da
Facebook iletisindeki konu hakkında
detaylı bilgi almak için web sitenizi
ziyaret ederler. Dolayısıyla hangi
konu hakkında bilgi veriyorsanız,
direkt olarak o içeriğe yönlendirecek
linki paylaştığınızdan emin olun.
Değerli bir kaynak haline gelin:
Paylaşım sitelerinin promosyon
mecrası yerine sosyal medya
olarak adlandırılmış olmasının
nedeni sosyalleşmenin yanı sıra
bilgi edinme mecraları olmalarıdır.
Dolayısıyla sürekli olarak kendi
promosyon çalışmalarınız hakkında
bilgi vermek yerine, ürün ya da
hizmetiniz gelişim süreçleri ya da
faydaları gibi konularda bilgiler
verin. Böylece ürünü satın almayı
düşünmeyen birinin bile ilgisini
çekebilir, ürün ya da hizmetinizi
kendisi satın almasa da çevresinde
markanızdan bahsetmesini
sağlayabilirsiniz.

Focus on context rather than
marketing messages:
I just mentioned that your context
should be current, of high quality
and consistent to your brand.
Besides this, no matter how much
you want to develop strategies
which are called social media
marketing, do not drown your
clients in marketing concepts and
suffocate them with boredom. Be
informative of your brand by sharing
contents which you have produced
about your product or service.
Social media users never take into
consideration and share messages
which include open marketing
concepts. For this reason, attract
their attention by focusing on context
and make your messages reach a
wider crowd.
Stay away from optimization
studies:
As I mentioned at the beginning
of the article, your social media
strategy should not be based on
optimization. Do your search engine
optimizations work through keywords
that are in your web site. Of course
you will increase the number of
visitors of your web site through
social media, however; instead of
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making this by using keywords, do it
by giving links to the goods you are
producing.
Publish your links correctly:
When directing to the contents of
your web page through social media
do not only give link to your main
page. Users will visit your web site
to get detailed information about
a subject mentioned in a Tweet
or Facebook. Therefore, whatever
subject you are giving information
about, make sure that you share
the link which will direct the visitor
straight to the content.
Become a valuable resource:
The reason why social media sites
are called as such rather than
sharing sites is because they are a
channel where one can socialize but
also obtain information. Therefore
instead of continuously giving
information about your promotional
activities, also give information about
the development courses of your
products or services. By this way,
you might even get the attention of
someone who does not even think
about the product and get them to
talk to people about your product or
service.
sosyalmedya.co

M o b i l y a
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İstatistik Dünyası - Ahmet GÜL / The World Statistics - Ahmet GÜL

İstatistik Dünyasını hayata
geçirdikten sonra; istatistikçiye
yeni bir vizyon ve çağımıza uygun
mesleki bir bakış açısı getirmiş
olduğumuzu düşünüyorum.
I think the establishment World Statistics helped us to
bring a new point of view to our era and a new vision to
statisticians.
İstatistik Dünyası’nın kurucusu
ve şirket müdürü Ahmet GÜL’Ü
okuyucularımıza daha yakından
tanıtmak isteriz, bize kendinizden
bahsedebilir misiniz?
1967 yılında Samsun-Havza’da
doğdum. 1990 yılında Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
İstatistik bölümünden mezun
oldum. Mart 1991’de İstatistikçi
olarak Devlet İstatistik Enstitüsünde
göreve başladım. “Türkiye’de İllerin
Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesi
ve Temel Bileşenler Analizi ile
Doğrusal Programlama Tekniklerinin
Karşılaştırılması” konulu tezimle
Nisan 1996’da Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsünden Yüksek
Lisans Derecesini aldım.
2011 yılında 20 yıllık görevimden
istifa ederek “İstatistik Dünyası”
adıyla kurduğum şirketin başına
geçtim. “İstatistik Dünyası” adıyla
beraber çalıştığımız genç ve dinamik
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arkadaşlarımızın yanında tecrübeli
akademisyen kadromuzla birlikte
önemli projelere imza attık. Bireysel
anlamda yüzlerce tez ve makalede
istatistiksel değerlendirme ve
analizlerle bilimsel çalışmaların daha
kaliteli olmasına katkı sağladık ve
sağlamaya devam ediyoruz.
Ahmet Bey İstatistik ve İstatistikçi
sizin tanımınızla nasıl anlatılabilir?
İstatistiğin genel olarak bir tanımı
var, ancak ben bu genel tanımı
biraz daha farklılaştırarak istatistiği
veriyi bilgiye dönüştürme sürecinde
kullanılan yöntemlerin tümü olarak
tanımlıyorum. İstatistik yöntemleri
en etkili şekilde kullananlara da
istatistikçi denir. Bu tanım bilimsel
bir tanım değil, ancak istatistiği
ve istatistikçiyi genel olarak
açıklayan etkili bir tanım olduğunu
düşünüyorum.

We would like to introduce Ahmet
Gül to our readers, the founder of
World Statistics and the director
of the firm. Would you tell us
about yourself?
I was born in Havza - Samsun
in 1967. I graduated from Gazi
University. I graduated from the
faculty of Art and Sciences with a
degree in Statistics. I started working
in the Institute of Governmental
Statistics as a statistician in March
of 1991. In April 1996, I obtained
my master’s of science from Gazi
University. My thesis was titled
“How the Levels of Development
of the Provinces in Turkey and the
Comparison of the Analytical and
Direct Programming Techniques of
the Main Components.”
In the year of 2011, I resigned
from my work of 20 years and took
leadership of my firm. With our
young and dynamic friends and

our experienced academics, we’ve
been working under the title, “World
Statistics” and we’ve taken part in
many important projects. We have
contributed and are still contributing
to the improvement of the quality
of hundreds of thesis and articles
through analysis and evaluation.
Mr Ahmet, how would you define
statistics and statisticians?
There is a general definition of the
statistics. In spite of this, I diverge
from the general definition and
I define it as an assembly of all
the techniques which are used
while transforming data into useful
information. People who are using
statistical techniques effectively
are also called statisticians. This
definition is not a scientific definition,
but I think that it is an effective
definition which explains the function
of a statistician.

İstatistik Dünyasını hayata
geçirdikten sonra; istatistikçiye
yeni bir vizyon ve çağımıza uygun
mesleki bir bakış açısı getirmiş
olduğumuzu düşünüyorum.

After having realized World Statistics,
I think that we have brought a new
meaning to the idea of a statistician
and an accurate point of view in the
professional area of statistics.

“İstatistik Koçu” adıyla anılacak ve
mesleki gelişimi sağlayacak yeni
bir marka oluşturma çabasındayız.
Kısaca özetleyecek olursak;
bir araştırmada çalışma öncesi
planlamayı yapan, örneklem
planlarını oluşturan, araştırmayı
yöneten ve yönlendiren, çalışma
sonrasında elde edilen sonuçları
meslek etiklerine uygun ve doğru
bir şekilde değerlendirerek elde
edilen verilerin bilgiye dönüştürülme
sürecini çok iyi yürütebilen kişiye
“İstatistik Koçu” denir. “İstatistik
Koçu” tanımlamasına yapılacak her
türlü katkı bizlere destek olacaktır.

We are trying to constitute a new
brand, which will be known as “The
Statistic Ram,” to help professional
development. Basically, “The
Statistic Ram” is a person who does
the planning before the main work
and forms the samples, directs and
guides the research and carries
out the transformation of raw data
into the information perfectly in
accordance with professional
ethics. Any contribution made to the
definition of “The Statistic Ram” will
support us at this mean.

İstatistiğe Kimler ihtiyaç duyar?
Bu sorunun cevabı aslında çok
kısa ve net, bilgiye ihtiyaç duyan
herkes… Bunu biraz açacak
olursak, başta akademisyen
ve profesyoneller olmak üzere
araştırmacıların, kurum-kuruluşlarda
orta ve üst düzey yöneticilerin,
siyasetçilerin istatistiğe ve istatistik
bilimine ihtiyaçları vardır. Ancak bu
saydığımız ihtiyaç sahiplerinin büyük
bir bölümünün istatistik bilimine
olan ihtiyaçlarından veya istatistikten
haberdar olmadıklarını üzülerek
izliyoruz.

Who would need these statistics?
The answer to this question is
actually very short and clear. Any
person starving for information
is in need of statistics. To clarify,
first academics and experts need
statistics, especially scientific
statistics, then top level and midlevel directors working in foundations
and the politicians need statistics
and regretfully all these people, who
need statistics the most, don’t know
anything about them.
In Turkey, statistics are widely used
in personal studies, primarily by
doctors, dentists and nurses doing
an academic research in nursing,
science education and sociology.
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Türkiye’de istatistik bireysel
çalışmalarda, başta tıp doktorları
olmak üzere, diş hekimleri,
hemşirelik bölümlerinde akademik
çalışma yapan akademisyen
hemşireler, eğitim bilimlerinde ve
sosyal bilimlerdeki akademisyenler
tarafından yaygın olarak
kullanmaktadırlar.
Akademisyenler, istatistiği
kullanırken bir takım sıkıntılar
yaşamaktadırlar. Yüzlerce tez
ve makalelerin istatistiksel
değerlendirme ve analizlerini
bizlerden destek alan
akademisyenlerle birlikte
gerçekleştirmekteyiz.
Bu süreçte akademik çalışmalarda
bilinçsiz istatistik kullanımının çok
yaygın olduğunu tespit ettik.
Bazı çalışmalarda, istatistiksel
analizlerin aynılarının tekrar
kullanılması talep edilirken, bazı
çalışmalarda ise, toplanan verilerin
özelliklerine dikkat etmeden uygun
olmayan istatistiksel analizler
talep edebilmektedir. Bizler bu
gibi taleplerle karşılaştığımızda
elimizden geldiğince açıklamalar
yapıp bilinçli istatistik kullanımının
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya
çalışıyoruz.
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Yurt dışındaki prestijli dergilere
Türkiye’den gönderilen makalelerin
%80 e yakın kısmında istatistiksel
hatalardan dolayı ya düzeltme
veya reddedildiği görülmektedir.
Ülkemizde yayınlanan bilimsel
içerikli dergilerde de durum
pek farklı değildir. Tıp Bilimleri
Dergisinde yayınlanan bir çalışmada
incelenen makalelerin %95,58’inde
istatistiksel hatalar gözlenmiştir. Bu
çalışmaların %73,99’ u düzeltmeler
sonucunda yayınlanırken, diğerleri
çalışma sahiplerine iade edilmiştir.
Yaptığımız istatistiksel analizlere
dayalı yazılan pek çok makale,
Avrupa ve dünya ölçeğinde A
kategorisindeki tıp dergilerinde
yayınlanmıştır. Bu bizim için gurur
vericidir.
İstatistik Dünya’sının faaliyet
alanları nelerdir?
İstatistik Dünya’sını çok geniş
bir yelpazeye hizmet vermeyi
amaçlayarak kurduk ve bu
hedefimize emin adımlarla
yaklaşmaktayız.
Faaliyetlerimiz çerçevesinde
hedeflerimizden bir tanesi de
bireysel olarak istatistik bilimini
kullanan akademisyenlerdir.

When academics use statistics,
they’re having some trouble. We
have realized this through the
statistical evaluation of hundreds of
thesis and articles from academics
who are getting support from us.

Many articles based on the statistical
analyses we have provided have
been published in an A list medical
magazines throughout Europe and
worldwide. We’re very honored by
this.

Through this we’ve seen that the
“unconscious use of statistics” is
very common.

What are the fields of activity in
the World of Statistics?

In some studies, the reuse of
statistical analyses has been
requested. In other works, even
statistical information that is not
appropriate is requested. When
we come across with this kind of
situation we try to convince people
to use statistics selectively by giving
them the necessary explanations.
Abroad, some articles sent to
prestigious magazines are rejected
or corrected because nearly 80%
have some statistical mistakes. For
many scientific magazines published
in our country, the situation does
not differ. In a study published in
the Medicine Magazine, it has been
said that the 95,58% of the articles
have some statistical mistakes.
While the 73,99% of these work
were published after having been
corrected, the rest were returned to
their writers.

We established the “World Statistics”
in order to provide a service to a
wide range of sectors and we’re
approaching our goal with confident
steps.
Within our activities, academics
who use statistical science are
our targeted audience. Here, our
goal is to increase the demand
for statisticians and statistics
by increasing the correct and
conscious use of the science of
statistics.
Some of our activities include:
We are taking part of the scientific
research of the universities, the
projects of TÜBİTAK (the scientific
and technological research Council
of Turkey), and development
agencies projects, the European
Union, the World Bank projects and
finally public and private foundation
projects.

Buradaki amacımız istatistik biliminin
bilinçli ve doğru kullanımını arttırarak
hem istatistiğe hem de istatistikçiye
olan talebi arttırmaktır.

If we have to mention some of
our long term foundation support
projects beside the application
projects.

Faaliyet alanlarımızdan bir diğeri ise
kurumsal çalışmalarımız. Kurumsal
olarak adlandırdığımız çalışmaları şu
şekilde sıralayabiliriz.

Within the scope of indwelling
system quality, we had been
consulted by General Directorate
State Airports Authority of Turkey
for two years, in order to detect
the passenger and the worker’s
satisfaction.

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma
projeleri, TÜBİTAK projeleri,
Kalkınma ajanslarının projeleri,
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası
destekli projeler başta olmak
üzere kamu ve özel kuruluşların
projelerinde görev almaktayız.
Uygulama projelerinin yanında uzun
süreli kurumsal destek projelerimizin
bazılarından bahsedecek olursak;
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne Kalite
Yönetim Sistemi çerçevesinde
çalışan ve yolcu memnuniyetinin
tespit edilmesi ve Kalite Yönetim
Sisteminin oturtulması kapsamında
2 yıl danışmanlık verdik.
TUBİTAK destekli Okul Öncesi
Sosyal Beceri Geliştirme Projesinde
(OSBEP) ve Dünya Bankası
Destekli yenilenen Ortaöğretim
Programının Etki değerlendirme
Projesinde istatistiksel çalışmalar
gerçekleştirdik. Ayrıca Gıda
Tarım Bakanlığı ve Konya Selçuk
Üniversitesinin Avrupa Birliği
Projesi kapsamında yer alan “Gıda
Güvenliği ve Farkındalığı Projesi”nde
görev aldık.
SunExpres hava yollarına kalite
yönetim sistemi gereği yolcu
memnuniyetini ölçmeye yönelik bir
yıllık danışmanlık hizmetimiz devam
etmektedir.
Kısaca bireysel ve kurumsal
anlamda çalışmalarında istatistik
kullanan herkesimin ihtiyaçlarını
karşılayabilmekteyiz.
İstatistik birçok insana göre zor
ve karmaşık bir bilim dalıdır…
İstatistik konusunda sizden
destek isteyen akademisyen veya
uzmanlarla iletişim kurmakta
zorlanıyor musunuz?
Evet, başlangıçta bu konuda
çok sıkıntılar yaşadık, gerek
akademisyenlerle gerek uzmanlarla
yoğun bir şekilde çalıştığımız
için istatistiksel uygulamalarda
bizden ne istendiğini çok rahat
algılayabiliyoruz. Ancak, istatistiksel

In the OSBEP (Pre-school Social
Activity Improvement Project), with
the support of TÜBİTAK and in the
project of “Mid-Level Education
Program Effectiveness Evaluation”
with World Bank’s support, we have
realized many works. We also took
part in “the Security and Awareness
of Food Project” taken place in the
Ministry of Food, Agriculture and
European Union Project of Konya’s
Selçuk University.
Our one year old consulting
service is continuing to work in
order to measure the satisfaction
of passengers and the quality of
management of SunExpres Airlines.
Eventually we can provide for the
needs of all users of statistics in their
personal and foundational work.
For many people statistics is
a difficult and a complicated
science… Are you having any
communication trouble with
academics or experts when they
are asking for your support on the
subject of statistics?
Yes, at beginning we had many
controversial situations. But as we
have been working intensively with
both academics and experts, in the
statistical applications we can easily
understand their demand. However,
the inability to speak the same
language with those who demand
the statistical application might put
us in a very unpleasant situation.
Unfortunately there are some
misunderstandings in the statistical
fields for who want to use statistics
but are outside of the field.
Most of the people who want to
use statistics are not part of the
discipline, they’re result-driven. For
instance; they want a “p” value as a
result of their study. If this “p” value
is bigger or smaller than the 0,05
value, it’s enough for them. At the
end, if the p value is bigger than
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uygulama talep edenler ile aynı dili
konuşamamak zaman zaman bizleri
de sıkıntıya sokabilmekte.
İstatistik disiplini dışında olup
da istatistik kullanmak isteyen
uzmanların, istatistik kullanımında
doğru bildikleri yanlışlıklar var
maalesef.
İstatistik disiplini dışında olup
istatistik kullanmak isteyenlerin
büyük bir bölümü, sonuç odaklı
düşünmekteler. Örneğin; yapılan
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çalışmalarının sonucunda bir
“p” değeri istemektedirler. Bu
p değerinin 0,05 den büyük
veya küçük olması onlar için
yeterlidir. Sonuçta p değeri 0,05
den büyük çıkarsa çalışmalarının
hiçbir anlamının olmadığını
düşünmektedirler. Oysaki
istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olmasa da yapılan
çalışmada mutlaka tartışılması
gereken kısımların olduğunu
bilmeleri gerekiyor. Diğer bir

0,05 value then they would think that
their study was meaningless. They
should know that there is always
some part in the study which must
be discussed, even if there isn’t a
meaningful difference in a statistical
way. A common mistake is the
“evaluation of the wrong variables”.
The variables can be categorical
or proportional or taken with equal
time intervals; it doesn’t matter. It
can be used easily for every kind
of analysis. Without any difficulty,

they can average by performing
a mathematical operation data
measured in a categorical level. This
and similar problems are making
communication difficult in our
studies.
In order to eliminate these kinds of
problems or to reduce them to a
minimum level, we’re putting forth
our most diligent efforts.
Our efforts are still continuing by
spreading and realizing symposiums

başlangıç

doğru bilinen yanlış değişkenlerin
ölçme düzeyleridir. Değişken ister
kategorik olsun ister oransal veya
eşit aralıklı düzeyde ölçülmüş
olsun rahatlıkla her türlü analizi
yapabilmektedirler. Kategorik
düzeyde ölçülmüş bir veriye
rahatlıkla matematiksel bir işlem
uygulayıp ortalama alabilmektedirler.
Bu ve benzeri sorunlar çalışmalarda
iletişimi güçleştirmektedir.
Bu tür sorunları ortadan kaldırmak
için veya en aza indirmek
için bizlerde elimizden geleni
yapmaktayız.
İstatistik disiplini dışındaki istatistik
kullanıcıları ile aynı dili konuşmak
adına “İstatistikte Doğru Bilinen
Yanlışlar” isimli seminerleri
yapmaktayız ve yaygınlaştırma
çabalarımız devam etmektedir.
Bunun dışında temel düzeyde
istatistiksel analizlerin yapılabilmesi
için “Uygulamalı Temel Veri Analizi”
eğitimleri düzenlemekteyiz.
Bu tür çalışmalardaki en temel

called “The Mistakes Known as
True in Statistics” with the aim of
presenting information in a way that
the users of statistics from outside of
the field of statistics can understand
us.
Apart from this we’re organizing
workshops known as “Applied
Analysis of Basic Data” to realize the
statistical basic analysis.
Our main objective in this kind of
work is to increase the conscious
use of statistics and to use language
that can be understood by the users
of statistics that are from other
areas of study.
What would you like to say to our
readers of the magazine “TR’de
MARKA”?
First of all, we would like to thank
to the directors of “TR’de MARKA”
for giving us the opportunity to do
this interview. I would like to say
something to the readers of “TR’de
MARKA”, in addition to what I said
before, I advise them to base their

marka olmak
doğru yolu bulmak için ilerleyin
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amacımız bilinçli istatistik kullanımını
arttırmak ve istatistik disiplini
dışındaki istatistik kullanıcıları ile aynı
dili konuşmaktır.
TR’de MARKA okuyucularına
neler söylemek istersiniz?
Öncelikle TR’de MARKA
yöneticilerine bize marka olma
yolunda, marka bir dergide bu
söyleşiyi yapma fırsatını verdikleri
için teşekkür ederiz. TR’de MARKA
okuyucularına söyleyeceklerim
ise; yukarıda söylediklerimize
ek olarak, çalışmalarında özgün
olabilmeleri için kanıta ve bilime
dayalı olarak çalışmalarını
sürdürmeleri ve istatistiği bilinçli
olarak kullanabilmenin yollarını
aramalarıdır.
Hiçbir zaman unutmamak gerekir,
rakamlar yalan söylemez ancak
insanlar rakamları kullanarak
istediklerini söylerler. Sayısal verileri
ve istatistikleri doğru okuyabilme
özelliğimizi geliştirdiğimiz sürece
rakamları kullanarak istediklerini
söyleyen insanların karşısında
kanıta ve bilgiye dayalı görüş bildirip
savunma yapabiliriz.
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work on science and evidence so
that they can maintain their creativity
and to seek a way to use statistics
more consciously.
We should never forget that figures
never lie, but also remember that
people can lie and make us believe
whatever they want to by using
figures. As long as we develop our
capacity to read data and statistics
correctly, we can defend our point
of view depending on the true
information and argue against those
who play with the figures to make us
believe what they want.

www.lovemark.com.tr
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Kimler Güçlü Marka Olmalı? / Who Should Be a Strong Brand?
Gökcan GÜRSOY - Aron Kongre Hizmetleri Genel Müdürü / Aron Congressional Services COO

KİMLER

GÜÇLÜ MARKA OLMALI

WHO SHOULD BE A STRONG BRAND?

Gökcan GÜRSOY

Büyük markaların başarılı konumda
olmalarının önemli sebeplerinden bir
taneside “iletişim” kavramını daha
çok dikkate almaları ve bu alanda
ciddi adımlar atmalarıdır.

sayısının artmasına neden olurken
üreticilerle tüketiciler arasındaki
mesafeyi de arttırmıştır. Tüm bunlar
iletişimi kaçınılmaz hale getirmiştir.

Üretimin kitlesel bir nitelik kazanarak
büyük boyutlara ulaşması, tüketici
profilini değiştirmiştir. Büyük marka
olmak için aday olan tüm firmalarda
elbette bu değişimlerden paylarını
almışlar. Hızlı değişim gösteren
iş dünyasında, firmalar hedef
kitleleri ile daha yakından bağlantı
kurarak, onlardan gelebilecek
olumlu-olumsuz tepkileri hızla
değerlendirip çalışmalarına bu
doğrultuda yön vermelidirler. Bazı
firmalar bu akıma ayak uydurarak
doğru adımlar atmayı başarmış,
bazıları ise değişim rüzgarına ayak
uyduramamıştır.

İnteraktif pazar ortamında ayakta
kalmak isteyen işletmeler tüketici
zihninde oluşturdukları marka imajını
sürekli yenileyerek korumalıdır.
Burada önemli olan firmaların
pazarlama iletişimi yöntemlerini
kullanarak nasıl görünmeye
çalıştıkları değil, hedef kitle
tarafından nasıl algılandıklarıdır.
Pazarda yer edinebilenler, üretimde
genişlemeyi ve yenilenmeyi
başaranlardır. Ayrıca doğru
teknolojileri kullanıp, pazarda
güven oluşturan ve müşterilerinin
isteklerine anında cevap veren
firmalar ayakta kalanlar arasında
yerlerini alacaklardır.

Günümüzde bilinçli tüketicilerin;
sayısı, istek ve beklentileri sürekli
artmaktadır. Ayrıca küreselleşme ile
birlikte rekabet çok geniş alanlara
yayılmış durumdadır. Dolayısıyla
bu da tüketicinin, ürün/ hizmetlere
ulaşabilmesi için aracı kurum

İletişimin gücünü kullanarak ürünmüşteri ilişkilerini en sıkı düzeyde
tutabilen yenilikçi, doğru ve gerçek
söylemlerde bulunabilen, talep ve
arz dengesini sağlamış firmalar
güçlü marka imajlarını da geliştirmiş
olacaklardır.

One of the important reasons the big
brands are successful is that they
take the notion “communication”
more serious and they take serious
steps in that area of their operations.
The change in production towards
mass production has changed the
face of consumer profile. The ones
playing for being a big brand have all
undergone a change in this process
as well. In today’s fast moving, fast
changing work environment the firms
need to build closer relationships
with their target audiences, rapidly
evaluate the feedback and structure
their efforts accordingly. Some firms
have succeeded in taking the right
steps by adapting to this movement
whereas the others have failed to
follow the trend.
Today the number of well informed
consumers and their requests and
expectations are constantly growing.
Besides, with the globalization, the
competition has spread over large
areas. While this has resulted in a
rise of numbers of the intermediate
parties bringing the goods/
commodities to the consumer,
it caused the gap between the

consumer and the producer to
grow. All this resulted in a need for
“communication” between the brand
and the consumer.
The enterprises aiming to stand tall
in the interactive market, need to
constantly refresh the brand image
in the minds of their consumers.
However, the important point here
is not the firm’s usage of marketing
communication tactics in an
attempt to define how they look.
The important point is how they are
perceived by the target audience.
The ones who have gained a solid
ground in the market are the ones
who have succeeded in growth
and renewal in production. The
firms using the right technologies,
creating trust in the market, and
instantly answering to their clients’
needs will be among the ones who
will be standing.
The firms that are able to use the
power of communication and
therefore can keep their productconsumer relations close knit, their
claims true and realistic, and their
supply and demand in balance will
fortify their image of strong brand.
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•

Yaklaşık 900 milyon aktif
kullanıcısı var.

•

It has approximately 900 million
active users.

•

Twitter yarım milyar kullanıcı
hesabına bu yaz ulaştı.

•

This summer Twitter has reached
half a million user accounts.

•

2012 yılının ilk 7 ayında Twitter’da
hesap açma oranı en yüksek olan
ülke Brezilya’da Ocak ayında
33,3 milyon iken Temmuz ayında
41,3 milyona yükseldi.

•

•

Twitter kullanımında 108 milyonla
ABD birinci, 33 milyonla Brezilya
ikinci ve 30 milyonla Japonya
üçüncü sırada yer alıyor.

In the first 7 months of 2012 the
country with the highest rate of
opening Twitter accounts is Brazil,
it was 33.3 million in January but
it went up to 41.3 million in the
month of July.

•

Türkiye ise Twitter hesap sayısına
göre dünyada 11. sırada yer
alıyor.

With 108 million users U.S.A. is
the first, Brazil is second with 33
million and Japan is third with 30
million users.

•

Turkey is 11th in the world in
terms of Twitter account.

nload 200,000+ brand logos in vector format for free
•

Facebook kullanımında küresel
çapta 6, Avrupa’da ise ilk
sıradayız.

•

Ülkemizde 31.2 milyon Facebook
kullanıcısı var.

•

On a global scale we are 6th as
Facebook users, in Europe we
are first.

http://www.logoeps.com/
There are 31.2 million Facebook
•
users in our country.

Facebook kullanıcı sayısının
toplam nüfusumuza oranı 6/10;
internet kullanıcılarına oranı ise
9/10. Yani internete giren her 10
kişiden 9’unda Facebook hesabı
var.

•

•

En yaygın yaş aralığımız 18-24
yaş arası (%34). Devamında 2534 (%28) ve 35-44 (%12) geliyor.

•

The most frequent age range
is 18-24 (34%). Then it is 25-34
(28%) and 35-44 (12%).

•

Kullanıcılarının %57’si kadın
%43’ü erkek.

•

57% of the users are female and
43% are male.

•

Her kullanıcının ortalama 130
arkadaşı var ve beğendiği sayfa
sayısı 80.

•

Each user has approximately 130
friends and the pages they “like”
is 80.

•

425 milyon mobil kullanıcıya
sahip.

•

There are 425 million mobile
users.

•

Her gün 250 milyon fotoğraf
yükleniyor.

•

Each day 250 million photographs
are uploaded.

•

Her hafta 3.5 milyardan fazla
içerik paylaşılıyor.

•

Each week more than 3.5 billion
contents are being shared.

•

Kullanıcıların harcadığı ortalama
zaman 23 dakika.

•

Users spend approximately 23
minutes on Facebook.

•

Tüketicilerin %56’sı markaların
Fan sayfalarını beğendikten sonra
tavsiyede bulunuyor.

•

After “liking” the Fan pages of the
brands, 56% of the consumers
advise the product.

Marka bazında Facebook’un
bir numarası Avea (1.67 milyon
‘seveni’ var), medya bazında ise
İzlesene.com (yaklaşık 2 milyon).

•

•

Dünya genelinde ve Avrupa’da ilk
5 şöyle:

•

The first 5 worldwide and in
Europe is as follows:

•

Dünya:

•

Worldwide:

•

ABD: 155.7 (milyon kişi)

•

U.S.A.: 155.7 (million people)

•

Hindistan: 43.5

•

India: 43.5

•

Endonezya: 43

•

Indonesia: 43

•

Brezilya: 37.9

•

Brazil: 37.9

•

Meksika: 32

•

Mexico: 32

•

Avrupa:

•

Europe:

•

Türkiye: 31.2 (milyon kişi)

•

Turkey: 31.2 (million people)

•

Birleşik Krallık: 30.2

•

United Kingdom: 30.2

•

Fransa: 23.6

•

France: 23.6

•

Almanya: 22.6

•

Germany: 22.6

•

İtalya: 21.2

•

Italy: 21.2

•

•

•

The ratio of Facebook user
number to the population is 6/10;
the ratio to the internet users is
9/10. In other words 9 out of 10
people who use the internet have
a Facebook account.

On the basis of brand, Avea is
first (it has 1.67 million “likes”), on
the basis of media İzlesene.com
(approximately 2 million).

•

Toplamda ülkemizdeki Twitter
kullanıcı sayısı son ölçümlere
göre 7.2 milyon kadar.

•

According to the latest numbers,
the number of Twitter users in
Turkey is around 7.2 million.

•

Ülkemizdeki Twitter kullanıcılarının
%53’ü erkek ve %47’si ise kadın.

•

•

Atılan bu tweet’lerin büyük bir
bölümü (% 58) İstanbul›dan
geliyor. Başkentimiz ise %13 ile
tweet sayısına destek verirken,
İzmir ise tweet’lerde %11’lik
dilime sahip.

53% of Twitter users in our
country are men and 47% are
women.

•

A majority of the tweets (58%)
are sent from Istanbul. Ankara
supports this with 13% and Izmir
with 11%.

•

According to the Tweet’s sent out
in the world the top three places
belongs to Jakarta, Tokyo and
London. In the order cities with
active users Istanbul is 12th in
line.

•

55% of the users connect to
Twitter through their phones.

•

34% of the marketers use Twitter
in their strategies to make
changes and to create work
developments.

•

Total number of followers of the
leaders is above 52 million.

•

Barack Obama, the President of
the United States of America, is
on top of the world leaders list
with 17.8% of followers.

•

Lady Gaga has 23 million
followers and is on top of the list.

•

Every day, approximately 175
million of tweets are being sent
every day.

•

•

Dünyada atılan tweet sayısına
göre zirvede ilk üç sırada
Jakarta, Tokyo ve Londra
bulunmaktadır. İstanbul ise
Twitter’ı aktif kullanan şehirler
sıralamasında 12. sırada yer
alıyor.
Kullanıcıların %55’i Twitter’a
telefonlarından ulaşıyor.
Pazarlamacıların %34’ü
stratejilerinde Twitter’ı kullanarak
değişimler ve iş geliştirmeleri
yaratıyor.

•

Liderlerin toplam twitter takipçi
sayısı ise 52 milyonun üzerinde.

•

Twitter’ın dünya liderleri listesinin
başında, en çok takipçisi olan
isim 17.8 milyon takipçiyle ABD
Başkanı Barack Obama.

•

Lady Gaga ise 23 milyon
takipçisiyle birinci sırada.

•

Her gün yaklaşık 175 milyon
tweet atılıyor.

•

Kullanıcıların %36 sı günde en az
1 tweet atıyor.

•

36% of the users tweet at least
once a day.

•

Her gün yaklaşık 1 milyon kişi üye
oluyor.

•

Approximately 1 million people
become member every day.

•

Kullanıcıların harcadığı ortalama
zaman 14 dakika.

•

The estimate time spent on twitter
is approximately 14 minutes.
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•

Yaklaşık 12 milyon kullanıcıya
sahip.

•

It has approximately 12 million
users.

•

Kullanıcılarının %75 i kadın.

•

75% of the users are women.

•

Kullanıcılarının %50 si çocuk
sahibi.

•

50% of the users have children.

•

The users have approximately
220 followers.

•

The users have approximately
171 pinned posts and 3 boards.

•

17% of Pinterest users connect
through Twitter.

•

Even though Google+ and
Pinterest have entered this
arena rather late, they are
developing rather fast.

•

Dünyada en çok ziyaret edilen
3. site.

•

It is the most visited 3rd site in
the world.

•

Her gün 2 milyar kez
görüntüleniyor.

•

Every day it is viewed 2 billion
times.

•

•

İnternet trafiğinin %10 una sahip.

Kullanıcılar ortalama 220
takipçiye sahip.

•

•

Kullanıcıların harcadığı ortalama
zaman 15 dakika.

It is responsible for 10% of the
traffic of the internet.

•

•

Users spend approximately 15
minutes.

Kullanıcıların ortalama olarak 171
pinlediği gönderi ve 3 board’u
var.

•

•

Every day 829 thousand videos
are uploaded.

Kullanıcılarının %17 si Pintereste
Twitter ile bağlanıyor.

•

Bu arenaya sonradan giriş
yapmasına rağmen Google+
ve Pinterest de fazlasıyla hızlı bir
şekilde gelişiyorlar.

•
•

Her gün 829 bin yeni video
yükleniyor.
Kullanıcıların %44 ü 12 ile 34 yaş
arasında.

•

44% of the users are between
the ages of 12 and 34.

•

After Facebook and Twitter,
Linkedin has become the
number one network site in the
business world; it has over 64
million members only in North
America.

•

Facebook ve Twitter’dan sonra iş
dünyasının bir numaralı network
sitesi haline gelen Linkedin’inde
sadece Kuzey Amerika’da 64
milyondan fazla üyesi bulunuyor.

•

Her saniyede 2 kişi üye oluyor.

•

Dünyada en çok ziyaret edilen
36. site.

•

2 people become members
every 2 seconds.

•

Linkedin’de Yaklaşık 2 milyon
şirket var.

•

It is the most visited 36th site in
the world.

•

Kullanıcıların %75i linkedin‘i iş için
kullanıyor.

•

There are approximately 2
million companies on Linkedin.

•

Kullanıcıların %50 si lisans
derecesine sahip.

•

75% of the users use Linkedin
for business purposes.

•

50% of the users own a
bachelor degree.

sosyalmedya.co
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Göksel Tantuni - Göksel PALAMUT

Mersin’den Dünya’ya Yayılan Lezzet;

Göksel Tantuni

Göksel Tantuni;

a Taste From Mersin for All Over the World
TR’de MARKA Şubat / February - 2013

Göksel Tantuni’nin sahibi, Göksel PALAMUT’LA TR’de MARKA okuyucuları için bir söyleşi gerçekleştirdik…

For our TRde Marka readers, we interviewed Göksel PALAMUT, the owner of Göksel Tantuni…

Mersin’in en gözde
mekanlarından Göksel Tantuni’de
lezzet geleneği kaç yıldır devam
ediyor?
1977’den beri köklü bir geçmişe
sahip olan Göksel Tantuni,
Mersin’de bu deneyimini sergilemek
için 4 noktada müşterilerine hizmet
vermektedir. İşini; doğru, hijyenik
ve enfes tadlarla bir araya getirerek,
kendi kalitesinden ödün vermeden
başarıyla sürdürmektedir.

For how long has Göksel Tantuni,
one of the popular sites been
serving its delicious food?
Göksel Tantuni has a very wellestablished history and it has
been serving in 4 different places
in Mersin since 1977 in order to
display its experience. It has been
leading in the sector of restauration
by gathering the right, hygienic and
fabulous flavors and without making
any concessions to its own quality.
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Mersin denilince akla tantuni gelir
tantuni denilince Göksel Tantuni…
Peki, neden Göksel Tantuni?
Neden Göksel Tantuni derseniz size
birçok neden sıralayabilirim;
Köklü geçmişimizle, Mersin’in en
eski tantunicisiyiz.
Helal Belgesine sahip en güzel, en
taze etler seçilir. Göksel Tantuni tüm
kalite belgelerine sahip;
En taze sebze ve baharatlar seçilir,
Et aşkla pişer,
En kısa sürede müşteriye sunulur.

When we say Mersin, we will think
about tantuni and when we say
tantuni, Göksel Tantuni comes to
mind… But why Göksel Tantuni?
If you say “why Göksel Tantuni”, I
can list you many reasons;
With our well-established past, we
are the oldest place for tantuni in
Mersin.
Göksel Tantuni has gained every
kind of document showing quality
and uses the best and freshest
“halal” meat;
The freshest vegetables and spices
are selected,
The meat is cooked with love,
Meat is served nearly immediately to
the customer.
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Göksel Tantuniyi Mersin halkı gibi
ünlü isimlerde seviyor. Hatta ünlü
isimlerin Mersin’e geldiklerinde
tantuni yedikleri tek adres
olmuşsunuz… Bu başarınızın sırrı
ne dir?
Başarımızın sırrı gerçek anlamda
söylüyorum lezzetimizde saklı.
Bir kere Göksel Tantuniye gelip
tantuni yiyen bir insan daha
sonra sürekli gelmeye başlıyor,
bizde misafirlerimizi en iyi
şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.
İşimizi severek yapıyoruz ve
insanların sevgisini kazanıyoruz.
Göksel Tantuniye gelen ünlü
sanatçılarımızdan bazıları; Cem
YILMAZ, Mahsun KIRMIZIGÜL,
Ebru GÜNDEŞ, Emre KINAY,
Emine ÜN, Seda SAYAN, Alişan,
Haluk BİLGİNER, Zuhal OLCAY gibi
isimler.

Also the famous people as well as
the common people of Mersin, are
regular visitors of Göksel Tantuni.
In fact you are the only address
for tantuni, for famous people who
come to visit Mersin… What is
the secret of your success?
I’m telling you in real terms, the
secret of our success is in our taste.
Once you come and have a tantuni
at Göksel Tantuni, after you want to
come every so and we try to host
our customers the most ideal way.
We do our job with love and we
gain customer’s affection. Some of
the well known famous artist have
come to Göksel Tantuni are; Cem
YILMAZ, Mahsun KIRMIZIGÜL,
Ebru GÜNDEŞ, Emre KINAY, Emine
ÜN, Seda SAYAN, Alişan, Haluk
BİLGİNER, Zuhal OLCAY.
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Üçüncü Sektör: Sivil Toplum Kuruluşları / Third Sector: Non-Governmental Organizations
Dr. Senem GÜNGÖR / Dr. Senem GÜNGÖR

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR:
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
THIRD SECTOR:
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Küreselleşen dünyamızda, toplumlarda
sosyal dokuyu koruma ve refahın
iyileştirilmesi için bağımsız olarak resmi
ve özel kurumların dışında çalışan
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) çok
yönlü bir sorumluluk içindedirler.
Farklı alan ve düzeylerde örgütlenen
bu kuruluşlar politik, kültürel, hukuki
ve çevresel amaçlar doğrultusunda;
lobi çalışmalarını, ikna ve eylemlerle
gerçekleştirirler. Bu organizmalar
gelirlerini, bağışlar ve/veya üyelik
ödemeleri ile sağlayarak üyelerini
ve çalışanlarını gönüllülük esasıyla
kâr amacı gütmeme çerçevesi içinde
bünyesinde bulundururlar.
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In our globalizing world, nongovernmental organizations (NGO)
who work independent from
governmental and private organizations
in order to protect the social texture
and improve the welfare of societies
are in a very versatile responsibility.
These organizations who organize
themselves in different fields and levels
use persuasion and action in their lobby
works for political, cultural, judiciary
and environmental purposes. These
organisms have mostly voluntary
workers and members without any
profit motives and make their income
through donations or/and membership
fees.

“Kâr gütmeyen kuruluşlar” (non–profit organizations), “kâr
gütmeyen sektör” (non–profit sector), “gönüllü kuruluşlar”
(voluntary organizations), “sivil toplum kuruluşları” (civil society
organizations), “hükümet–dışı kuruluşlar” (non–governmental
organizations – NGO), “üçüncü sektör” (third sector), “beşinci
kuvvet”, “hayırsever yardım kuruluşları” (charitable organizations),
“vergiden muaf kuruluşlar” (tax– exempt organizations) gibi literatürde farklı
adlandırmalarla yer alan STK’lar katılımcı ve sürdürülebilinir demokrasinin
aktif oyuncularından biridir. Küreselleşme ile önemi artan STK’lar Türkiye’de
de son 10 yılda % 44’lük bir artış ile ülkemizde başlıca dernekler, vakıflar,
meslek, ticaret ve sanayi odaları, kooperatifler ve sendikalar gibi bütünüyle
gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapmaktadır.

In literature, non-governmental organizations are known under
many different names; non–profit organizations, non–profit
sector, voluntary organizations, civil society organizations, non–
governmental organizations – NGO, third sector, fifth force, charitable
organizations and tax– exempt organizations and they are one of the
active players of democracy. The importance of NGO’s has increased with
globalization and in the past 10 years a 44% increase was seen in Turkey
with institutions, foundations, profession and trade chamber of commerce,
cooperatives and syndicates who work with the basis of volunteering.
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“Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı
resmi olarak ilk kez 1945 yılında
Birleşmiş Milletler teşkilatının
kuruluşu sırasında kuruluş
beyannamesinde devlet ve üye
ülkelere ait olmayan kuruluşların
danışmanlık rolü ile ilgili
tanımlamada kullanılmıştır. Bundan
önce de 19. yüzyılın ortalarında
kölelik karşıtlığı ve kadın hakları
konularında aktif rol oynayan STK’lar
1932 yılında gerçekleşen “Dünya
Silahsızlanma Konferansı”ndaki
etkinlikleri ile de kendisinin etkin
rolünü gözler önüne sermiştir. 20.
Yüzyıl dünyasında ise küresel ortak
eylemlerle çözümlenebilecek bazı
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sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlar
arasında; çevre sorunları, küresel
ısınma, nükleer tehlike, yerel /
bölgesel çatışmalar, uyuşturucu
trafiği, insan kaçakçılığı, yasal
olmayan göçler, salgın hastalıklar
ve terörizm sayılabilir. Bu sorunları
çözüme ulaştırabilmek için yalnız
ulus – devletlerin ve özel sektörlerin
çabası yeterli olmamakta, STK’ların
da devreye girerek, sorun ve
tehlikelerin algılanmasında, çözüm
araştırmasında ve son olarak
bunların politikalara ve eylemlere
yansıtılmasında belirgin bir rolü
olmuştur.

The concept of “Non-Governmental
Organization” was first used in 1945
during the founding declaration
of the United Nations used to
describe the counseling role of
institutions which did not belong
to the government or the member
countries. Before this, in the 19th
century, the NGO’s played an
important role against slavery
and women’s rights in the “World
Disarmament Conference” which
took place in 1932, displaying the
importance of its role. As for the
world of the 20th century; some
problems which can be solved with
collective action have aroused.

Amongst these are; environmental
issues, global warming, nuclear
dangers, local/national conflicts,
drug trafficking, human trafficking,
illegal migration, epidemic illnesses
and terrorism. The efforts of the
nation – government and the private
sector is not sufficient to solve
these problems, that is where the
NGO’s come in to play, they help
to perceive and understand the
problem, they research for solutions
and finally they play a significant
role in reflecting these to politics
and taking actions. In the era of
communication and information
NGO’s can focus on mutual targets

İletişim ve bilgi çağında STK’lar bilgi
alışverişleri içinde ortak hedeflere
odaklanabilip, ortak eylemler
gerçekleştirebilmektedirler.
Bugün gelişmiş ülkelerde bir sektör
haline dönüşen STK’lar ABD’de
ve AB ülkelerinde geniş ölçüde
istihdam sağlamaktadır. 2008 yılında
“Derneklerin Ülke Ekonomisindeki
Yeri ve Önemi” üzerine İçişleri
Bakanlığı denetçisi Murat Şah
tarafından hazırlanan denetçilik
tezinde yer alan araştırmada 2006
yılında derneklerde ücretli tam
zamanlı ile ücretli yarım zamanlı
ve ücretli proje zamanlı çalışan
personelin (29 bin 896), Türkiye
ekonomisindeki istihdam (22 milyon
330 bin) içerisindeki payı yüzde
0,13 düzeyinde olduğu yer almıştır.
Gönüllü tam zamanlı ile gönüllü
yarım zamanlı ve gönüllü proje
zamanlı çalışan personel ise (27

bin 905) Türkiye ekonomisindeki
istihdam (22 milyon 330 bin)
içerisinde yüzde 0,12 iken, ücretli
çalışan personel ile gönüllü
çalışan personelin toplamının
(57 bin 801) istihdam içerisindeki
payı yüzde 0,25 civarında olduğu
belirtilmiştir. Bu sonuçları ATO’nun
(Ankara Ticaret Odası) 2004 yılında
hazırladığı “AB KAPISINDA SİVİL
TOPLUM DOSYASI”nda yer alan
değerlerle karşılaştırmak gerekirse,
ABD’de yaklaşık 7 milyon kişinin sivil
toplum kuruluşlarında tam zamanlı
olarak istihdam ettiği ve bu oranın
ABD’deki toplam istihdamın %6,8’ini
oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde örneğin
Almanya (1 milyon), Fransa (0,8
milyon) ve İngiltere’de bulunan
STK’lar da genel istihdamdaki pay
ise %4’dür.
2010’da sivil toplum -kamu

by exchanging information and
taking collective action.
Today, in developed countries such
as the U.S.A and EU countries,
NGO’s have turned into a sector and
provide a high rate of employment.
In 2008, during the thesis research
for “The Place and Importance
of Institutions to the National
Economy”, the auditor of Internal
Affairs of Murat Şah stated that in
the year 2006 the number of people
working full time, part time and hired
for projects (29 thousand 896) is
0.13% within the whole employment
of the Turkish economy (22 million
330). It has been detected that the
personnel who work as full time
volunteers and part time volunteers
is (27 thousand 905) and is 0.12%
within the whole employment of the
Turkish economy (22 million 330)
and the total of volunteers and paid

personnel (57 thousand 801) is
0.25% within the whole employment
of the Turkish economy (22 million
330). If we were to compare these
results with the values claimed
in 2004 by the Ankara Chamber
of Commerce (ATO) which took
place in “NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS FILE AT THE
DOORSTEP OF EU”, it can be seen
that non-governmental organizations
in the U.S.A. employ approximately
7 million people full time and this
ratio is 6.8% of the total value of
employment in the whole U.S.A.
In the countries of the European
Union, for example Germany (1
million), France (0.8 million) and the
employment rate of the NGO’s in the
United Kingdom is 4% in the general
employment rate.
TUSEV (Third Sector Foundation
of Turkey) has published the Civil
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ilişkilerini inceleyerek Sivil Toplum
Değerlendirme Raporu’nu
yayınlayan TÜSEV (Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı) içeriğini daha da
genişleterek 2011 yılı raporunu
bu yılın Ocak ayında açıkladı. Bu
raporda Kamu-STK işbirliği için
gerekli mekanizmaların henüz
oluşturulmadığı, Sivil toplumun
politikalara etkisi büyük çoğunluk
tarafından sınırlı veya etkisiz olarak
algılandığı, STK’ların % 57’sinin
ücretli çalışanı olmadığı ve STK’ların
% 79’unun mali durumlarının
varlıklarını sürdürmeye ya da
hedeflerini gerçekleştirmeye yeterli
olmadığı öne çıkan bulgulardandır.
Bu rapor AB süreci içinde olan
ülkemizin STK’ların konumunu ve
algılanmasını göstermekte önemli
bir araç olmuştur.
Raporda Türkiye’deki STK’lara en
yüksek tutarda fonun Avrupa Birliği
tarafından sağlanmakta olduğu
belirtilmiştir. Büyükelçilikler, uluslar
arası özel Amerikan ve Alman
Vakıfları, Birleşmiş Milletler STK’lara
mali destek sağlayan kuruluşların
başında gelmektedir.
Türkiye’de AB Müktesebatına uyum
sürecine uygun düzenlemelerin
yapıldığı Dernekler Kanunu ile
03.08.2002 tarihinde, Dernekler
ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere
İçişleri Bakanlığı bünyesinde
Dernekler Dairesi Başkanlığı
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kurulmuştur. Aynı Kanunun 73.
maddesinde yapılan değişiklikle
de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
hizmetleri görmek üzere illerde
valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar
bünyesinde derneklerle ilgili bir birim
oluşturulması hükmü getirilmiştir.
http://www.dernekler.gov.tr/
adresinde 2012 Ekim ayında 92901
faal dernek sayısı bulunmaktadır.
Bu araştırmaların ışığında ülke
genelini ilgilendiren konu ve
sorunlarda katılımı sağlayacak,
merkezi idareyle köprü kuracak,
yasama sürecine katkıda
bulunabilecek niteliklere ve güce
sahip sivil toplum kuruluşlarına arzu
edilen boyutta henüz sahip değiliz.
Ancak, Basında yer alan TGC,
ÇGD, ÇEVKO ve iş dünyasında
da TÜSİAD, TÜGİAD, TÜGİK,
GYİAD, KAGİDER, iller, ilçeler ve
hatta beldeler bazında hemşehri
dernekleri gibi STK’lar medya
yoluyla hükümetin almış olduğu
ekonomik, toplumsal ve hatta siyasi
kararlar üzerinde, ülke menfaati
doğrultusunda her türlü yazılı ve
sözlü önerilerde bulunmaktadırlar.
Günümüzde gelişen teknolojiler ile
artık bilgiye ulaşım daha kolay ve
hızlıdır. Yerel ve merkezi yönetimlerle
özel sektör de sayıları her geçen yıl
daha da artan STK’lar ile bilinçli bir
halkın varlığından haberdar olmaya
başlamışlardır.

Society Evaluation Report by
analyzing the civil-government
relations in 2010 and by extending
their research they also revealed the
2011 report in the month of January.
In this report they have determined
that the necessary mechanism for
public-NGO cooperation has not
been fully generated, that the effect
of the civil society to politics is found
insufficient or ineffective by a vast
majority, that 57% of the NGO’s
do not have full time employees
and that the financial situation of
79% of the NGO’s is not sufficient
to accomplish their purpose. This
report has been an important
tool which shows the position
and conception of the NGO’s in
our country which is in the EU
membership process.
In the report it states that the
greatest funds provided to the
NGO’s are provided by the European
Union. Embassies, American
and German international private
foundations and the United-Nations
provide the most financial support to
NGO’s.
In Turkey, during the adjustment
process to the union acquit, with
the Law of Associations where
necessary regularizations were
made, in 03.08.2002 Department
of Associations was founded within
the Internal Affairs in ordered to run
the services related to Associations.
With the change made in the 73rd
clause of this statute; they have
brought into judgment that the
governorships in the counties and

district governorships in districts
will have to have a branch of related
associations to serve them. In the
http://www.dernekler.gov.tr/ address
from 2012 October there are 92901
active associations.
In the light of these researches, we
still have not obtained the desired
non-governmental organizations
who will provide participation to
topics and problems regarding
nation-wide subjects, who will build
bridges with central administration,
and who will have the qualification
and power to contribute to legislative
process. However, associations
such as TGC (Turkish Journalists
Association), ÇGD (Progressive
Journalists Association), ÇEVKO
(Environmental Protection and
Packaging Waste Recycling
Foundation) and TÜSİAD (Turkish
Industrialists’ And Businessmen’s
Association), TÜGİAD (Young
Businessmen Association of Turkey),
TÜGİK (Young Businessmen
Confederation of Turkey), GYİAD
(Young Businessmen Association),
KAGİDER (Women Entrepreneurs
Association of Turkey), NGO’s of
fellow citizens in counties, districts
and even sometimes towns
have a positive effect and a say
regarding the decisions made by
the government for the benefit of
the nation. With the developing
technology it is easier and faster
to reach information. In local and
central governments the existence of
NGO’s has been more notable due
to their daily increasing number.

Güvenilir Isıtma Teknolojileri ve
İçinizi Isıtan Fiyatlar

www.budakogullariisi.com

0.212 596 30 55

88
İlk Reklam Şirketi / The First Advertisement Company
TR’de MARKA

İlk Reklam Şirketi
THE FIRST ADVERTISEMENT COMPANY
En eski reklam şirketi, 1786 yılında,
Londra’da kuruldu. Şirketin sahibi
William Tayler, özellikle yerel
basında sayısız ilan yayınlattı. İlk
ilan metinleri, genellikle “duyuru”
biçimindeydi. 1809 yılından itibaren
reklam ajansları, metinlerde vurucu
sloganlara yöneldiler. Bu akımı ilk
başlatan metin yazarı ise James
White’ın reklam ajansında çalışan
Charles Lamb oldu. Lamb’in yazdığı
ilk orijinal reklam metninde, bir eşya
piyangosunun tanıtımı yapılıyordu.
1880’lerden itibaren gazete
ilanlarında, biçim olarak da yaratıcı
zekanın ürünleri sergilenmeye
başlandı. 1889’da İngiltere’de
Thomas Smith, kurduğu reklam
ajansını “yaratıcı metin ve mizanpaj
kuruluşu” olarak tanımlıyordu.
Amerika’da J. Ayer tarafından
kurulan reklam ajansı, ilk metin
yazarını 1892, ilk grafikeri ise 1898
yılında kadrosuna aldı.
Amiral Thomas Cochrane’den,
Fransız halkına seslenen bazı
bildirilerin dağıtılmasını istediler.
Donanma Komutanlığı, söz konusu
bildirilerin İngiliz kıyılarında avlanan
Fransız balıkçılarına verilmesini
ve kendilerinden bu bildirileri
yurttaşlarına dağıtmalarının
istenmesini öneriyordu. İngiliz
Cochrane ise, Fransız balıkçılarının,
düşmanları tarafından ellerine
zorla tutuşturulan kâğıtları, kendi
yurttaşlarına ileteceklerine hiç
inanmıyordu. Bu yüzden, teslim
edilen emanetleri, Fransa’ya
ulaştırmak için başka bir yöntem
aramaya başladı. Daha önceki
yıllarda, Kraliyet Donanması’ndan
“Pallas” adlı geminin güvertesinde
uçurduğu dev uçurtmalarla,
tekne’nin hızını artırabilmek için
bazı deneyler gerçekleştirmişti. Bu
deneyler ona esin kaynağı oldu ve
küçük uçurtmalar yaptırttı. Bildiriler,
bu uçurtmaların kuyruklarına
düğümlendi.
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Gemi, Fransız sahillerinde
dolaşmaya başladı. Belirli aralıklarla,
uçurtmaların ipleri bırakıldı ve
böylece İngilizlerin bildirileri, Fransız
sahillerine ulaşmış oldu.
The oldest advertisement company
was founded in London in 1786. The
owner of the company William Tayler,
issued many local announcements
to be published in the local
newspapers. It was after 1809 that
advertisement agencies began to
use striking slogans in texts. The
person who first started this stream
was Charles Lamb, who worked
in the advertisement company of
James White. In the first original text
that Lamb wrote, the promotion of
lottery furniture was being made.
From the 1880’s creative intelligence
began to be displayed in text writing
for newspaper advertisements.
In the year 1889 England, the
advertisement agency founded by
Thomas Smith was defined as “the
founders of creative text and page
layout”. In the United States, the
advertisement agency founded by J.
Ayer hired the first text writer in 1892
and their first graphic designer in
1898.
They asked Admiral Thomas
Cochrame to distribute some
announcements to the people
of France. The Fleet Command
suggested that the announcements
in question should be given to
French fishermen who fished in
the English shores and that they
would hand them to their citizens
when they returned to their shores.
However, Cochrane did not
believe that the French fishermen
would hand out announcement
handed to them by their enemies.
Due to this reason he began to
search for another way to get the

announcement to the French shores.
Previous years he had made some
experiments on board of the “Pallas”
which was one of the Royal Navy
ships and with giant kites he tried
to see what would the effect on the
speed of their ship would be. These
experiments became an inspiration

and he had some small kites made.
The announcements were attached
to the tails of the kites. The ship
began to travel the shores of France.
With certain intervals, the ropes of
the kites were released and the
announcements reached the shores
of France.
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Nerede O Eski Reklamlar (!)
What became of the old advertisements (!)
Sevgili Okuyucularımız,
Bir akademisyen gözüyle reklamlarda nelerin
değiştiğini görmek ister miydiniz? Sizin için
tamamen rastlantısal bir metotla aynı markaya
ait iki basılı reklamı değerlendirdim. Marka
olarak Palmolive sabun seçtim. Elbette
markanın ve ürünün, ayrıca markanın o dönem
için uyguladığı konumlandırma stratejisinin
ne olduğu, basılı reklamdaki bütün mesaj ve
unsurları etkileyecektir. Ancak yine de sistematik
olarak reklam teknolojisinin ve felsefesinin yıllar
içerisinde değişikliğe uğradığını gözlemlemek
mümkündür.

Dear Readers,
Would you like to see through the eyes of
an academician as to what changed in
advertisement? With a change cause method,
I have evaluated two printed advertisements of
the same brand just for you. I have chosen the
Palmolive soap brand.
Of corse depending on what the applied
positioning strategy of the period was will
affect all messages and factors of the brand an
product. However, it is possible to observe the
changes that advertisement technology and
philosophy has been through systematically.
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Öncelikle göze çarpan farklardan
birisi eski reklamda daha fazla
yazı olması. Eski reklamlarda
kişileri ikna etmek için daha fazla
yazı kullanılırken, günümüzdeki
reklamlarda daha çok akılda kalan,
çarpıcı bir mesaj verebilmek ön
plandadır. Çoğu reklamda tek bir
cümle veya tek bir sözcük, akılda
kalmak için yeterli olabilmektedir.
Kimi reklamlarda ise söz bile yoktur;
bir ışık, bir yansıma, bir bakış, bir
duruş yeterlidir. Teknolojinin de
yardımıyla yeni reklamlarda çarpıcı
olmak daha kolaydır. Renklerle,
görüntüyle, yazılarla oynayarak farklı
etkiler yaratmak mümkündür. Aynı
mesajın farklı bir düzende verilmesi
tüketicinin algısını değiştirecektir.
Bir diğer fark, eski reklamda verilen
mesajın çok daha direkt olmasıdır.
Karşılaştığınız diğer eski reklamlarda
da görebileceğiniz gibi, bu reklamda
da doğrudan bir söz veriliyor. Kelime
oyunu yapılarak 14 günde iyi bir
sevgili bulabileceğiniz söyleniyor.

Sabun ve sevgili arasındaki ilişkinin
ne kadar doğrudan olduğunu
siz de hissettiniz mi? Bu nedenle
bazı eski reklamlara baktığınızda
gülümsememek işten bile
değildir... İlerleyen zamanlarda ise
mesajlar doğrudan değil dolaylı
olarak verilmeye başlanmıştır...
Yeni reklamda görülen imgeler
ve mesajlar, aslında bu kadının
bedenine dokunan birisinin
gözünden güzellikleri ön plana
çıkarmaktadır; yani dolaylı olarak
sabunla elde edilen güzel cilt,
erkeklerin beğenisine sunulmaktadır.
Göze çarpan bir diğer fark ise
eski reklamların adeta fotoğrafla
desteklenmiş bir bilgilendirme
yazısı gibi olması, yeni reklamların
ise imgesel öğelerden daha çok
faydalanmasıdır. Eski reklamda
sabunun nasıl kullanılacağı
anlatılmakta iken yeni reklamda
semiyotik bir inceleme ile çok daha
kompleks mesajlar verilmektedir.
Örneğin reklamda dominant renk

The first difference which strikes
the attention the most is that
there is more writing in the
old advertisement. In the old
advertisements they used to use
more writing to convince people
whereas in today’s advertisements
it is at the forefront to send out a
catchier message. In most of the
advertisements a single sentence
or a single word is enough to
stick in the mind. In some of the
advertisements there aren’t even
words; a light, a reflection or a
stance is enough. Also with the help
of technology, it is much easier to
be striking in new advertisements. It
is possible to create different effects
by playing with colors, image and
fonts. Giving the same message in a
different composition will change the
perception of the consumer.
Another difference is that the
message given in the old
advertisement is more direct. AS you
will see in other old advertisements,

this advertisement directly makes a
promise. By using wordplay they say
that you can find a nice boyfriend
in 14 days. Did you also feel how
direct the connection between
soap and love was? Due to this
reason, it is impossible to deny that
looking at old advertisements brings
a smile to one’s face… Later on
the messages were not given as
directly and became more subtle…
The image and messages seen in
the new advertisement brings forth
the beauty seen from the eyes of
the person touching her body; so
indirectly, the beauty obtained from
using that soap is offered to the
liking of men.
Another striking difference is that
the old advertisement is more like
a supported informative memo,
as for the new advertisement,
elementary images have frequently
been used. In the old advertisement
they explain on how to use the soap
whereas in the new advertisement
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50 - 1860
1
NEW

1750 - 1760 - 1770 - 1780 - 1790 - 1800 - 1810 - 1820 - 1830 - 1840 - 1850 - 1860 - 1870 - 18

1840 - 1850 - 1860 - 1870 - 188

OLD
olan pembe, hem sağlıklı bir cildin
rengini yansıtmakta hem de pembe
bir gülle özdeşleştirilmektedir.
Bilindiği gibi gül, aşkın ve
romantizmin simgesidir. Üstelik
gül, kadının sırtını döndüğü
yerden, bir erkek tarafından hediye
edilmektedir. Böylece gül kokulu bu
sabun, kadının gülü elde etmesini
sağlamaktadır- hem de yüzünü
bile dönmeden... Kadının elbisesi
de aynı tonlardadır; dolayısıyla gül
tamamen bedenini sarmıştır.

Yeni reklamların bir başka özelliği
ise, eski reklamlardaki güzel/yakışıklı
ancak jenerik yüzler yerine tanınan,
ünlü kişilerin tercih edilmesidir. Yeni
reklamda kullanılan yüz, oyuncu ve
şarkıcı Anne Curtis’tir; dolayısıyla
bu kişiye ait bütün imgeler ve
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imajlar reklamda bu sabunu
kullanan kişiye ve dolaylı olarak
sabunu kullanacak olan “sıradan”
tüketiciye geçmiş olur. Bilinçaltında
bu mesajın karşılığı, “bu sabunu
kullan, Anne Curtis gibi ol” kuralına
dönüşmektedir. Gülü veren erkek
ise gömlek giydiğine göre meslek
sahibi, büyük ihtimalle iyi para
kazanan bir erkeğe benzemektedir.

Peki, “her iki reklamda ortak ne var”
diye soracak olursanız, o da “hafif
umursamaz tavırlı, kendinden emin,
biraz hınzırca gülümseyişi olan
bir kadın ve ona hayranlık duyan
bir erkek” derim. Bundan ne gibi
anlamlar çıkarabileceğimizi sizlere
bırakıyorum :) Evet evet, kadınlar
bakımlı olmalı...

much complex messages are given
with a semiotic examination. For
example, the dominant color in the
advertisement is pink, it reflects
the color of a healthy skin and it
is assimilated with a pink rose.
As everyone knows, a rose is the
symbol for love and romance. In
addition the rose is presented to her
by a man when her back is turned.
Therefore, this rose scented soap
will enable the woman to obtain a
rose – by not even turning around…
The dress of the woman is also of
the same tone of color; therefore the
rose is completely wrapped around
her body.
Another characteristic of new
advertisements is that they prefer to
use celebrities rather than beautiful/
handsome and generic faces like
they used to. The face used in

the advertisement is an actor and
singer Annie Curtis; therefore, alll the
images that belong to that person
will have been passed on to the
“ordinary” people who use the soap.
The subconscious equivalence of
this message is “use this soap and
be like Anne Curtis”. As for the man
who is giving the rose; since he i
wearing a shirt, he is most probably
a man who makes a good living.

If you were to ask “what is the
common thing between the two
advertisements?” then I would have
to say “a slightly nonchalant woman
who is confident with a wicked smile
and a man who has an admiration
for her”. I leave it up to you as to
what meaning you get from this :))
Yes, yes, women should definitely be
snug…

1870
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Sosyal Medya
		 İletişiminin Evreleri
Başlangıç

İlişki Kurma

Başlangıç aşamasını iyi yönettiniz ve geri dönüşlerin oranı artmaya başladı. Bu durumda yapılması
gereken şey diyalog kurmaktır. Diyalog ne kadar etkili
olursa firma sosyal medyada bir sonraki aşama olan olgunluk seviyesine o denli erken ve güçlü girer. İyi yönetilen
bu sürecin uzunluğu 6 ay ve üzerindedir. Bu evrede kazanılan
takipçilerin büyük çoğunluğu referans yoluyla gelir. Bu Twitter
için aldığınız retweet sayısı, Facebook içinse paylaşım sayısıyla doğru orantılıdır. Bir önceki evrede düşük seviyede olan
takipçi etkileşimi bu süreç sonunda orta düzeye ulaşır. Referans yoluyla gelen takipçilerden dolayı, toplam sayının
yüzde 90’a yakını hedef kitleden oluşur. Bu rakama
ulaşan firmalar sosyal medya iletişiminde olgunluk
çağına geçerler.
Olgunluk dönemine ulaşmak 1 yıldan fazla bir süreç alır. Takipçiler firma
adına açılan hesapların sadece satış amaçlı
olmadıklarına ikna olduklarından bu dönemde
Günümüzün olmazsa olmazı sosyal medya iletişimi. Siz
firma sosyal medyada sıkça promosyonlarından,
de sosyal medyada var olmak için çeşitli sosyal ağlarda
yeni ürünlerinden bahsederek sosyal medya yohesap açtınız. Bundan sonraki adımın ise takipçi ya da
luyla satışlarını arttırabilir. Ulaşılan kitlenin yüzde
hayran kazanmak olduğunun farkındasınız. Hesapları
95’inden fazlası direkt hedef kitleden oluşur. Bu
açtınız ve verdiğiniz mesajlarla takipçi sayınızı artırdınız. Bir
sürecin ardından yer alan süreç her ne kadar bösüre sonra internet üzerinden on binlere ulaşıyor duruma
lünme olarak adlandırılsa da firmanın daha niş
geldiniz. Artık ürün ya da hizmetlerinizi daha geniş kitlelere
kitlelere ulaşabilmesinin önünü açar.
ulaştırıyorsunuz. İşte başardınız. Sosyal medyada etkili bir
şirket olarak başarıya ulaştınız. Bu kadar kolay(mı?)

Sosyal medyada var olmaya karar verdiğiniz
anda başlayan bu süreç iyi yönetime bağlı olarak
3 aydan 9 aya kadar sürer. Bu aşamada gelişim yavaştır ve takipçilerle etkileşim düşük seviyelerdedir.
Sürecin bu bölümünde takipçilerin hedef kitle olma
oranı yüzde 50 düzeylerindedir. Bu durum, bu süreçte elde edilen verilerin analiz edilmek için erken olduğunu ortaya koymaktadır. Analizlerden verimli
sonuçlar alabilmek için bir sonraki aşamanın
tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ne yazık ki ulaştığınız rakamın pek de gerçeğe dayandığı
söylenemez. Bu durumun ardında bir marka kültürü ya
da diyalog bulunmamakta. Hatta çoğu zaman takipçilerin
arasında demografik, ekonomik ya da sosyal bir bağ
bulunmuyor. Kısa zamanda çok kişi tarafından takibe
alınmak geniş kitlelere ulaşmak anlamına gelmemekte.
Bunun yerine daha sıkı bir çalışmaya girmeniz gerekmekte.
Topluluk yönetimi kavramının dört ana aşaması
vardır. Topluluk yaşam döngüsü adı verilen bu süreç
başlangıç, ilişki kurma, olgunluk ve bölünme evrelerinden
geçmektedir. Bu süreçleri ana hatlarıyla inceleyelim.
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Olgunluk
Dönemi

Bölünme
Firma ürünleri hakkında bolca bilgi paylaşımına
ve promosyonlara yer vermeye başladığı için her bir
ürünün ne kadar kişinin ilgisini çektiği belirlenebilir ve
bu ürünlere ait ayrı hesaplar açılabilir. Her ne kadar ana
firmanın takipçi sayısında bölünerek bir azalma yaşanmayacaksa da, ulaşılan kitle ilgi alanlarına yönelik
ürünlere ait sayfaları takip etmeye başlayarak firmanın her bir ürünü için sosyal medya yaşam
döngüsünü başlatmış olur.

Beginning
This period begins the moment you decide to
exist in the social media and depending on the
management it lasts for a period of 3 to 9 months.
During this period development is rather slow and
interaction with followers is rather at a low level. During
this section of the period becoming a target market
ratio is at a level of 50 percent. This situation proves
to show that the data acquired during this period is
too early to analyze. In order to obtain effective
data from the analysis the next step needs
You have successfully managed the beginning
to be completed.
period and the bounce rate ratio is increasing. The
more effective the dialogue is, the stronger and sooner the
firm will enter the next maturity period. If managed effectively,
this period lasts for 6 months and longer. Most of the followers
obtained during this period come by means of references. This
is the retweet number you obtain from the Tweet you have sent,
as for Facebook, it is the same ratio as the shared posts. The
low number of followers obtained during the previous phase
will reach a medium level by the end of this period. Because
the followers came through reference, 90 percent of the
followers will constitute from the target market. Firms
who reach this number will pass on to the maturity
period in social media communication.
Reaching the maturity period will take a period
of longer than 1 year. Because the followers are
convinced that the pages opened under the names
of the firms do not have the sole purpose of making
sales, during this period the firm can frequently mention
about its sales and new products thus increase the sales
through the social media. More than 95 percent of the
Due to the fact that we have begun to
people reached is formed of direct target market. No
share a lot of information and promotions
matter how much we call the following period as
regarding the products, it is possible to
division, the period following this one will enable
determine how much a certain product attracts
the firm to reach niche targets.
the attention of which clients and different
accounts about these products can be created.
Despite the fact that there will not be a decrease
in the number of followers due to division, the
followers will begin to follow a site which
focuses on the product of their interest
and will have begun a media life
cycle of the firm.

Building Relations

Maturity Period

Division

Levels of
Communication
in Social Media

An absolute must of today is social media communication.
You have also opened accounts in certain social medias
to exist in them. You are aware that the next step is to
obtain admirers or followers. You opened the accounts and
increased your followers with your messages. After a while
you could reach ten thousands through the internet. You
can reach your products or services to tens of thousands
through the internet. There you made it. As a firm you have
reached success in the social media. Is it that easy?
Unfortunately the numbers you have reached is not even
close to reality. Behind this scenario there is no culture or a
dialogue behind the brand. Actually most of the time there
is no demographic, economic or social relation amongst
the followers. Being followed by a large crowd does not
mean that you have reached a vast crowd.
Instead of this you will need to get into a more detailed
work. There are four steps to community management.
This period called communal life cycle goes through
the cycles of beginning, building relations, maturity and
division. Let’s analyze these periods with their main lines.
sosyalmedya.co
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ELEKTRONİK POSTA İLE
MUCİZELER
Bulabİleceğİnİz
M3 Exemplary Miraculous

Works Which You

Can Create

3 ÖRNEK

ÇALIŞMA
With E-Mail

Murat ERDÖR
Elektronik Posta ile Mucizeler Bulabileceğiniz 3 Örnek Çalışma
M3 Exemplary Miraculous Works Which You Can Create With E-Mail

L

afın gelişi tabi mucize, ortada mucize falan yok, sadece pazarlama ile ilgili düşündüklerinizi e-posta ortamına dökerek inanılmaz geri dönüşler
sağlayabilir, bu e-posta gönderimini neden senelerdir müşteriye e-bülten göndermek ve şirketle alakalı haberleri duyurmak için kullanılan bir
araç olarak düşündük diye kendinize sorarsınız. Size aşağıda 3 örnek vereceğim, bakalım siz ne düşüneceksiniz.

Alışveriş sepetinde ürün bırakıp çıkan müşteriye önceden ayarlanmış otomatik e-posta mesajını belli bir süre sonra göndererek hatırlatmada bulunup
ürünleri almasını sağlayabilirsiniz. Hatta x TL üstünde ürün bırakanlar sizin için değerli (VIP) müşteri kategorisine giriyorsa bunlara hem hatırlatma
yapabilir hem de ürünleri alması için ücretsiz kargo sunabilirsiniz.
Bu hatırlatma e-postası en başta kurgulandığından tekrar tekrar uğraşmanıza gerek kalmaz ve zamandan tasarruf edilir. Ayrıca müşteri
memnuniyetinde artış sağlanır ve olası geri dönüşlerde kaybedilmiş gibi gözüken alışveriş tamamlanır.
Diyelim ki kullanım süresi belli olan ürünler satıyorsunuz, mesela deodorant, diş macunu, vitamin hapı vs. Ve diyelim ki bunların kullanım süresi 30
gün olsun. Önceden ayarlanmış otomatik e-posta mesajı ürünün alınmasından 25 gün sonra ilgili kişiye gidecek ve “aldığınız ürünün bitmesine az
kaldı, yeni sipariş vermek için lütfen tıklayınız” diyecek.

Bu sayede sadece akıllı bir stratejiyle büyük bir çaba
sarf etmeden yeniden satış yapma şansına sahip
olacaksınız. Şahsen ben böyle bir e-posta alsam çok
hoşuma giderdi çünkü yoğun iş hayatında unuttuğum
şeyi ilgili firma bana hatırlatıyor, zaman tasarrufu
sağlıyor ve benimle ilgileniyor diye düşünürdüm.
Sitenizde hotel, uçak bileti, yurtiçi ve yurtdışında turlar
sattığınızı düşünelim. Müşteri sitenizden bir tatil paketi
satın aldığında gene önceden ayarlanmış otomatik
e-posta ile müşteriye anında e-fatura gidecek ve
müşteri bu hizmete ne ödediğini daha net görmüş
olacak.
Müşteri tatile gitmeden 10-15 gün önce gidecek
e-posta mesajında ise “Yanınıza Almanız Gerekenler”
gibisinden bir liste yer alacak, burada kişisel bakım
malzemeleri gibi bilindik malzemeler olacağı gibi
şirketinizin satınca yan gelir elde edeceği hizmetler
de (sağlık sigortası, uçak bileti, havalimanı transferi
vs.) yer alacak. Böylece bu hizmetleri de satarak
ek kazanç elde edeceksiniz. Hatta kişisel bakım
malzemesi vs. gibi malzemeler için önceden
anlaştığınız bir siteye link verebilir, buradaki satışlardan
da komisyon kazanabilirsiniz. Küçük meblağ gibi
gözüken bu gelirler yüzlerce kişiye satıldığında sene
sonunda bilançonuza sizin bile beklemediğiniz artı
değer katacaktır.
Müşteri tatilden döndükten sonra gönderilecek anket
ile beklentilerin ne derece karşılandığını ve müşteri
memnuniyetini ölçebilir, böylece şirketiniz tarafında
hatalı olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa bunları
düzeltme şansı bulabilir, hizmet seviyenizi yükseltebilir
ve stratejik bazı kararları verebilirsiniz.
Yukarıda bahsettiğim 3 örneğe bakarsanız aslında
çok basit ve uygulanabilir düşünceler. Önemli
olan ne yapmak istediğinize karar vermek ve bunu
yapabileceğiniz bir e-posta hizmeti veren şirketle
çalışmak. Şunu kesinlikle bilmenizi isterim ki e-posta
ile yapamayacağınız hiç bir şey yok, sadece isteyin
ve yapın, eminim sonuçları alınca daha önce neden
bunları yapmadım diye düşüneceksiniz.

M

iracle of course as in figure of speech, there is no miracle, you can simply obtain
incredible feedback from the e-mails you send about your thoughts on marketing
and you also might have thought why you have used this as a tool to send out
e-bulletins and news regarding your company. Below, I will give you 3 examples and let’s
see what you think.
You can send an automated reminder e-mail to customers who left their shopping cart with
items and have not made the purchase and offer them free delivery so that they make the
purchase, thus you will have made a reminder and have the opportunity to present other
products.
Because this e-mail will have been built beforehand you will not need to do it over and over
again and lose time. Thus, you will increase client satisfaction and gain the shopping which
seemed as lost.
Let’s say that you sell goods with specific expiry dates, deodorant for example, or
toothpaste or vitamin pills. And let’s say that their expiry date is 30 days. The automated
e-mail will be sent to the client 25 days after they added it to their carts and say “the expiry
date of the item you have added to your cart is close, please click to renew order.”
This way, with a smart strategy you will have the opportunity to make a new sale without
making a great effort. Personally, if I were to receive an e-mail as such I would appreciate
it very much because a firm is reminding me something I had forgotten in my hectic life, it
saves me time and is takes care of me.
Let’s say that you are selling hotel reservations, plain tickets, national and abroad tours.
When a client purchases a vacation pack from your site, with a pre programmed e-mail, an
e-invoice will be sent automatically to the customer and they will have the opportunity to
see what they have payed more clearly.
Before the customer leaves for the trip you can send an e-mail with a list of “Things To
Bring Along”, ther will be alist of common things such as personal care products and also
services which your company provides on the side such as health insurance, plain tickets,
airport transfers and such. This way, you will also make extra earnings by providing these
services. You can even give a link to a firm, which you have already made agreements with,
which sells personal care products and receive a commission. These small incomes which
seem small will add an unexpected value to your end of the year financial statement.
When the customer returns from vacation you can send a pole and enquire as to what
degree their demands were met and see the client satisfaction, this way you will find
the opportunity to correct anything which may have been considered as incorrect, thus
increasing your service level and make strategic decisions.
If you look at the 3 examples ı have mentioned above you will see that they are very simple
and applicable things. What is important is to decide on what you want to do and work with
a company which provides these e-mail services. I would very much like you to know that
there is nothing that you cannot do with e-mails, just go for it, I am sure that after you start
getting results you will think as to why you haven’t done it before.
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Two cities and two universities

iki Şehir iki Üniversite
Bu yazıda, Mayıs-Haziran 2012 döneminde Harvard Üniversitesi’nde bilimsel bir konferansa
katılmak üzere Amerika’da bulunduğum zaman diliminde yaşadığım bazı anılarımı ve
gözlemlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Elbette ki anlatacaklarımın büyük bir kısmı benim
penceremden görünenlerdir. Evet, farkındayım, aynı pencereden bakan her gezginin göreceği
sahneler ve anlatacakları farklıdır.
In this writing, I would like to share with you some of my observations and memories about the
time when I was in America for a scientific conference in Harvard University between May and
June of 2012. Of course, most of my stories are from my window, from my vision, my sight and
yes, I am aware that things that a wanderer sees and says are different even if he looks through
the same window.

Dr. Niyazi YÜKÇÜ
İki Şehir İki Üniversite
Two Cities and Two Universities
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New York City

New York City

İstanbul Atatürk Havaalanındaki
birçok güvenlik noktasından
geçtikten sonra nihayet uçmaya
başlıyorsunuz. Aktarmasız
gerçekleşen bu seyahat yaklaşık
on bir saat sürüyor. New York’a
ilk gidişim olduğundan dolayı,
uçak şehre yaklaştıkça Manhattan
göktelenlerini görmek için
cama sımsıkı yapıştım. Fakat,
iniş sırasında hava biraz sisli
olduğu için John F. Kennedy
havaalanı civarından başka bir şey
göremedim. Gerçi bu beklentimi
inişten iki saat sonra fazlasıyla
karşılayacaktım. Amerika’daki saat
farkından dolayı saatinizi hemen
yedi saat geriye alıyorsunuz.
Bir anda saatim sabah saat
beş iken akşam on oluverdi.
Kennedy havaalanındaki sadelik
ve kalabalığın kolayca eritilmesi
dikkatimi çekti. Üstelik takım elbiseli
kravatlı memurlar da görmedim.
Pasaport kontrol memurlarının
kimisi küpeli, kimisi de yöresel

After having passed several transition
points at the Istanbul Ataturk Airport,
eventually you fly. The trip lasts
around eleven hours without any
transfers. It was my first trip to New
York so I sticked to the window to
see the skyscrapers of Manhattan
as we were getting close to the city.
But during landing I did not see
anything at the John F. Kennedy
airport because of the fog. Though I
was going to satisfy my expectation
within two hours after landing.
Due to the time difference you take
experience jet lag. Suddenly my
internal clock was set to ten in the
evening whereas it was actually five
in the morning. What attracted my
attention was the simplicity of the
airport and how the crowd ended
up adjusted to the time. I didn’t
even see anyone in a suit and tie.
Some of the passport controllers
were carrying out their work with
piercings and some were wearing
traditional Indian caps. This scene

Hintli kasketi takmış biçimde
görevlerini yerine getiriyordu. Bu
görüntü, bu ülkede kılık kıyafet
dayatmasının olmadığını ve önemli
olanın görevlilerin işini doğru
yapması olduğunu ispat ediyordu.
Metro kullanarak, havaalanından
Manhattan adasının merkez
istasyonu Penn Station’a geldim.

Ana kara ile Manhattan adası
arasındaki deniz kısmından,
deniz altına inşa edilmiş olan
tünel yardımıyla geçtik. Bu tünel,
şimdilerde İstanbul’da yapımı
devam eden Marmaray projesini
hatırlattı bana. Penn Station’da yirmi
dört saat klasik müzik yayını yapılıyor
ve kesinlikle kalabalık ortamdaki

shows us there is no enforcement
of dress code and the important
thing is that workers do their job
correctly. I went from the airport to
Penn station in Manhattan Island
by the metro. We passed through
the underwater tunnel constructed
between the main land and
Manhattan. This tunnel reminded

me the current construction of
Marmaray in Istanbul. You can listen
to classical music twenty-four
hours a day at Penn Station and this
music definitely helps to appease
the stress in the crowd. I went out
from Penn Station and few minutes
after I found myself on 5th Avenue
thanks to the comprehensibility of
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stresin azalmasını sağlıyor. Penn
Station’dan dışarı çıktım, tabelaların
kolay anlaşılırlığı ve yönlendiriciliği
sayesinde birkaç dakika sonra
kendimi meşhur 5. Caddede
(5th Avenue) buldum. Saat gece
yarısını biraz geçmişti. Biraz çevre
gözlemi yapınca, New York’un
sloganlarından biri “Asla Uyumayan
Şehir” hatırlanıyor hemen. Çünkü,
caddenin yoğunluğu, renkliliği ve
kafamı kaldırdığımda gördüklerim
beni inanılmaz heyecanlandırmıştı.
Kendimi bir anda gökdelen ve ışık
denizinin içinde bulmuştum. Yakın
olduğu için, 5. Cadde üzerinde
27. sokaktaki otelimi bulmak
üzere başladım yaya yürümeye.
Yürüyüşüm esnasında şaşkınlığım
yön değiştirmeye başladı. Çünkü
yolumun üzerindeki gökdelenlerin
dibinde, karton üzerinde yatan pek
çok evsiz insan gördüm. Nihayet,
yüz yaşındaki on üç katlı küçük
ve sevecen otelimin önündeydim.
Gerçekten de, çağımızda
insan yaşamını kolaylaştıran
teknolojilerden biri de internet.
Çünkü daha gitmeden booking.
com üzerinden odamı seçmiş ve
ödememi yapmıştım.
İlk izlenimler heyecanını burada
kestikten sonra, şimdi daha genel
anlatmaya devam edelim. Başlıkta
şehir ismini New York City olarak
belirttim. Çünkü aslında, New York
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the signboards. It was already past
midnight. After having looked around
for a while I immediately recalled
one of New York’s slogans, which
is “The city that never sleeps”. The
crowdedness, the colorfulness of the
road and what I saw when I lifted my
head got me very excited. In a flash
I was in the middle of skyscrapers
and the illuminated sea. Because it
was near, I started walking towards
my hotel which was on the 27th
street on 5th Avenue. While I was
walking my astonishment started
shifting because on my way I saw
many homeless people lying on
some pieces of cardboard at the
foot of skyscrapers. Eventually I was
in front of my hundred year old, three
story, small and lovely hotel. One of
the technologies which facilitate our
lives is the internet. Before having
put my foot in the hotel, I had already
made my reservation on “booking.
com” and paid it.
I told you my very first impressions.
Let’s talk about my overall
impression now. In the title I
specified the name of the city as
New your City because there also
New York State which contains the
New York City (NYC). It is possible
to see the NYC acronym in many
places. Especially on the yellow
cabs which are the symbol of the
city. So in my writing and in other

eyaletinin ismi ve New York City
(NYC) ise eyalet içindeki en büyük
kentin adı. Kent gezisi sırasında
birçok yerde NYC kısaltılmasının
kullanıldığını görmek mümkün.
Özellikle kentin simgelerinden
biri olan sarı taksilerin üzerinde.
Dolayısıyla benim yazımda ve birçok
yerde New York dendiğinde aslında
kastedilen eyalet değil şehirdir.
Manhattan adası, New York’un
tam merkezini oluşturmaktadır.
Yaklaşık yirmi milyon olan New
York nüfusun neredeyse yarısı
Manhattan adasında yaşamaktadır.
Bilindiği gibi Manhattan yirminci
yüzyılın başından beri sahip
olduğu gökdelenleri ile meşhurdur.
Şimdilerde dünyanın başka
şehirleri de gökdelenleri ile
anılmaktadır. Fakat hiçbirinin bu
silueti Manhattan’daki kadar eski
değildir. Manhattan adasındaki
yoğun kentleşmeye karşın, yeşil
alanların ve parkların çokluğu
dikkat çekmektedir. Özellikle
Central Park hiç karışılmamış bir

places when you see New York, it’s
not the state but ithe city. Manhattan
Island is the center of the city. Half
of the population of New York lives in
Manhattan. As you known Manhattan
has been famous for its skyscrapers
since the 20th century. Nowadays
other cities are also remembered by
their skyscrapers. But none of their
silhouettes is as old as Manhattan’s.
Although it is an urbanized area,
Manhattan stands out with its parks
and green areas. Particularly Central
Park is a natural wonder that no one
has ever seen. Manhattan Island
and the other parts of New York are
connected by bridges and undersea
tunnels. The Brooklyn Bridge, which
is nearly a hundred and twenty
years old is one of them. It’s just an
aesthetic and engineering wonder.
The State of Liberty, Battery Park,
The Museum of Natural History are
cultural-knowledge places which
have to be seen. Seeing the rise
of the new building that will replace
the Twin Towers, demolished in
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doğa harikası. Manhattan adası
ve New York’un diğer kısımları
birçok köprü ve denizaltı tünel ile
bağlantılı durumda. Bu köprülerden
biri olan Brooklyn köprüsü, yaklaşık
yüz yirmi yıllık tarihe sahip, tam bir
estetik ve mühendislik harikası.
Özgürlük anıtı (Statue of Liberty),
Battery park, Doğa Tarihleri Müzesi
(Museum of Naturel History)
görülmesi gereken önemli bilimkültür mekânlarındandır. 2001
yılında yıkılan ikiz kulelerin olduğu
yeri ve orada yükselen yeni
gökdeleni görmek insanı derin
düşüncelere sevk ediyor. Günün her
saati kalabalığı ve eğlencesi eksik
olmayan Times Meydanı görülmeye
değer. Times Meydanı’nda her
kıyafetten, renkten dilden ve
dinden insan görmek mümkün.
Bu meydanda, elinde bir pankart
olan şeytan kılığına girmiş adamla
sohbet ettiğimde, kendisinin yazar
olduğunu ve bu pankart yardımıyla
yeni kitabının tanıtımını yaptığını
söyledi. Bilet alınarak gece saat
ikiye kadar, ünlü Empire State
binasının tepesinden Manhattan’ın
tamamını ve New York’un büyük
bir kısmını izlemek mümkün.
Özellikle gece yapılan seyir, gözlere
muhteşem bir ışık şöleni sunuyor.
Kilometrelerce alanı aydınlatan
bu alternatif akım elektrik sistemi,
kurucusu büyük bilim insanı Nikola
Tesla’yı hatırlatıyor hemen. Bu büyük
mucidin amacı, hem New York’taki
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2001, brought deep thoughts. Times
Square with its unfailing crowd
and entertainment is worth seeing.
It’s possible to see a person with
every type of clothes, with different
colours, from different religions and
who speak different languages. I
was talking with a man dressed
in some devil costume with a
placard and he told me that he
was advertising his new book with
the placard. With a ticket you can
go on the top of the Empire State
Building and watch Manhattan and
a large part of New York until two
after midnight. Especially night trips
offer a miraculous light feast. You
directly remember the great scientist
Nikola Tesla who invented the
alternating current system which can
illuminate an area of miles. The goal
of this inventor was to provide free
electricity to everyone living in New
York and the rest of the world. Nikola
Tesla lived in New York for nearly 60
years. The New Yorker hotel situated
in 34th street in 8th Avenue is where
Nikola Tesla stayed for 10 years
before he passed away. The hotel is
a “must see” place.
I noticed that in America the
overweight people were also the
poorest ones. These people only
eat fast food because it’s cheap
and this situation causes health
problems. With a hamburger and
coke way of nourishment, you

hem de dünyadaki diğer bütün
insanlara elektriği ücretsiz olarak
ulaştırmaktı. Nikola Tesla, New
York’ta yaklaşık 60 yıl yaşamıştır.
Manhattan’ın merkezinde, 8. Cadde
34. sokakta bulunan New Yorker
oteli, Nikola Tesla’nın ölümünden
önce son 10 yıl kaldığı oteldir ve
mutlaka görülmelidir.

Gördüğüm kadarıyla, Amerika’daki
aşırı kilolu insanlar en yoksul
kesimden. Çünkü bu insanlar, ucuz
olduğu için tek tip hızlı yiyecek
(fast food) ile besleniyorlar ve bu
durum sağlık açısından olumsuz
sonuçlara yol açıyor. Zira bu hızlı
hamburger+kola beslenme yöntemi
ile 2-3 dolara doyulabiliyor. Bu
türden mekânlara, elinde üzerinde
yatmak için tuttuğu kartonuyla giren
birçok evsiz gördüm. Şaşırmıştım,
çünkü bizim ülkemizde bu tür
hamburger yapan yerlere gitmek,
gittiğini konuşmak adeta gösterişli
bir durum. Öte yandan, ortalama
balık+salata 30-40 dolar civarında.
Dolayısıyla, gelir durumu iyi
olan insanlar dengeli ve sağlıklı
beslendiği için çok kilolu değiller.
Üstelik bu insanların yeterince
spor yapacakları zamanları da var.
Koşusu biten eşofmanlı insanların
girdikleri mekân ve arabalardan
bunu anlamak mümkündü.
Boston, Harvard, MIT
New York’tan Boston’a uçakla değil
de trenle gitmekte büyük fayda
var. Ben öyle yaptım. Çünkü çok
daha kolay biniyor ve sıkıcı resmi
işlemlerle uğraşmıyorsunuz. Üstelik
tren seyahati sırasında okyanus
manzarası başta olmak üzere

can be full with only 2 to 3 dollars.
I’ve seen many homeless people
with their piece of cardboard in
their hands entering those fastfood restaurants. I was surprised.
Because in our country, going to
those fast-food restaurants and
talking about them is a showy
situation. On the other hand, fish and
salad costs around 30-40 dollars.
Therefore, people who make good
money eat healthy food and they are
not fat. Furthermore, these people
have enough time to do sports.
We can deduce that from seeing
people there jogging with their fancy
sportswear.
Boston, Harvard, MIT
It took the train since it is the best
way to go from New York to Boston.
Because you get in much more
easily and you don’t have to deal
with some bureaucratic procedures.
Besides when you are on the train its
a great trip in and of itself because
of great views, one of them being
the ocean. Also you can have long
conversations with some of the
passengers. Boston is one the
oldest and wealthiest cities in the
United States of America. Boston
is also one of the first regions to
be settled by Europeans. You can

see the British influence from the
look and architecture of Boston.
When it’s compared with New York,
although it has a population of six
million, Boston gives a simple and
a secure impression. You won’t
be surprised that much in Boston.
There are much less skyscrapers,
crowds and traffic. According to
the Massachusetts’ state laws, no
matter who has the right of way,
pedestrians have priority when
crossing the road. I was very
surprised when all of the traffic was
waiting for me to cross the road
although the light was red. The
squirrels running between buildings
and in green parks, which are all
over the city, were spectacular. You
can come across people jogging
or cycling at every moment of the
day. Not possessing a bike is not a
problem because there are many
points in the city where you can rent
a bike with your credit card.
Today Boston is one of the science,
education and art centers of
America and the world. Harvard
and MIT (Massachusetts Institute of
Technology), which are the two best
universities in the world, are located
in Boston. Many people from all over
the world come to Boston’s hospitals
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birçok güzel coğrafyayı seyrederek
yolculuk yapıyorsunuz. Ayrıca,
trende birileriyle daha uzun sohbet
etme şansı yakalanabiliyor. Boston
Amerika Birleşik Devletleri’nin en
eski ve varlıklı şehirlerindendir.
Ayrıca Boston, Amerika’ya gelen
ilk Avrupa göçmenlerinin yerleştiği
bölgelerden biridir. Kentin genel
görüntüsü ve mimarisinden
İngiliz etkilerini görmek mümkün.
New York ile kıyaslandığında,
yaklaşık altı milyonluk nüfus
yoğunluğuna rağmen, Boston
daha sade ve güvenilir bir kent
hissi vermektedir. Burada çok fazla
sürprizle karşılaşmazsınız. Daha
az gökdelen, daha az kalabalık
ve daha az trafik. Massachusetts
eyalet yasalarına göre, Boston’da
trafik ışıklarının rengi ne olursa olsun
yaya her zaman karşıdan karşıya
geçme önceliğine sahiptir. Yaya
ışığının kırmızı yanmasına rağmen,
tüm trafiğin benim geçmemi
beklemesine çok şaşırmıştım.
Kentin her yerindeki yemyeşil park
alanları, binalar arasında koşuşturan
sincaplar dikkat çekici. Günün her
saatinde spor yapan ve bisiklet
kullanan insanlara denk gelmek
mümkün. Bisikletiniz yoksa sorun
değil, çünkü kentin pek çok yerinde
kredi kartıyla bisiklet kiralama
noktaları var.
Boston günümüzde Amerika’nın
ve dünyanın önemli bilim, eğitim,
sağlık ve sanat merkezlerinden
biridir. Dünyanın en iyi
üniversitelerinden ikisi olan Harvard
ve MIT (Massachusetts Institute of
Technology) buradadır. Dünyanın
birçok yerinden insanlar, bu iki
üniversiteye bağlı yüksek teknolojiye
sahip hastanelere tedavi için
gelmektedir. 1636 yılında kurulmuş
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olan Harvard Üniversitesi, dünyanın
birçok ülkesinden gelen yaklaşık
yirmi bin öğrencisiyle ve her türlü
olanağa sahip kampüsüyle örnek
alınacak mükemmel bir bilim
kurumu. Harvard, yıllık 32 milyar
dolarlık bütçesiyle dünyanın en
zengin üniversitesi. Mühendislik
ve temel bilimlerde dünyanın
bir numarası olan MIT ise 1861
yılında kurulmuştur. Harvard ve
MIT kampüsleri birbirilerine yakın
konumda ve yürüyerek aralarında
ulaşım sağlamak mümkün. Bu iki
üniversitenin mezunlarından çok
sayıda Nobel ödülü alan var. Üstelik
günümüzde, pek çok Nobel ödüllü
öğretim üyesi bu iki üniversitede
ders vermektedir. Yine dünyanın
saygın müzik okullarından biri
olan Berklee College of Music
de buradadır. Kaldığım otele
çok yakın olan bu müzik okulu,
etrafında çok eğlenceli mekânlar
oluşmasını sağlamıştı. Berklee
müzik okuluna yakın bu eğlence
mekânları sayesine, bu okulda
okuyan Güney Koreli müzisyen
bir arkadaşım da oldu. Ayrıca,
kent merkezinde çok büyük bir
bilim müzesi var. Bu müzede,
her kat farklı bir bilim dalı için
tasarlanmış. Giriş katında gerçek
dinozor fosillerini görebilirsiniz.
Bir üst katta mühendislik, fizik ve
matematik ile ilgili eserler mevcut.
Daha üst katlarda ise geçmişte uzay
çalışmalarında kullanılmış NASA’ya
ait emekli uyduları, uzay araçlarını
görmek gerçekten de büyük
heyecan veriyor.
Sizlerin de bu iki şehri ve iki
üniversiteyi gezmeniz, kendi
öykülerinizi anlatmanız dileklerimle.

which have high technology and are
associated to those universities for
treatment. Harvard University was
founded in 1636. It is an institution
of higher education with around
20,000 students from all over the
world and due to all the facilities
its campus has to offer, it is an
examplary institution. Harvard, with
its 32 billion dollar budget, is the
richest university. MIT, which is
the best University for engineering
and fundamental education, was
established in 1861. Harvard’s and
MIT’s campuses are quite close
to each other and within walking
distance , so you can go from one
to the other. Many graduates from
these universities have received
the Nobel prize. Nowadays many
professors who receive the Nobel
Prize are teaching in these two
universities. There is also the Berklee
College of Music which is one of

the most respected music school in
the world is. This college to which
my hotel was very close had many
enjoyable places around it. Thanks
to those places, I had the chance to
become friends with a musician from
South Korea studying at the Berklee
College of Music. Also there is a
big science museum in the center
of the city. In this museum, each
stage is designed for one scientific
discipline. In the entrance you can
see the real dinosour fossils. The
first floor contain works from the
fields of engineering, physics and
mathematics. In the upper floors,
you will get to see the old satellites
belonging to NASA that were used
in the past space studies. Seeing
those spacecrafts gave great
excitement.
I hope you will also visit these two
cities and tell your stories.
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Kaplan Gözü
tiger’s eye

Ametist Taşı
amethist stone
Apatit Taşı
apatite stone
Lal
lal
Yeşim
jade
Mercan
coral stone

these stones
are theuraputic

Oniks
onyx
Ay Taşı
moon stone
Zümrüt
emerald
Safir
saphire
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kaplan gözü tiger’s eye
Güç ve cesaret taşı olan kaplan gözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme
isteği verir. İlişkide bulunduğuz insanlarla aranızda telepatik bir bağ kurmanızı sağlar.
Duygusal bakımdan dengeleyicidir. İnatçılığı azaltır. Kaplan gözünün nazardan koruduğuna
inanılır, korku ve heyecanı gidererek cesaret ve istekliliği artırır. Ağrıları gidermek amacıyla
ağrıyan bölgenin üzerine konularak kullanılır. Mide bulanması, karın ağrısı, adale kasılmaları
ve romatizmaya karşı faydalıdır. Sakinleştirici özelliği dolayısıyla, uyumaya yardım eder. Kalbi
kuvvetlendirir.
The tiger’s eye is a stone of power and courage; it will increase your resistance and it will give
you the will power to continue despite the obstacles. It will help you to connect telepathically
with the person you are involved with. It balances emotions. It decreases stubbornness. It is
believed that tiger’s eye protects the holder from evil eye, it quenches fear and excitement
and increases courage and willingness. It is also used to relieve pain by placing it on the
areas of your body which hurts. It is good for nausea, stomach aches, muscle contractions
and rheumatism. Due to its soothing effect it also helps sleeping. It strengthens the heart.

apatit taşı

apatite stone

İletişim taşıdır. Tartıştığınız ya da anlaşamadığınız biriyle aranızdaki sorunları, bu taşla
çözebilirsiniz. Apatit taşı aynı zamanda hastalıkların tedavisinde de kullanılır.
It is the stone of communication. You can solve your communication problems with a person
you are arguing with or cannot get along with through this stone. The apatite stone is also
used for the treatment of diseases.

ametist taşı

amethist stone

Göz hastalıklarına, alerjiye, baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Negatif elektrik
yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir.
Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip dönüştürür. Uykusuzluk çekenlere
iyi gelir. Eğer uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız, ametisti yatmadan bir süre önce elinizde
tutun ve sonra yastığınızın altına koyarak yatın. Özelllikle düşman tavırlı insanların arasında
bulunacağınız zaman bu taşı yanınızda bulundurun.
It is good for eye diseases, allergies, headaches and cardiovascular diseases. Because it
carries negative energy; it intakes all the negative energy in the body and increases the mind
power. It cleanses and transforms the negative energy around itself. It is recommended for
insomnia. If you are having trouble sleeping, hold it in your hand before going to bed and put
it under your pillow before you go to sleep. Keep it close to you especially if you are going to
be in a hostile environment.

lal

garnet

Heyecan ve boşluk duygularına kapıldığınızda, dengenizi korumanıza yardımcı olur.
Kendinizi kabullenmenizi sağlayarak sizi korur. İşlerinizi tamamlamanız için gereken canlılığı
zindeliği sağlar. Yatak ve yastık altına konulduğunda karabasandan korunmanızı sağlar.
When you are carried away with anxiety and emptiness, it will help you to keep your emotional
balance. It will protect you by making you accept yourself. It will provide the liveliness and
crispness you need to get a job done. It will protect you from sleep terror if placed under the
bed or pillow.
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yeşim

jade

mercan

coral stone

Genelde yeşil olarak bulunur. Sarı, beyaz, kahverengi, siyah, kırmızı ya da beyaz lekeli yeşil
renklerde de olabilir. Kişiyi duyguların tutsaklığından kurtararak görüşünü netleştirir. Aşırıya
kaçan duygusallıkları dengeler. Zihinsel odaklanmayı gerektiren çalışmalarda yardımcı olur.
İçiniz korku ve endişeyle dolduğunda huzur ve güven verir. Kişinin kendini zayıf ve güçsüz
hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.

Mercan taşı, sedef hastalığı başta olmak üzere, birçok cilt hastalığının tedavisi amacı
ile kullanılır. Kalbi ve dalağı güçlendirir. Kişinin ruhsal anlayışını kuvvetlendirir. Saflığın
ve dengenin korunmasına yardımcıdır. Aile içinde ve arkadaşlar arasında saygınlığın
kuvvetlendirilmesine yardımcıdır. Atılacak adımlarda bilinçli ve kararlı olmayı, olumsuz
yargılamalara karşı güçlü olmayı sağlar.

It is usually in the color of green. However they can be in the color of yellow, white, brown,
black, red or white stained green. It helps the person free from their emotional imprisonment
and clears their vision. It will balance over emotions. It will help to mentally focus. When you
are filled with fear and worry it will provide peace and trust. When feeling weak and helpless
placing the stone on the heart will help to relax.

The coral stone is used for the treatment of many skin diseases and primarily psora. It
strengthens the heart and spleen. It will strengthen the spiritual understanding of the person.
It will help to protect purity and balance. It will help to strengthen the respect amongst the
family and between friends. It will help to become conscious and decisive for the steps you
will take and it will help you to stand strong against negative judgment.

oniks

onyx

ay taşı

moon stone

Cinsel dürtüleri azaltarak kadın erkek kutuplaşmasını dengeler ve ilişkileri kuvvetlendirir.
Kontrol ve denge unsurudur. Bağımlılıklardan kurtulmaya yardın eder. Konsantrasyonu
sağlar, nazara karşı etkilidir.

Kramplara bacak ağrılarına ve sırt ağrılarına iyi gelir. Oburluğa karşı faydalıdır. İnsanlar ile
aranızdaki şefkat ve sempati duygularını karşılıklı olarak artırır ve kendisini tanıyan kişiye
sempati kazandırır.

It will decrease the sexual drive between men and women and balance the polarization and
strengthen the relationship. It is an element of control and balance. It will help to free from
addiction. It will provide concentration and is effective against evil eye

It does good to cramps, leg aches and back aches. It is good to use to control over eating.
It will mutually increase affection and sympathy amongst people and will earn sympathy from
people whom you know.
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zümrüt

emerald

Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı. Bağışıklık sistemi,
sinir sistemi, kalp, ciğer ve böbreği kuvvetlendirdiği bilinir. Beden-ruh-zihin için tonik vazifesi
görür ve kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir. Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır
unsurlarını içerir. Zümrüt’e kimi yerlerde “Koşulsuz Aşk Taşı” da denmektedir. Sevgililerin
birbirlerine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür.
It was believed that this stone could make it rain due to its color. It is known to strengthen the
immunity system, neural system, the heart, liver, and kidneys. It functions as a brace for the
body-soul-mind and it is a strong emotional balancer. It contains the elements of abundance,
love, goodness, serenity, balance and patience. In some places the emerald means
“Unconditional Love Stone”. It is known as the best present which could be purchased in
relationships.

safir

saphire

Zihninizi dinlendirir ve temizler. Hırslardan kurtulmanıza yardımcı olur, inancınızı güçlendirir.
Kandırılma, aldatılma, sahtekarlıklardan, düşmanca davranışlardan, nazardan korur. Eskiden
çıban tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Sinir sistemi tedavisinde yardımcı olur. Sindirim
sistemini düzenler sindirim sistemi ile alakalı ağız kokusuna iyi gelir.
It will relax and cleanse the mind. It will help you to free from ambition and it will strengthen
you belief. It will protect from deceit, cheating, fraud, hostile behavior and evil eye. In the old
days, it is known to be used for the treatment of pustule. It will support the treatment for the
digestive system. It will regulate the digestive system. It is also useful for bad breath.
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jENGA
Jenga / Jenga
TR’de MARKA

En eğlenceli ve en beğenilen
denge oyunlarından biridir. Jenga,
oyunun amacı kule inşa etmektir.
54 parça tahta bloklardan oluşur.
Her bir bloğun boyutu aynıdır fakat
küçük jengalarda küçük boyutlu
büyüklerde ise büyük boyutlu bloklar
bulunur. Oyunda amaç kuleyi
yükseltmektir.
Oyun denge oyunu olduğu için
doğal olarak amaç alınan herhangi
bir bloğu (tepeden ilk 3’ten birinin
alınmaması şartı ile) kuleyi yıkmadan
en başa koymaktır. Bloklar 3’er 3’er
dizilir yere doğru 3 blok x ekseninde
3 blok y ekseninde olacak şekilde
dizilir. 18 kat olur ve bunun kule
yıkılmayana kadar yolu var. Oyun en
az iki kişi ile oynanır.
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Bir bloga dokunan onu almak
zorundadır ve aldığı bloğu en
üstte ters bir şekilde koyar. Jenga
oyunu akıl ve zeka gerektirir.
Ağırlık merkezini hesaplayabilmek
gerekir.7 yaş ve üzerindeki tüm oyun
severlere önerilen; konsantrasyon,
dikkat ve sabrı geliştirdiği düşünülen
Jenga, bir oyun olmasının yanı sıra
dünyada çeşitli klinik tedavilerde de
kullanılmakta. Bu oyunu oynarken
gerçek hayata da realize edebiliriz.
Hayatta bazen düşünmeden
oynatacağımız bir taş büyük
bir çaba ile yapılanların tümünü
başımıza yıkabilir. Jenga oyunu
kulesini deviren oyunu kaybeder ve
ceza alır. Eğer tekrar oynanacaksa
blokları toplayıp jenga kulesini
dizme işlemi bir önceki oyundaki
kaybeden oyuncunun işidir.

It is one of the most fun and liked
balance games ever. Jenga, the
purpose of the game is to build
a tower. It consists of 54 wooden
bricks. The dimensions of each
wodden brick is identical, however
junior jenga is formed of smaller
wooden bricks whereas jenga for
adults is made of bigger wooden
bricks. The purpose of the game is
to grow the tower vertically.
Once the tower is built, the person
who built the tower gets the first
move. Moving in Jenga consists of
taking one and only one block from
any level (except the one below the
incomplete top level) of the tower,
and placing it on the topmost level to
complete it. Only one hand should
be used at a time when taking

blocks from the tower. Blocks may
be bumped to find a loose block
that will not disturb the rest of the
tower. Any block that is moved out of
place must be returned to its original
location before removing another
block. The turn ends when the next
person to move touches the tower or
after ten seconds, whichever occurs
first.
The game ends when the tower falls
in even a minor way—in other words,
any piece falls from the tower, other
than the piece being knocked out to
move to the top. The winner is the
last person to successfully remove
and place a block.
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Kuşaklar, yaş gruplarına göre ayrılmış dönemin şartlarına göre şekillenmiş insan
zekasını ve yeteneklerini anlayabilmek amacıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Kuşakların
yaşam koşullarının ve davranış biçimlerinin anlaşılması en başta sosyolojinin konusu
olsa da reklam ve pazarlama dünyası için de çok şey ifade ediyor.

Belirli bir jenerasyonu baz alan pazarlama tekniği, ürünü nasıl satacağımızın
ve nasıl bir reklam politikası uygulayacağımızın yolunu gösterir. Hepimiz
aslında jenerasyonumuzun yarattığı birer “ürünüz”. Her jenerasyonun
kendine özgü bir karakteristiği vardır. İşte bu yüzden pazarlama hedefi olarak
hepimiz; davranış biçimlerimiz ve inançlarımıza göre kuşaklara ayrılırız.
•

Baby Boomer, X, Y, Milenyum ve Z Kuşağı, doğdukları yıllara göre
ayrılan 5 grup…

•

Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers):1945–1965 arasında doğanlar

•

X Kuşağı (Generation X):1965–1977 arasında doğanlar

•

Y Kuşağı (Generation Y):1977–1994 arasında doğanlar

•

Milenyum Kuşağı (Millenials Generation):1994–2003 arasında doğanlar

•

Z Kuşağı (Generation Z): 2003 ve sonrası doğanlar.

Her birinin karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde bulundukları koşullar,
iş yapış şekilleri farklı. Elbette ki her jenerasyon belirli yaşam dönemlerinden
geçecektir. Genç kuşaklar kendilerini tüketici olarak, daha sonra çalışan ve
ebeveyn olarak bulacaklardır. Bu güçlü demografik unsur, şirketler için çok
önemli bir hale gelecektir. Onlarla şimdiden bir marka sadakati kurun ve
yaşamları boyunca bunun semeresini görün.

Being The Smooth Operator
Where people are divided amongst their age groups is called generation and it is a system
built to distinguish the human intelligence and abilities shaped according to the conditions of
the era. Even though understanding he living conditions and behavior of the generations is a
subject of sociology, it also means a lot for the world of advertisement and marketing.
It will lead the way into determining a marketing technique bases on a certain
generation, how you will sell the product and what kind of an advertisement
policy you will follow. Actually we are all a “product” created by our
generation. Every generation has a particular characteristic. That is why as a
marketing technique we are all divided according to our behavior and beliefs
into generation.
•

Baby Boomer, X, Y, Millennial and Generation Z, 5 groups divided
according to their birth dates...

•

Baby Boomer Generation: born between the dates of 1945–1965

•

Generation X: born between the dates of 1965–1977

•

Generation Y: born between the dates of 1977–1994

•

Millennial Generation: born between the dates of 1994–2003

•

Generation Z: born on 2003 and after.

The characters, expectations, purpose in life, conditions they are found in
and the way they do things are all different. Of course each generation goes
through a certain life period. Young generations will find themselves first as
consumers, then as workers and finally as parents. This strong demographic
factor will become a very important factor for the companies. Create a brand
loyalty with them now and reap the benefits for their entire lives.
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Şuan pazarlama dünyasının yeni
gözde kitlesi olan Y Kuşağı’nın
medya kullanım ve satın alma
alışkanlıklarını anlamak için
yapılan araştırmalar, bu kuşağın
kendinden öncekilerden çok
daha farklı olduğunu gösteriyor.
Y Kuşağı’nı anlamanın pazarlama
dünyası için önemini Barkley’in
yöneticilerinden Jeff Fromm
şöyle açıklıyor: “ Y Kuşağı, Bebek
Patlaması Kuşağı’ndan daha büyük
ve X Kuşağı’ndan üç kat daha fazla
kalabalık. Pazarlama dünyasının Y
Kuşağı’nın ihtiyaçlarını, zevklerini ve
davranışlarını anlaması, şu anki ve
gelecekteki kararlarını etkileyecektir”.
2025’te gelişmekte olan ülkelerdeki
işgücünün yüzde 60’a yakınının Y
kuşağından olması bekleniyor. Y
kuşağı Türkiye nüfusunun yaklaşık
yüzde 25’ini kapsıyor.
Türkiye’nin genç nüfus ağırlıklı bir
yapısı olması ise, pazarlamacılar
için, bu kuşağın önemini daha
da artırıyor. Bu özelliği Türkiye’yi
tüm Avrupa ülkeleri arasında da
en cazip “gelişen pazar” haline
getiriyor. Uluslararası şirketler
Türkiye pazarına giriş nedenlerini
anlatırken, genç nüfusu ilk sıralarda
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will constitute from the Generation Y.
Generation Y is approximately 25%
of Turkey’s population.

sayıyor. Dünyanın dev markaları,
Türkiye´de bu pazarı yakalamaya
çalışıyor. Yerli firmaların da bu hızlı
rekabete katılmasıyla, Türkiye´de
Y Kuşağı´nı yakalama yarışı
hızlanmaya başladı. Firmalar
gençlerin moda trendlerini yakalayıp
bu rekabette öne geçmeye çalışıyor.
Artık Y’nin gücünü herkes biliyor,
bütün şirketler ve pazarlama
yöneticileri onların peşinde…
Hızla adapte olmaya, değişime ve
kendilerini gösterme fırsatlarına,
yaratıcılığa ‘heveslidir’. Evrensel
bakışa yatkınlar. İşleri ile kendilerini
ifade etmek, çoklu iş yürütmek,
her şeyi anlamaya çalışmak, aktif
katılım, sorumluluk almak, yüksek
esnek iş ortamı ve giyim-kuşamprestij unsurlarına düşkünlük, ekip
çalışması, her şeyi geçici görmek,

The star crowd of today’s marketing
world is the Generation Y; there
are researches being made to
understand their media usage and
consumption habits and it come
to show that this generation is
much different than the previous
ones. One of the managers of
Barclay, Jeff Fromm explains why
it is important for the marketing
world to understand the Generation
Y: “Generation Y is bigger than
the Baby Boomer Generation and
three times as crowded than the
Generation X. Understanding the
needs, tastes and behavior of the
Generation Y will affect the decisions
of the marketing world today and
in the future.” It is expected that by
the year 2025, 60% of the working
power in the developing countries

The fact that Turkey has a
predominant young population
increases the importance of this
generation for the marketers. This
specification makes Turkey the
most appealing “developing market”
amongst the European countries.
While international companies
explain why they have entered the
Turkish market, the major reason is
stated as the young population. The
giant brands of the world are trying
to catch this market in Turkey. With
the participation of the national firms
into this fast competition, the race
to catch the Generation Y in Turkey
has speeded up. The firms are
trying to catch the fashion trends of
the young to get ahead of the race.
Now everybody knows the power of
the Y and all of the companies and
marketing directors are after them...
They are quickly adapted and are
eager for change and an opportunity
to show themselves and creativity.
They are inclined to global focus.
They are also inclined to expressing

sürekli öğrenmek, işte eğlence ve
tutku arayışı, beklentilerini anında ve
şimdi gerçekleştirmek eğilimi, yetki
arzusu, iş ve özel yaşam arasında
denge kurmak belirgin özellikleridir.
Terfi olanakları ararlar. Kendi
uygun bulduğu zaman geri bildirim
yapar ve almak isterler. Eleştiriye
tahammülü en az kuşaktır.
themselves with their work, carrying out multiple tasks, trying to understand
everything, active participants, taking responsibility, fondness to high flexible
working environment and clothing - accessories – prestige, team work,
seeing everything as temporary, continuously learning, expecting fun and
passion from work, tendency to actualizing their expectations now and
immediately, desire of authority and creating a balance between work and
personal life are their obvious traits. They look for promotion opportunities.
They give and get feedback when they think is suitable. It is the generation
with the least tolerance to criticism.

TR’de MARKA Şubat / February - 2013

118

İyi yönetildiğinde ve ilham (gaz!)
verildiğinde, Y Kuşağı çalışanlar çok
zengin bir yetenek kaynağı olurlar.
“Sahiciliğe” çok önem veren Y’lere
hayali ürünlerle, hayali projelerle,
hayali kahramanlarla ulaşmak zor.
Çok önemli bir diğer faktör ise
“akran onayı”. Sıra arkadaşının,
mesai arkadaşının, internetteki
oyun arkadaşının önermediği ve
onaylamadığı bir ürün ile Y’nin
buluşması çok zor. Standart olanı
sevmez, kendine özel olanı ve
üstelik “hemen-şimdi” ister, öyle
-cek, -cak’larla işi olmaz. Y’nin
dikkatini çekmek istiyorsanız,
mesajınızı, markanızı, iletişiminizi
sadeleştirmeniz gerekir. Girişimcilik

en önemli özelliklerindendir,
özgüvenleri biraz abartılıdır. İş
hayatına atılırken CEO yahut patron
olmayı hesaplarlar. Bu arada, daha
okurken işini kuranlara da rastlamak
mümkün.
Bu kuşağın temel özelliklerinden biri
de internetin bir numaralı iletişim
alanları olması. Tüm işlerini internet
veya mobil platformlar üzerinden
yapmayı tercih ediyorlar. Y kuşağına
ulaşmanın önemli yollarından biri
de doğal olarak interneti ve sosyal
medyayı aktif kullanmaktan geçiyor,
X kuşağının aksine adeta internetin
ve teknolojinin içinde doğan bu
kuşağa sadece televizyonlardan,
radyolardan ya da yazılı basından

ulaşmak yeterli olmuyor. İnternetteki
kampanyaları görme olasılıkları çok
daha yüksek. Yeni yerlere gitmeyi
çok seviyorlar. Mağazalardaki satış
elemanlarının moda bilgisi, satın
alma kararlarında oldukça etkili
oluyor.
Hedef kitle olarak Y Kuşağını
seçtiyseniz eğer çok iyi araştırma
yapmanız gerekiyor. Onları doğru
zamanda ve doğru mecrada
yakalayabilmek, alışkanlıklarını
bilmek çok önemli. Çünkü narsist,
bireyci ve girişimci olmaları
pazarlamacılar için çok tehlikeli bir
durum, sadakat duyguları az olan bir
kuşak bizden söylemesi…

When they are well managed and
inspired (or step on the juice!), the
working Generation Y become a very
rich source of talent. The Y gives
great importance to “authenticity”
and it is very difficult to reach to
them with imaginary products,
imaginary projects and imaginary
heroes. Another very important
factor is “peer approval”. It is very
difficult to meet a product which is
not approved or recommended by
a classmate, colleague or a game
friend from the internet. They do not
like the standards, they will want
something special for them and
they will want it now without the “in
the future” possibility. If you want
to attract the attention of Y, you will
have to simplify your message,
brand and communication.
Entrepreneurship is one of their
biggest traits and their confidence is
a little exaggerated. When they start
in the business world they calculate
on how to become the CEO or boss.
By the way, it is possible to come
across those who have their own
business while they are studying.
One of the biggest traits of this
generation is that the internet is their
number one communication field.
They prefer to do all of their business
through the internet or via mobile
platforms. One of the most important
ways to reach to the Generation Y
is naturally using actively the social
media and internet, contrary to the
Generation X; this generation is born
into the internet and technology and
just television, radio or printed press
will not be enough to reach them. It
is more likely that they will see the
campaigns through the internet.
They like going to new places a lot.
The fashion knowledge of the sale
clerks in the shops is quite effective
on their purchase.
If you have chosen the Generation
Y as a target market, you have to do
a lot of research. It is very important
to catch them at the right time and
at the right channel and knowing
their habits. The fact that they
are narcissists, individualists and
entrepreneurs is a very dangerous
situation for the marketers, they are a
generation with only a little feeling for
loyalty; don’t say I haven’t told you...
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Türkiye’de

Nasıl

Viral Olunur?
How to Become Viral in Turkey?

Virüslerin yayılışından esinlenilerek türetilen
“viral” tanımı, geçtiğimiz birkaç yıl içinde
dijital pazarlamanın en çok dile getirilen
terimlerinden biri haline geldi. Bir reklam
kampanyasından daha az maliyetli olduğu
inandırıcı ve eğer işler yolunda giderse kısa
sürede çok sayıda kişiye ulaşma potansiyeli
nedeniyle markalara oldukça cazip gelen viral
reklamlar, özellikle Facebook’ta en çok tercih
edilen yöntemlerden biri.
The word “viral” was inspired by the spread of
a virus and in the past few years it has been
one of the most commonly used terms by
digital marketing. Due to the belief that it has
a low cost compared to an advertisement
campaign and if things were to go well its
potential to reach a lot of people in a very
short period of time is the reason why viral
advertisements, especially on Facebook, is the
most preferred advertising methods.
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Yapılan araştırmalar markaların
Facebook’ta daha çok metin
bazlı içerikleri paylaşmayı tercih
ederken, kullanıcıların ise video ve
fotoğraf gibi görsellere daha çok
ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
Hedef kitlesiyle olan iletişimini
Facebook üzerinden gerçekleştiren
bir marka için üretilen her içerik,
takipçi sayısına göre viral olması
beklentisiyle paylaşılır. Ancak
Facebook’ta marka iletişiminizi
gerçekleştirirken, paylaştığınız
içerikler yeteri kadar beğeni ve
yorum almayabilir.
Viral denince ilk akla gelen
video reklamlar, bugün birçok
markanın hayalini süslüyor. Zira
ülkemizde gittigidiyor.com‘un
“Fulya’nın İntikamı” adlı viral
çalışmasıyla popüler hale gelen bu
yeni moda reklam anlayışı, aslında
müşteri tarafında istemesi kolay,
prodüksiyon ve fikir üreten tarafta
ise sancılı bir süreç. Başarılı bir viral
üretmenin kesin bir formülünden
bahsetmek mümkün değil. Bir
hayli detaylı bir konu olan viral
pazarlamada doğru olduğu kabul
edilen birçok teori var, ancak bu
alanda başarılı olmak için tüm iyi
reklam kampanyalarında olduğu gibi
yaratıcılık, iyi zamanlama ve biraz
da şansın mutlaka yanınızda olması
gerekiyor.
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Peki, Facebook’ta takipçileriyle
daha çok etkileşime girmek isteyen
ve içeriklerinin viralitesini artırmak
isteyen markalar ne yapmalı?
Geçmişten bugüne hakkında
sıkça konuşulan ve Türkiye’deki
viral pazarlama alanında kilometre
taşlarını oluşturmuş bazı çalışmalar
eşliğinde, Facebook’ta nasıl daha
büyük viral etki yaratabileceğimizi
bulmak mümkün.
Etkileyici bir hikaye anlatın
Bunu çoğu kez duymuş olabilirsiniz.
Ancak birçok kişinin kendini
senaryonun içinde görebileceği
hikayeler anlatmak ve insanları
etkileyecek duygu yoğunluğunu
oluşturabilmek yayılmanın
anahtarlarından biridir. Türk Hava
Yolları’nın “İnanılmaz Evlenme
Teklifi” başlıklı viral reklamında,
sevgilisine evlenme teklifinde
bulunan bir gencin hikayesini
anlatıyordu. Türk Hava Yolları
gibi yüksek bütçeli reklamlara
imza atan bir şirketten ilk etapta
beklenmeyecek gibi bir hamle gibi
görünse de bu viral reklam, iki gün
içinde 150 binden fazla izlenme
sayısına ulaşarak başarılı oldu.
Aşinalık yaratın
İnsanlar hayatlarındaki samimi
detayları görmekten hoşlanırlar.
Dolayısıyla takipçilerinizle ton ve

According to the researches,
brands tend to share more written
based contents on Facebook,
whereas users are more attracted
to visual contents such as videos
or photographs. Every content
produced by a brand which is
shared though Facebook with its
target market is shared with the
expectation that it will become viral
according to its number of followers.
However, when communicating
your brand through Facebook, the
expectation is that every content will
become viral in accordance with its
followers. Although, when sharing
your brand communication the
content may not get as much “like”s
or comments as you expected.
When we hear the word viral the
first thing that comes to mind is
video advertisement and today it
is the dream of many brands. The
advertisement made by gittigidiyor.
com of “Fulya’s Revenge” has
become so viral that it has become
the new fashionable advertisement
method, whereas it is an easy
demand from consumers but
a rather painful period for the
production and ideogenetic side. It
is impossible to talk about a formula
which will help to create a viral video.
There are many theories that are
accepted as right in viral marketing,

which is a rather detailed subject,
however; in order to become
successful in this field of creativity,
good timing and a little bit of luck will
need to be on your side just as in
any successful advertisement.
What should the brands who wish
to interact with their followers and
increase their viral capacity in
Facebook do? This subject which
has been talked frequently until
today and along with some studies
which formed the milestone of viral
marketing in Turkey, it is possible
to determine how it is possible to
create a viral effect on Facebook.
Tell an impressive story
You may have heard about this many
times. However telling stories with
scenarios in which the reader can
see themselves in and creating a
intense emotional wave to impress
people is one of the key points in
spreading. The viral advertisement
video of Turkish Airlines titled
“Incredible Marriage Proposal”
was telling the story of a young
man who was going to propose.
Although at first it would seem
like an unexpected move from a
company who signed under many
high budgeted advertisements, this
viral advertisement succeeded to
have over 150 thousand viewers in
just two days.

dilinize aşina olacakları bir iletişim
yolu bulmalısınız. Anneler Günü
için hazırladığı seriyi devam ettiren
Profilo’nun “Yavrum Seni Like
Ettim” viralini daha önce izlemiştik.
Profilo’nun geçtiğimiz yılki “O Tabak
Bitecek” viralinin ardından kısa
sürede binlerce kişinin paylaştığı bu
yeni çalışma ve Twitter’da trending
topik olmayı başardı.
Satış için zorlamayın
Birçok insan reklam izlediği hissine
kapıldığı anda ondan uzaklaşma
eğilimindedir. Özellikle videolarda
sürekli markanın öne çıkarılması
veya belirli bir ürüne yönelik devamlı
mesaj kaygısı, insanlar tarafından
antipatik karşılanır. Türkiye’de viral
bilincinin oluşmasında önemli bir
yeri bulunan “Lebron Yiğit” adlı viral,
o dönemde büyük yankı uyandırdı
ve yüksek izlenme rakamlarına
ulaştı. İzleyen çoğu kişiye amatör
yapılmış hissi veren bu video, marka
ismini seyircinin gözüne sokmadan
da viral olunabileceğinin en güzel
örneklerinden.
Endişe, heyecan ve güven
duygularını öne çıkarın
Viral pazarlamada takipçilerin
endişe, heyecan ve güven
duygularına yönelmek oldukça
dikkat çekici bir yöntemdir. Garanti
Bankası’nın bir diğer başarılı ve çok

izlenen virali “Kolay Taşın”, sırtındaki
çamaşır makinesiyle dans eden
taşımacının espriyle karışık her an
başına gelebilir hali bu yöntem için
adeta biçilmiş kaftan.
Eğlenceli olun
İnsanoğlu hayatı boyunca
eğlencenin peşinden gider. Sosyal
ağların da temelinde eğlence
yatar. Sadece bu bile herhangi
bir içeriğin viralleşmesi için yeterli
olabilir. Ancak sadece eğlenceye
odaklanmış bir içerik markanızı
isteğiniz yöne taşımayabilir. “Sütü
Seven Kamyoncu” videosuyla adını
duyuran Batesmotelpro’nun Yedigün
için çektiği “Patlak Sokaklar” adlı
viral dizisi, Amerikan polisiye dizi ve
film klişelerine çokça göndermenin
bulunduğu eğlenceli senaryosuyla
büyük bir başarı yakaladı. Öyle
ki grup, projelerini bir de sinema
filmiyle taçlandırdı.
Videosuz da viral olur
Viral denince akla ilk olarak kısa
reklam filmleri gelse de tek kanal
bu değildir. E-postadan blog
yazarlarına değin viral oluşturmak
için birçok farklı kanal kullanılabilir.
Reklam filmleriyle tanınan Doritos
Akademi’nin Posta Gazetesi’nde
yayınlanan viral çalışması “Niye
Gittin Megan Fox”, Türkiye’de eşine
az rastladığımız türden.

Create familiarity
People like to see intimate details
of which takes place in their
lives. Therefore, you have to find
communication method which will
be familiar to them in tone and in
language. We have all seen the
“Honey I just “liked” you” viral video
made by Profilo for mother’s day.
After the viral video of “You Will Finish
That Plate” made by Profilo last
year this new one was shared by
thousands an even succeeded to
become a trending topic in Twitter.
Don’t Push to Make a Sale
A lot of people have a tendency to
pull back when they get the feeling
that they a watching a commercial.
Especially in videos where the brand
name is constantly shown and a
constant message apprehension
towards a specific product can be
considered as very disagreeable.
“Lebron Yiğit” had an important
place in the formation of viral
consciousness in Turkey, back in
the days it had a big influence and
reached great numbers of rating
record. It gave the impression of a
homemade video and it is one of the
best example of an advertisement
viral video which doesn’t poke the
eye out of the consumer with the
brand name.
Put to the fore the feelings of
worry, excitement and trust
In viral marketing, it is a very
attractive method to incline towards
the worries, excitements and trust
of the followers. Another successful
and the most watched viral video
of Garanti Bank is “Move Easily”, it
is perfectly suited for this example

where the mover with the washing
machine on his back is dancing and
the message of “it can happen to
you anytime” is given in a cynical
way.
Br fun
Since the beginning of time humans
go for what is fun. The basic of
social networking is fun.
Sometimes, even this is enough for
any kind of content to become viral.
However, a content which is only
aimed for fun may not carry your
brand to exactly where you want.
Batesmotelpro was heard with their
video of “Sütü Seven Kamyoncu”(the
trucker who liked milk) and they
began to shoot the viral series of
“Patlak Sokaklar” for Yedigün and it
became a huge success with its fun
scenario which referenced in a funny
way to many American police shows
and film. It was such a success that
the Project was carried on to the big
screen.
You can also become viral without
a video
Even though the first thing that
comes to mind when people hear
viral is video, it is not the only
channel. Many different channels
can be used to become viral;
such as e-mail or even blogging.
The viral work of Doritos Academy
known by their TV advertisement,
had another viral hit which was
published in Posta Newspaper as
“Niye Gittin Megan Fox” (where did
you go Megan Fox?) and is a rarely
encountered method in Turkey.

http://sosyalmedya.co/turkiyede-nasil-viral-olunur/
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Fotoğraf / Photography
Fotoğraf Sanatçısı / Ali Rıza AKALIN / Ali Rıza AKALIN Photo Artist

Fotograf benim için hayatımın izdüsümü
To me photography is the projection of my life

•

1946 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında fotoğrafa başladı. 1978
yılından bu yana AFSAD üyesi. 1980 ve 1997 yıllarındaki başkanlık da
dahil olmak üzere AFSAD yönetiminde görev aldı.

•

İlk kişisel sergisi: YIĞILMALAR‘ı, 1988 yılında Adana’da gerçekleştirdi.
Bunu Ankara’da;

•

“YIĞILMALAR” 1992, “BİR MEKAN BİRKAÇ TANIDIK YÜZ” 1996, “CAM
GÖZLER” 1997 izledi. Daha sonra 1998’de Adana’da “ÇEŞİTLEMELER”
ve 2000 yılında Mersin’de “10x15 LER” adlı sergilerini izlenime sundu.

•

Yurtdışında ise “FACE OF TURKEY” (ABD), “TURKEY ICH LIEBE DICH”
(D), “BIENNIAL 16.”(SW) karma sergilerinde yer aldı.

•

Fotoğrafları yurt içinde yayın organlarında ve kataloglarında yer aldı.
“Photoamateur 4/1985” (SW) dergisinde portfoliosu yayınlandı. “Objektif
79/1988”(B), “Türkiye’de Fotoğraf 11/199” (TR) albümlerinde yer aldı.

•

Barış ve sağlık” (1986), “Doğa” (1989), “Arabesk” (1991), “Devlet
Fotoğraf Ödülü” (1996) gibi ödül kazanımları bulunmaktadır.

•

Son dönem fotoğraflarını; renkli fotoğraf baskısı dalında, vazelin sıvama
tekniği ile ve “resim”e gönderme yapmak düşüncesi ile oluşturmaktadır.
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•

He was born in the year 1946 in Ankara. He began photography in 1977.
Since 1978 he is a member of AFSAD (Ankara Photography Artist’s
Association). He was in the board of directors as well as the president of
AFSAD between the years of 1980 and 1997.

•

His first personal exhibition YIĞILMALAR (Conglomerations) took
place in Adana in the year 1988. The exhibitions continued in Ankara
in the year 1992 with YIĞILMALAR (Conglomerations), “BİR MEKAN
BİRKAÇ TANIDIK YÜZ” (A place and a few familiar faces) in 1996, “CAM
GÖZLER” (Glass eyes) in 1997. Later in the year 1998 in Adana he
presented “ÇEŞİTLEMELER” (Variations) and in the year 2000 in Mersin
“10x15 LER” (10x15’s).

•

Abroad, he took place in group exhibitions with “FACE OF TURKEY”
(U.S.A), “TURKEY ICH LIEBE DICH” (GER), “BIENNIAL 16.”(CH).

•

His photographs were published in national media organs and
catalogues. His portfolio was published in “Photoamateur 4/1985” (CH).
He took places in the albums of “Objective79/1988”(BE), “Türkiye’de
Fotoğraf 11/199” (Photography in Turkey) (TR).

•

He has won the “Barış ve sağlık” (Peace and Health) (1986), “Doğa”
(Nature) (1989), “Arabesk” (Arabesque) (1991) and the “Devlet Fotoğraf
Ödülü” (State Photography Award).

•

His latest photographs consist in the field of colored print photography
with the Vaseline spread technique and the thought of making a
reference to “pictures”.

How did you meet with
photography? What does
photography represent for you?
I had close relatives who used to
take photographs. However, my
interest to photography never went
beyond being a model for them...
For a reason I lived in another city
for one year. When I returned to
Ankara I was wrapped in a feeling
of estrangement and loneliness.
In that atmosphere in the spur of
the moment a camera which was
slipped into my hands introduced
me to photography and it became
the center of my world. My first year
was insensibly filled with struggles
and cut-paste photography. I was
when I became a member of AFSAD
that I got to know and learned about
photography. In this non-stop and
busy life of photography that I lead
today I look at the point that I have
reached and can say that it is THE
PROJECTION OF MY LIFE.
As a photographer who was the
president of AFSAD in the past
few years, what would you like
to say about the development
and activities of photography
associations? What do you think
the roles of these associations
should be?
Fotoğrafla tanışmanız nasıl oldu?
Sizin için fotoğraf neyi ifade eder?
Yakın akrabalarımın içinde fotoğraf
çekenler vardı. Ancak, benim
fotoğraf ile ilgim onlara model
olmaktan öteye geçememişti…
Bir nedenle 1 yıl başka kentte
yaşadım. Ankara’ya döndüğümde
ise, bir yabancılaşma, bir yalnızlık
duygusu sardı beni. Bu atmosferde
ve hiç düşünmediğim bir anda,
elime tutuşturulan yeni yetme bir
makine beni fotoğraf ile tanıştırıp,
hayatımın merkezine oturdu. İlk bir
yılım; düşe –kalka, yaza-boza, kırayapıştıra yani bilinçsizce fotoğraf
çekimi ile geçti. Ne zaman ki AFSAD
üyesi oldum, fotoğrafı tanıdım ve
öğrendim. Bugün, aralıksız ve yoğun
bir biçimde sürdürdüğüm fotoğraf
yaşamımda, geldiğim nokta’ya
bakarak fotoğrafın benim için:
HAYATIMIN İZDÜŞÜMÜ olduğunu
söyleyebilirim.
Geçmiş yıllarda 2 kez AFSAD
dernek başkanlığı yapmış
bir fotoğrafçı olarak, fotoğraf
derneklerinin gelişimi ve
faaliyetleri hakkında neler
söylemek istersiniz? Sizce
derneklerin rolü nasıl olmalıdır?
Matbaa bulunuşundan 300 yıl
sonra ülkemizde kullanılmaya

Despite the fact that in our country
it was used 300 years after the
invention of printing press, it was
immediately in the lives of people
in August 19, 1939 right after its
registry. Beginning from those
days until today, photography
associations have had a great
influence in the spreading and
maturing of photography and
the support still continues today.
The first photography educations
in universities were given from
the members who were brought
up in associations. Today, our
association in Bursa is organizing an
international photography festival.
In certain periods and under a
specific title, AFSAD organizes
symposiums to provide upper
level gains to photography. State
Photography Contest; is made
as a necessity as a result of the
acceleration of our associations. The
most basic contribution of almost
all of our associations: courses
which teach the basic knowledge
of photography. In these past few
periods, it is a social environment
presented to all ages and profession
groups. The increasing number of
our association, today, has founded
the upper level organization, which

başlanmış olmasına karşın, fotoğraf
19 Ağustos 1839’daki tescilinden
hemen sonra toplumun hayatına
girmiştir. O günlerden başlayıp
bugünlere gelene kadar fotoğrafın
yaygınlaşması ve yetkinleşmesinde
fotoğraf derneklerinin çok önemli
katkısı olmuştur ve katkı devam
etmektedir. Üniversitelerdeki
fotoğraf eğitiminin ilk kadroları
derneklerde yetişen üyelerden
oluşmuştur. Bugün Bursa’daki
derneğimiz, uluslararası fotoğraf
festivali düzenlemektedir. AFSAD
belli periyotlarda ve bir konu
başlığı altında gerçekleştirdiği
sempozyumlarla, fotoğrafa üst
düzeyli kazanımlar sağlamaktadır.
Devlet Fotoğraf Yarışması;
derneklerimizin oluşturduğu
ivme sonucunda bir gereklilik
olarak yapılmaktadır. Hemen her
derneğimizin, en temel katkısı:
fotoğrafın temel bilgilerinin öğretildiği
kurslardır. Bu, son dönemde hemen
her yaş ve meslek grubuna sunulan
bir sosyal ortamdır. Sayıları giderek,
artan derneklerimiz bugün, bir
üst organizasyonları olan Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nu
kurmuş bulunmaktadırlar. Kimi
çevrelerce, yetersiz bulunan dernek
etkinliklerinin; salt kendi imkanları
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ile gerçekleştirildiği bilinmelidir.
Ancak, elbette ki gelişme, katkı gibi
değerlerin statik olması beklenemez.
Çok ciddi değişim geçiren
fotoğrafın bu yeni yapısına paralel
olarak derneklerin de değişmesi
gerekmekte. Eğitimin dışında ve
özellikle yayın ve sergi boyutu
geliştirilip, niteliği arttırılmalıdır.
Fotoğrafçılık hayatınızda iki kısım
olduğu görülüyor 1999 öncesi ve
1999 sonrası dönem… Meslek
hayatınızın iki ayrı kısmı olmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler
söylemek istersiniz bu iki süreç
hakkında?
Evet, saptamanız doğru. Gerçekten
de fotoğraf hayatımda 1999 öncesi
ve sonrası gibi iki dönemim var.
1978 yılında üye olduğum AFSAD,
fotoğrafı: günümüzü belgelemek,
geleceğe aktarmak, amacıyla
kurulmuş ve bu ilkeyi hayata
geçirmek doğrultusunda; öncü ve
etkin faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu
yapının içinde olan bir birey olarak,
ben de hayatın içinden –doğrudanbelgesel tarzda fotoğraflar çektim.
Daha bireysel işler yaparak
ulaştığım düzeyi görmek, biraz daha
sanatsal ağırlığı olan işler üretmek
ve de teknik açıdan deneysel,
fotoğraflar yapma isteğim ağır bastı.
Bu doğrultuda çalışmaya başlarken,
kendime; Resim sanatını ve özellikle
resmin oluşturuluş biçimlerini örnek
aldım. Böylece resimsel foto gravür,
foto kolaj, foto pentür gibi başlıkları
olan fotoğraflar yapmaktayım.
35 yıldır fotoğrafçılık
yapıyorsunuz; günümüzde
fotoğrafın giderek dijitalleşmesi
konusunda görüşleriniz nelerdir?
19 Ağustos 1839’dan sonra geçen
150 yıl civarındaki süre bir sanat
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is the Turkish Photography Art
Federation. In certain cases it is
known that insufficient association
activities have been funded by their
own means. However, one cannot
expect development, to be static
just as a value of contribution. In
parallel to this new structure of
photography, which has endured so
much change, the associations also
have to change. Besides education,
it especially needs to develop the
aspects of publication and exhibition
and increase quality.
In your life of photography it
can be seen that there are two
phases; before 1999 and after
1999… How do you interpret
that there are 2 part of your
Professional life? What would
you like to say about these two
periods?
Yes your assessment is right. In
my life of photography, there really
is a period before 1999 and after
1999. The AFSAD that I became
a member of in 1978 was founded
with the purpose to document today
and transfer it to the future and in
order to actualize this principle they
have organized leading and effective
activities. As an individual within
this structure, I took pictures within
life – outright- in documentary style.
My will to see the level I would reach
individually, to work and produce
in projects with a heavier focus
on art and to become technically
experimental turned the scale. While
I began to work in that direction, I
took the examples of painting and
especially the formation of painting
styles. Thus, I am able to make
photographs with the titles of photo
engravings, photo collage and photo
paint.

dalı için genç bir yaştır. Elbette
ki, teknolojiyi reddetmek gibi bir
düşüncem olmamasına karşın,
dijital fotoğrafın, biraz erken
gelmiş olduğunu düşünüyorum.
Zira fotoğraf malzemelerinin (film,
kağıt) yüzeyinde insan tarafından
yapılacak denemeler, irdelemeler
eksik kalmıştır. Öte yandan klasik,
diye tanımlayacağımız zamanda,
fotoğraf alanında var olan birçok
firma da hazırlıksız yakalanmış
olacaklar ki; bugün birçoğu yok
ya da ortaklıklarla ayakta durmaya
çalışıyorlar. Ancak, bütün bunlara
karşın dijital fotoğraf bir devrimdir.
Nicel olarak müthiş bir patlamaya
neden olmuş, büyük sosyal bir
yapı oluşturmuştur. Birçok kişi,
dijital fotoğraf aracılığı ile gizil
gücünü keşfetmiştir. Her ne
kadar, nitelik olarak çok da yetkin
durumda değilse de kaçınılmaz bir
gelişme görülecektir. Belki de bu
teknolojiyi, kendisini fotoğraf olarak
tanımlamaktan çok dijital imaj gibi
farklı bir kulvar da oluşturabilir.
Bu durumun, sanat dünyasını
zenginleştireceği kaçınılmazdır.
Farklı alanlarda birçok çalışmanız
var; Televizyon programı,
belgesel, 2007 yılında yayınlanan
bir kitap, fotoğraf kursu, atölye
eğitmenliği, fotoğraf yazıları
vb gibi… dolu dolu bir meslek
hayatınız var. Bu kadar çok alanda
üretim yapmanın sizi zorladığı

You have been a photographer
for 35 years; what is your opinion
about the digitalization of
photography in today’s world?
The 150 years after August 19,
1839 is a very short period of time
for a branch of art. Despite the
fact that I have no wish to deny
technology, I believe that digital
photography came a little too soon.
Because, the experiments and
studies which could have been
made on photography equipment
(film, paper) is now incomplete. On
the other hand, in the period which
we will define as classical, many
firms in photography must have
been apparently caught unprepared
because most of them are either
gone or are trying to hold on via
partnership. However, despite
all of this, digital photography is a
revolution.
It has caused an incredible outbreak
quantitatively and has formed a great
social structure. Many people have
discovered their hidden powers
through digital photography. Even
though it is not very competitive in
quality, there will be an inevitable
development soon. Maybe
rather than introducing itself as
photography, this technology can
form a different lane such as digital
image. It will undoubtedly richen the
world of art.
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tarafları oldu mu? Varsa bizimle
paylaşır mısınız?
Evet gerçekten de, fotoğrafın birçok
alanında uğraş veriyorum. Bu durum
elbette ki zaman, zaman zorlayıcı bir
ortam yaratabiliyor. Yine de bütün
bu uğraşlar bir anda oluşmadıkları,
zamanın getirdiği deneyim ve bilgi
birikimiyle kademeli bir şekilde
çeşitlendiği için sürekli bir sıkıntı söz
konusu değil. Kaldı ki; geleceğe
miras bırakmak adına, paylaşmak
adına, kendimizi geliştirmek adına
yapmamız gereken işlerdir. Ayrıca,
çok tad aldığımız bir işi yaparken
severek ve hatta biraz da bencilce
tatmin duygusunu yaşadığımız için
yorgunluğu, zorluğu hep geçicidir.
Son olarak TR’de MARKA
okuyucularına neler söylemek
istersiniz?
Fotoğraf: öğrenilebilir bir sanat
dalıdır. Kendinizin dahi farkında
olmadığınız yetinizi ortaya çıkarabilir.
Bu alanda var olacaksanız: temel
bilgiler eğitimi alın. Bir fotoğrafın;
önce ışığın, sonra insanın, son
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You have many studies in different
fields; Television program,
documentary, a book published
in 2007, photography courses,
workshop training, photography
writings ect… you have a full
Professional life. Are there
times that you feel challenged
to produce in so many fields? If
there is could you share them
with us?
Yes really, I do work in various fields
of photography. This challenge is
definitely time, time can create a
challenging environment. However,
because all of these fields do not
occur at the same time and they
vary due to the experiences and
accumulation gained within time, a
constant trouble is not in question.
Moreover, in order to leave an
inheritance to the future, to share
and to develop ourselves they are
things we should do. However,
when we do something we enjoy so
much and sometimes even feel a
selfish satisfaction with it, tiredness
is always temporary.

olarak da makinenin ürünü olduğunu
bilin. Boş zamanda değil, ayırdığınız
zamanda fotoğraf çekin. Diğer sanat
dallarını da izleyin ve azıcık felsefeye
bulaşın. Her önünüze gelene değil,
bildiğiniz güvendiğiniz, beğendiğiniz
bir ustayı danışman olarak belirleyip
sürekli görüş/eleştiri alın. Zaman
içinde, giderek fotoğrafı çekerken,
bir düşünsel zemin oturtun. Tek
tek güzel, fotoğraf çekmek yerine
bütünlüğü olan seriler yapmak
doğrultusunda kendinizi zorlayın.
Birde sağlığınıza dikkat edin. Eeee
daha ne diyeyim… Sağlıcakla kalın.

Finally, what would you like to say
to the readers of TR’de MARKA?
Photography is a branch of art which
can be learned. It can unleash a
talent that even you don’t know
you have. If you want to exist in
this field: take the basic education.
The products of a photograph
are first the light, then the person
and finally the machine. Do not
take photographs in you free time
take them at the time you have
designated for it. Follow the other
branches of art and get a little
involved in philosophy. Determine
a master that you know and trust
as a counselor and get constant
feedback/critique, don’t start asking
everyone who comes your way. With
time, when you take photographs,
form a mental platform. Force
yourself to take photographs that
are a series with wholeness, rater
than individual pretty photos. And
be careful to your right… Aaaa
what more can I say… Take care of
yourselves.
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CAPSLOCK’UN HİKAYESİ
@CapsCop iki yıl boyunca bir milyondan fazla
rastgele tweeti inceleyerek caps-lock’la en çok yazılan
kelime ve cümleleri tespit etti.

A

nlık mesajlaşma ve Twitter’ın
düz metin dünyasında büyük
harfler kullanmak fiilen ses
ayarı yapmak anlamına gelir oldu.
Yapılan araştırmalar insan beyninin
büyük harfle yazılan metinleri daha
zor algıladığını gösteriyor. Özellikle
uzun metinlerde karşılaşılan bu
sıkıntı beynin tüm harfleri aynı
boyutta farz edip, bireysel şekillerini
algılayamamasından kaynaklanıyor.
Caps Lock hayatımıza ilk kez
1878 yılında Remington No:2
daktilolarda üst karakter tuşu
kaldırılıp yerine büyük/küçük harf
tuşu eklenmesiyle girdi. 1984
yılında ise Model M’i piyasaya
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süren IBM, klavye düzeninde
standartlaşmayı sağlayarak Caps
Lock tuşunun dünyadaki tüm
bilgisayarlarda kullanılmasının
önünü açtı. Günümüzde ise PC
veya MAC, masaüstü veya dizüstü
tüm bilgisayarlarda Caps Lock
kullanılmaya devam ediliyor.
QWERTY ve Dvorak’tan sonra
dünyada en çok kullanılan klavye
cinsi olan Colemark, 2006 yılında
ikinci bir silme tuşu yerine Caps
lock tuşunu çıkardı. 2007 yılında
ise One Laptop Per Child Projesi
için üretilen bilgisayarlarda Caps
Lock tuşu yerine denetim tuşu
konuldu. 2011 yılında ise CR-48 ile

başlayan ve bu yıl yeni jenereasyon
Samsung Series 6 ile devam eden
Google Chromebook’larda Caps
Lock tuşu, Chrome OS için standart
hale getirilen arama fonksiyonuyla
değiştirildi.
@CapsCop’un araştırmasına göre
yazılırken büyük harf kullanılarak
tweetlenen kalıplamış ifadeler
listesinin ilk üçünde %10 ile
SABIRSIZLANIYORUM, %9 ile
ŞİMDİ … ALDIM , %7 ile GİTMEK
İSTERMİSİN, DOĞUM GÜNÜN
KUTLU OLSUN ve SADECE…
İSTİYORUM geliyor. Sıralamayı
BİLMİYORUM, GÜNAYDIN,
TANRI’YA ŞÜKÜRLER OLSUN,

İSTEMİYORUM, YENİ TAKİPÇİLER,
GERİ GİT, ŞİMDİ GÖRDÜM, ŞİMDİ
ve İNANMIYORUM takip ediyor.
Aynı şekilde, büyük harfler
kullanılarak tweetlenen kelimeler
listesinin başında %13 ile yer
alan SADECE’ın ardından %11
ile AŞK geliyor. Bu kelimeleri ise
GİT, ALDIM, AMAN TANRIM, ÇOK
GÜLDÜM, İHTİYACIM VAR, takip
ediyor.
Takvimlerinize not etmeyi
unutmayın, her yıl 22 Ekim günü
Uluslararası Caps Lock Günü olarak
kutlanıyor.

THE STORY OF CAPSLOCK
For two years @CapsCop analyzed more than one million
Tweets and determined the words and sentences which are
written in caps-lock.

I

n the plain text world of instant
messaging and Twittering,
using capital letters is literally
making a sound adjustment. In
some researches it has been
proven that people have difficulties
understanding texts written in capital
letters. This difficulty has been
especially encountered in long
texts where the brain presumes
all the letters in the same height
and cannot perceive the individual
character of the letter.
Caps Lock first entered our lives
for the very first time in 1878 in the
Remington No:2 typewriter where

upper character key was removed
and a big/small letter key was
inserted. In 1984 IBM introduced
the Model M and enabled the
standardization of keyboards and
opened the way for the usage of the
Caps-Lock key in all the computer of
the world. Even in our day whether
it is PC or MAC, laptop or desktop
Caps Lock is still being used.
After QWERTY and Dvorak the most
commonly used keyboard, the
Colemark released the keyboard
with a Caps Lock key instead of two
backspace keys. In the year 2007
a control key was placed instead

aA

of the Caps Lock key for the One
Laptop Per Child Project. In the year
2011 caps lock key began with the
CR-48 and this year it continued
with the new generation Samsung
Series 6 and with the Caps Lock
key in Google Chrome it became a
standard search function in Chrome
OS.
According to the @CapsCop
research the most commonly
tweeted top three expressions in
caps lock are; CAN’T WAIT with
10%, JUST GOT with 9%, WANNA
GO, HAPPY BIRTHDAY and JUST
WANT with 7%. The ranking

continues with DON’T KNOW,
GOOD MORNING, THANK GOD,
DON’T WANT, NEW FOLLOWERS,
GO BACK, JUST SAW, RIGHT NOW
and CAN’T BELIEVE.
Along the same line, the top of the
list of the most tweeted words in
capital letters are as follow: JUST
with 13%, followed by LOVE with
11%. These words are followed by
GO, GOT, OMG, LOL, NEED and
JUST.

Don’t forget to mark your calendars,
each year 22 October is celebrated
as the International Caps Lock Day.
sosyalmedya.co
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Ya Bu Rengi Güdersin Ya Bu Markadan Gidersin! / Either You Pursue This Color or You Leave This Brand!
Gül MECİT Sayfa Editörü - Metin Yazarı / Page editor - Copywriter
TR’de MARKA

Hat Sanatı

The Art Of Callıgraphy
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Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı
sanatıdır. Bu sanat Arap harflerinin 6. yüzyıl ve 10. yüzyıl
arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya
çıkmıştır. Hat, Arapça çizgi demektir. Bu sanat dalının çağdaş
tanımı “işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim
verilmesi sanatı” şeklindedir. Belirli bir yazı stiline; yazı tipi, hat
türü, el ve ya alfabe gibi tanımlanabilir.
The fancy writing around the Arabic letters is called Arabic
Calligraphy. This art emerged after an improvement
period of the Arabic letters between 6th and 10th
century. It’s original name “hat” means line in Arabic. The
contemporary description of this art is known as “giving
meaningful, harmonious and skillful shape to signs”. It can
be defined as a specific writing style, “hat” type or like the
alphabet.
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Türkler, müslüman olduktan ve Arap
alfabesini benimsedikten sonra uzun
bir süre hat sanatına herhangi bir
katkıda bulunmamışlardır. Türkler
hat sanatıyla Anadolu’ya geldikten
sonra ilgilenmeye başladılar ve bu
alanda en parlak dönemlerini de
Osmanlılar zamanında yaşadılar.
Yakut-ı Mustasımi’nin Anadolu’daki
etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp
15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Bu
yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah
(1429-1520) Yakut-ı Mustasımi’nin
koyduğu kurallarda bazı değişiklikler
yaparak Arap yazısına daha
sıcak, daha yumuşak bir görünüm
kazandırdı. Türk hat sanatının
kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’ın
üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar
sürdü. Hafız Osman (1642-98) Arap
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yazısına estetik bakımdan en olgun
biçimini kazandırdı. Bu tarihten
sonra yetişen hattatların hepsi Hafız
Osman’ı izlemişlerdir.
Türkler altı tür yazı (aklâm-ı sitte)
dışında, İranlılar’ın bulduğu tâlik
yazıda da yeni bir üslup yarattılar.
Önceleri İran etkisinde olan tâlik yazı
18. yüzyılda Mehmed Esad Yesari
(ölümü 1798) ile oğlu Yesarizade
Mustafa İzzet’in (ölümü 1849) elinde
yepyeni bir görünüm kazandı. Türk
hat sanatı 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl
başlarında da parlaklığını sürdürdü,
ama 1928’de Arap alfabesinden
Latin alfabesine geçilince yaygın
bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca
belirli eğitim kurumlarında öğretilen
geleneksel bir sanat durumuna
geldi.

Yazı Çeşitleri:
• Kufi Yazı
• Sülüs
• Nesih
• Muhakkak
• Rika
• Tevki
• Ta’lik

üste ve yan yana konan belli sayıda
nokta ile saptanmıştır. Böylece her
harfin genişliği, yüksekliği ve boyu,
kalınlığı ile oranlanmış olur. Bu
nedenle bir yazının daha iri ya da
daha ufak boyda harflerle yazılması
yalnızca harf kalınlığını değiştirir,
harflerin biçimini etkilemez.

Tekniği:
Hat sanatında harflerin yazının
türüne göre biçimlendirilmesinde
temel alınan birime nokta denir.
Nokta yazının yazılacağı kalemle
konur ve eniyle boyu aynı olur.
Başka bir deyişle nokta, kenar boyu,
yazılacak yazının harf kalınlığına eşit
bir karedir. Her yazı türünde tek tek
her harfin baş, gövde, kuyruk vb gibi
bölümlerinin uzunluğu, burun, kaş
gibi kıvrımlı yerlerinin açıklığı, üst

Araç ve Gereçleri:
Kalem: Hatta kullanılan en önemli
araç kalemdir. Bunlar başlıca; kamış
kalem, kargı kalem, tahta kalem ve
demir kalemdir.
Kamış Kalem: Kamış kalemler
genellikle koyu kestane
rengindedirler. Sarı, alaca ve benekli
olanları da vardır. Irak, İran, Cava ve
Hind nev’ileri meşhurdur. En serti
Cava ve en makbulü İran ve Irak
kalemleridir.

Long time after the Turks became
Muslims and adapted the Arabic
alphabet no contributions were
made to the Arabic calligraphy.
The Turks became interested to
Arabic calligraphy after they arrived
to Anatolia and lived their shining
era during the Ottoman times.
The influence of Yakut-ı Mustasımi
began in the mid 13th century and
continued until the mid 15th century.
Şeyh Hamdullah (1429-1520) who
was raised during those years
made some changes to the rules
of Yakut-ı Mustasımi and made the
Arabic writing softer and wormer.
The influence of Şeyh Hamdullah,
who is considered as the Pioneer of
Arabic calligraphy, continued until
the 17th century. Aesthetically, Hafız
Osman (1642-98) refined the Arabic

writing and brought it to its most
mature atate. After these dates all the
calligraphers who were raised followed
the footsteps of Hafız Osman.
Besides the six types of writing
(aklâm-ı sitte), the Turks also
created a new genre from the first
suspended writings of the Iranians.
The suspended writing which
was previously in the hands of the
Irenians gained a whole new image
in the 18the century with Mehmed
Esad Yesari (death 1798) and his
son Yesarizade Mustafa İzzet’in
(death1849). The Turkish calligraphy
art also continued to shine in the 19th
and the beginning of the 20th century;
however when the Arabic alphabet
changed to the Latin alphabet in 1928
it ceased being a widespread art

and became a traditional art form
taught in institutions.
Writing Styles:
• Kufi writing,
• Sülüs, Nesih,
• Muhakkak,
• Rika,
• Tevki,
• Ta’lik.
Technique:
In the art of Arabic Calligraphy the
start point from which the letter
takes shape is called the dot. The
dot is made with the pen in which
the writing will be made and the
width and length will be the same.
In other words, throughout the side
length, the dot is an equal square
to the width of the letter which will
be written. In each of the writing

styles, the body, tail and similar
sections of each and every single
letter at the beginning is determined
with a specific amount of dots. Thus,
the width, height and length of each
letter will be proportional. Due to this
reason, if writing is written bigger or
smaller it will only change the width
of the letter and not the shape of the
letters.
Necessary Tools:
Pen: The most important tool used
in calligraphy is the pen. The types
of pens are; reed pen, pike pen,
wooden pen and the steel pen.
Reed Pen: The body of the reed
pen is generally of the dark chestnut
color. There are also yellow,
multicolor and dotted ones. Iraq,
Iran, Java and Hindu nev’s are
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famous. The hardest one is Java
and the favorites are Iranian and Iraqi
pens.
Pike Pen: Pike pens are used
for clear writing. Pike pens are
thicker when compared to reed
pens. However as their thickness
increases the ability to control them
becomes more difficult. And it is
recommended to use a pen with a
wooden body.

Kargı Kalem: Celi yazılar için kargı
kalemler kullanılır. Kargı kalemler,
kamış kalemlere göre daha
kalındırlar. Fakat bunların kalınlıkları
arttıkça, parmak arasında idareleri
zorlaştığından, ince saplı tahta
kalem kullanılması tercih edilir.
Tahta Kalem: Ihlamur veya
Gürgen ağacından istenilen
kalınlıkta yontularak yapılır. Sap
tarafı, parmaklar arasında rahatça
tutmaya ve hareket ettirmeğe
elverişli olmalıdır. Tahta kalemin
birkaç çeşidi vardır. Bir kısmının
yalnız ortasında çatlağı bulunur. Bir
kısmında ise, çatlağın iki tarafından
kalınlığa göre iki veya daha fazla
yuvarlak delikler bulunur. Kalem ağzı
çok enli ise, bu deliklerden çatlağa
giden ince yollar açılır. Mürekkep,
deliklerde toplanıp yollardan
çatlağa, buradan da ağza akar.
Demir Kalem: Nesih gibi ince
yazılarda, kalemin ucu çabuk
bozulmamak ve muhtevası zengin
bir eserin başından sonuna kadar
kalemin kalınlık ve keskinlik ayarını
muhafaza etmek için, çelik kalem
uçları, ağızları bileği taşından
istenilen kalınlıkta bilenerek kesimi
ayarlandıktan sonra, kamış kalemin
ucuna takılarak kullanılır.
Makta: Kamışın ucu önce elde
yontulduktan sonra makta üstüne
konup kalemtraş denen bıçakla
kesilir. Makta, eni ekseriye 2-3 cm,
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boyu 15-20 cm, kalınlığı 1-2 mm
kadardır. Kalem kesilecek tarafında,
kalem yatağı veya kalem yuvası
yahut hane-i kalem (kalem evi)
bulunan bir altlıktır; fildişi, boynuz, ya
da kemikten yapılır.
Mürekkep: Yazı genellikle, is,
zamk, su ve daha başka katkı
maddelerinin katılmasıyla hazırlanan
siyah mürekkeple yazılır;
Hokka: Mürekkep hokka içinde
saklanır. Camdan başka pişmiş
topraktan, metalden, çeşitli
ağaçlardan hokka yapılabilir. Kalem
sokulduğunda uç dibine vurup
bozulmasın diye hokkanın içine lıka
denen bir tutam ham ipek konur.
Mürekkebin akıcı olması, rengini
solmadan uzun süre koruması
gerekir.
Kağıt: Yazı da kağıtta önemli
rol oynar. Hattatlar, kağıtlara
yazacakları yazının değerine göre
kıymet verirler Kağıdın mürekkebi
yaymaması, silinmeye elverişli
olması, üstünde kalem takılmadan
yazılabilmesi gerekir. Bunların
sağlanması için kağıtlar aharlanır.
Kağıtların; Abadi, Semerkandi,
Hatayı, İstanbul, Buhara, Venedik
vb. çeşitleri vardır. Yazıda kullanılan
kağıtların rengi de çok önemlidir.
Estetik bakımda beyaz, sarı, kırmızı,
yeşil, mavi ve kahverengi renkleri
tercih edilir.

Woodden Pen: It is carved out at
the desired thickness from the lime
or hornbeam tree. Its handling part
should be comfortable to hold and
easy to move. There is are a few
varieties of wooden pens. In some
there is a crack only in the middle.
In others, according to the thickness
there are two cracks on each side
of the pen or more round holes. If
the end of the pen is too wide, a thin
crack line which goes from these
wholes to the crack is opened. The
ink gathers in these holes, goes
through the thin crack lines and flow
to the tip.
Steel Pen: In order to preserve the
standard of thickness and sharpness
for thin writing such as nask where
the tip of the pen would not be easily
spoiled for such a rich piece of
art; the steel pen tips is sharpened
with a grindstone to the suitable
thickness and the cut is made, it is
placed at the end of the straw pen.
End Grain: After the end of the
straw is sharpened by hand it is
placed on the end grain and cut

with what is known as the pencil
sharpener. The end grain is quite
often 2-3 cm in width, 15-20 cm
high and approximately 1-2 mm
thick. At the side where the pen will
be sharpened there is a coaster
like pen bed or pen house made of
ivory, horn or bone.
Ink: The writing is usually made
with black ink made from fume,
glue, water and the addition of other
additives.
Ink Pot: The ink is preserved inside
the ink pot. The ink pot can be made
from materials other than glass,
there are also made from terracotta, metal and various trees. At the
bottom of the ink pot a ball of cotton
(lıka) is placed so that the tip of the
pen is not harmed when dipped into
ink. The ink needs to be fluid and
should be preserved a long time
before it starts to fade.
Paper: Paper plays a big role in
writing. Calligraphers evaluate the
quality of paper according to what
will be written on it. The paper
should not spread the ink, it should
be suitable for erasing an done
should be able to write fluently on
it without getting stuck. In order
to provide these the papers are
sized. The types of papers are
Abadi, Samarkand. Hatayı, Istanbul,
Bukhara, Venetian ect. The color of
the paper used in writing is also very
important. Aesthetically white, yellow,
red, green, blue and Brown are the
preferred colors.
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Dünya’nın İlkleri / The Firsts in The World
TR’de MARKA

DÜNYA’NIN İLKLERİ
THE FIRSTS IN THE WORLD
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Web’inizi Nasıl Alırdınız? / How Would You Want Your Website To Be?
Korhan Koray KIZILİN - Sistem Koordinatörü / System Coordinator

Web’inizi Nasıl Alırdınız?
Web sitenizin tasarımına
karar verirken görsel
ve teknik açıdan
güncel eğilimleri
dikkate almalısınız. Site
yapacağınız işe ve hedef
kitlenize uygun olmalı.
Tasarımın sizi mutlu etmesi
için şu noktalarına dikkat
etmelisiniz:
When you are deciding
for the design of your
website, you have to take
into account the technical
and the visual current
tendency. The website
has to be accurate to the
work and the target group.
Attention must be paid to
the following points if you
want to be happy with your
design;

How Would You Want Your Website To Be?

Öncelikli olarak tasarımda
kullanılan renk kurumsal kimliğinize
uygun olmalı. Kartvizitinizi ya da
broşürünüzü verdiğiniz bir kişi,
web sitenize girdiğinde aynı imajı
algılamalı. Kartvizit başka broşür
başka olmamalı. Yapılan en büyük
hatalardan birisi, firma logosunun
bile web sitesinin renklerine
daha uygun hale getirmek için
değiştirilmesidir. Web tasarımına
başlamadan önce logonuza ve
kurumsal renklerinize karar vermiş
olmanız ve web sitenizin de bu
çerçevede yapılması en doğru
olandır.

First of all the colour used in your
website has to match your corporate
identity. The person to whom you
had given your business card, has
to perceive the same image. The
business card has to be different
from the leaflet. One of the biggest
mistakes ever made was changing
the company logo accordingly,
in order to match the colours of
the company’s website. Before
you start your website design, you
should decide your logo and your
corporate colours. The right thing to
do is to create your website in the
framework.

Web sitenizde kullanacağınız
teknolojiler, teknik ve görsel
özellikler hedef kitlenize uygun
olmalı. Hedef kitle iyi araştırılmalı…
Örneğin ileri yaştaki kişilere hitap
eden bir web sitesi tasarımında,
fontların rahat okunabilir olması
önemli olduğu gibi, çocuklar için
yapılacak bir web sitesinde de
renklilik, canlılık gibi öğeler daha ön
planda olmalıdır.

The technology used in you website
and the technical and visual
characteristics have to match your
target group. The target group has
to be well studied… For instance
a website design appealing to the
middle aged, should not only be
easy to read but it should also be
colourful in order to be lively and
appeal to children.

Kullanıcıların web sayfasına erişim
ihtiyaçlarını belirleyerek; web
sitesine girdikleri zaman ana sayfa
üzerinde aradıklarına ulaşmayı
sağlamak en temel gerekliliktir.
Web sitesi tasarlanırken şu sorular
sorulmalı, örneğin bir dişçi için web
sayfası tasarlıyorsunuz kullanıcılar
bu web sayfasına ne için giriş
yapacaklar:
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The main necessity is to provide the
access that the users are looking
for when they enter a website by
determining the needs in order to
access to the website. When you
design your website you must ask
the following questions, for instance
you are designing a website for
a dentist and you have to know
why the users would access that
website:
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1. Telefon numarası, adres
bilgilerine ulaşmak için
2. Randevu için, (Online randevu
var mı?)
3. Bu firma benim ihtiyacımı karşılar
mı?
Kısaca tasarım yapılırken web
sitesi yöneticisine ya da sahibine
yönelik değil kullanıcılara yönelik
yapılmalıdır.
Web sitenizin içeriği ne kadar çok ya
da az olursa olsun, kullanacağınız
menülerin her zaman aynı yerde
çıkması ve içeriğin de belli bir
alanda gösteriliyor olması önemlidir.
Sitenizi gezen bir ziyaretçi, hangi
sayfada olduğunu hiç bir zaman
kaybetmemeli ve her sayfada farklı
bir menü yapılanması ve tasarımı ile
karşılaşmamalıdır.
Son zamanlarda, internetin
firmaların ticaretlerinde önemli
ölçüde belirleyici olması nedeniyle,
sitenizin görsel ve teknik
özelliklerinden çok daha önemli
hale gelmiş olan konu ise arama
motorlarına uygunluğudur. Aslında
web sitenizin arama motorlarına
uygun olarak hazırlanmış olup
olmaması da bir teknik özelliğidir.
Genel olarak yapılan hatalardan
birisi de, firmaların web sitesini
hazırlatırken ilk başta sadece görsel
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kaygılar taşıyarak seçimlerini de
bu şekilde yapmaları, sonradan
internette bulunabilir olmanın
önemini kavrayarak web sitelerinde
bu çalışmanın yapılmasını talep
etmeleridir. Elbette bitmiş bir site
üzerinde de arama motorlarına
uygunluk çalışması yapılabilir
ancak bu hem yazılımı yapan
kişilerin işbirliğini, esnekliğini ve
uyumluluklarını gerektirirken, bazı
işlemlerin tekrar yapılmasının
gerekmesi durumunda ise, ek
maliyetler yaratabilir. O nedenle,
doğru olan, web sitenizin
başlangıçta arama motorlarına
(Google, Yahoo, Bing, Yandex gibi)
uygun yöntemlerle hazırlanmış
olmasıdır.
Çok uzun yıllardan beri edindiğimiz
tecrübe şu ki, web tasarımı
yaptırmak isteyen kişiler, temel
olarak iki grupta toplanıyorlar:
Bir grup olabildiğince sade
tasarımları tercih ederken, diğer
grup da neredeyse her öğenin
hareketli olduğu cıvıl cıvıl bir web
sitesi istiyor. Web sitesindeki
hareketlilik ve renkliliğin oranı
en başta yukarıda bahsettiğimiz
maddeler çerçevesinde belirlenmiş
olsa da ihtiyaca yönelik olarak;
sade, şık ya da hareketli web
sayfaları tasarlanarak kişilerin sayfa

üzerinde daha çok vakit geçirmeleri
sağlanabilir. Bunun için tabi ki yeni
teknolojiler kullanılarak performansı
yüksek düzey bir web sayfası
tasarlanmalıdır.
Karar vermeniz gereken bir diğer
konu ise, web sitenizin dinamik
mi yoksa statik mi olacağıdır.
Burada bahsedilen konu sitenin
görsel özellikleri ile ilgili olmayıp,
güncellenebilir olup olmamasıdır.
Yine genel olarak gözlemlediğimiz,
kişilerin ilk deneyimlerinde bu
hataya çok düşüp, tatsız deneyimler
yaşaması olmaktadır. İlk yapıldığı
anda güzel ve güncel bir içeriği olan
web sitesi teslim alırsınız, ancak
sitenizi güncelleyebileceğiniz bir
arayüz yoksa, en fazla 1-2 sene
içinde web tasarımınız ne sizi ne
de müşterilerinizi memnun eder
halde olur. Adresiniz değişir, siz
değiştiremezsiniz, ürünleriniz,
eserleriniz, hizmetleriniz gelişir,
ancak web sitenize bunları
ekleyemezsiniz. Böyle bir durumla
karşılaşmamak için, başlangıçta
maliyeti biraz daha yüksek de olsa,
içerik yönetimi olan, dinamik web
tasarımlarını tercih etmelisiniz.
Ancak, uzun süre değişmeyecek,
içeriği az bir firma tanıtım web sitesi
istiyorsanız ve çalıştığınız firmaya
güveniyorsanız statik web sitesi

sizin için yeterli olabilir. Fakat,
ürün gösterimi yapacağınız bir
web sitesinin mutlaka veritabanı
ile ilişkilendirilmiş olması, bunun
da bir yönetim konsolu tarafından
yönetilebiliyor olması neredeyse
bir gerekliliktir. Yönetim konsolu,
özellikle satış sitelerinde bir tercih
olmanın ötesinde, zorunluluk haline
gelir.
Web sitesi tasarımı bir broşür
yaptırmak gibi bir kerelik bir iş
değildir. Alan adınızın alımından,
yazılımınızın yapılmasına kadar,
güvenilir, kurumsal bir firma ile
çalışmanız, sizi mutsuz deneyimler
yaşamaktan kurtaracaktır. Kurumsal
bir firma ile çalışmanın önemi pek
çok açıdan tartışılmazdır. Pek çok
müşterimiz, ilk deneyimlerinde ucuz
ya da tanıdık diye, alan adlarını
bazı kişilere aldırır, web sitelerini
yaptırırlar. Bu şekilde hiç para
ödememiş olabilirsiniz ancak alan
adınızı bu sayede kaybedebilir
ve çok daha büyük zararlara
girebilirsiniz.
Her zaman kurumsal ve güvenilir
firmaları tercih etmeniz sizin
için uzun vadede büyük kazanç
demektir.

1. The phone number and in order
to access the adress
2. In order to take an appointment
(if there is a possibility to take an
online appointment?)
3. Would that firm fulfill my
demands?
Briefly a website should be made for
users and not for its director or its
owner.
whatever your website’s context’s
amount is, it’s important that the
menus that you will be using shoul
come off always in the same place
and the context should be in one
field. A visitor visiting your website
should never loose the page on
which he or she is and on each
page there have to be a main menu.
Lately, because of the importance of
the internet of the trading firms, the
subject which have became much
more important than the visual and
technical characteristics of your
website, is the adequacy to the
search engine. In fact the accurancy
of your search engine is aldo a
technical characteristic. In general
on of the mistakes is that when the
firms are preaparing their websites

and they are making their choices
depending on their anxiety. But after
they realise how important is to find
it on the internet and they demand to
pratice the study. Of course a study
can be made on an accomplished
website in order to determine the
accuracy of the website. However
this needs both a collaboration,
flexibility and the accurancy of those
who have written this software and
the case of being have to repeat
some operations might creat new
costs. For that reason, the right
thing is that your website should be
created according to the methods
of the search engines (as Google,
Yahoo, Bing, Yandex).
For many years we have
experienced that there are two
groups of people who are willing
to create a website: one of them
prefers simple creations whereas the
other one chooses the most breezy
creation that they use on each item
on their website. Even if the liveliness
and the colourness of the website
is determined according to the
principals that we have mentionned
above, depending on the need, by
creating simple, stylish or dynamic
websites, it can be assured that

people will spend more time on
those websites. For this of course,
new technologies can be use in
order to create high-performance
websites.
An other subject on which you have
to decide whether your website
should be dynamic or static. This is
nor about the visual characteristic.
It’s about updating your website.
Again from what we have seen
generally, people fall into mistakes
and experience uncomfortable
events. You can receive a website
receltly created with a nice and
updated content but if you don’t
possess an interface to update
your website, at best 1 or 2 years
yur website design will satisfy you
and your customers. Your adres
can change but you won’t change
it on your website, your products,
creations, services can improve
but you can’t update those on your
website. In order not to come accros
with a situation like this, you should
opt for dynamic website designs
which have a content management
even if the cost is a bit higher at the
beginning Nevertheless, if you want
a website with a less content which
will not be modified for a long time

and if you trust your firm, a static
website can be enough for you.
But a website on which you will be
showing products, it certainly must
be related with a database and
must be directed by a management
console. on web sites which are
about sale, this management
console becomes the necessity,
beyond becoming a preference.
designing a website is not a one
time work like making a handout
design.by working with a reliable and
an institutional firm throughout you
get your domain name, till getting
your software finished, will prevent
you to have bad experiences.
no doubt should appear about
the importance of working with an
institutional firm
with the first experience of many of
our customers try to get their web
sites from people who are known by
them
so they might not pay any money for
it but they can loose their domain
name and have important loses.
it means big profits for you if you
have an option for institutional and
reliable firms.
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Basın Bülteni Yazarken Dikkat Edin! / Typography Hero of Writing
TR’de MARKA

Basın
Bülteni
Yazarken
Dikkat
Edin!

Basın bültenleri, farklı müşteri
gruplarına ulaşmak, web sitenize
gelen trafiği artırmak ve anahtar
kelime görünürlüğü gibi SEO
sonuçlarını yönetmek için online
pazarlama faaliyetlerinizin önemli
bir bileşeni olmalı. Bu potansiyeli
doğru bir şekilde kullanabilmek
için basın bülteni yazarken iyi bir
planınız olmalı.

Please be
careful
while
writing
press
release
Press Releases are made to reach
different client groups, to increase
the traffic of your web site and
to manage the SEO results such
as keywords and should be an
important combination of your
online marketing activities. In order
to use this potential correctly, you
must have a good plan to write the
press release.

While writing the press release there
are many things to keep in mind
such as determining the target
market, providing information which
is newsworthy and re checking
what you have written over and over
again. Knowing the things you have
to do is just important as knowing
the things you mustn’t do.

Basın bülteni yazarken, hedef
kitleyi belirlemek, haber değeri
taşıyan bilgi sağlamak, kısa
tutmak, yazdığınızı tekrar tekrar
kontrol etmek gibi yapmanız
gereken pek çok şey var. Tıpkı
yapmanız gerekenleri bilmek kadar
yapmamanız gerekenleri bilmek de
aynı derecede önemli.
Çılgınlar gibi anahtar kelime
kullanmayın
Oyun üstüne oyun kuran teknik
direktörler gibi bir şeyi aşırı fazla
yapmak kötü bir fikir.
Okuyucuları web sitenize çekmek
için arama motoru optimizasyonu
(SEO) harika bir yol fakat anahtar
kelimelerle basın bülteninizi optimize
ederken onları dengeli bir şekilde
kullanmalısınız. Unutmayın kopyala
yapıştır bir içerik okuyucu için nasıl
bir anlam ifade etmiyorsa haddinden
fazla anahtar kelime kullanmak da
arama motorları için bir anlam ifade
etmeyecektir.
Anahtar kelimelerle basın bülteninizi
optimize ederken aşağıdakileri
dikkate alın;
Aramalarda sıklıkla hangi anahtar
kelime ve ifadelerin kullanıldığını
saptamak için Google AdWords
gibi anahtar kelime arama araçlarını
kullanın ve bültenlerinizde en çok
arama yapılan anahtar kelimeleri
kullanın.
Anahtar kelimenizi başlıkta, alt
başlıkta ve ilk paragrafta kullanmaya
dikkat edin.
Bültende çapa linklere yer verirken,
ana sayfaya değil de web sitenizdeki
ilgili sayfaya bağlantı verdiğinizden
emin olun.
Ortalama her 100 – 150 kelimede
yalnızca bir anahtar kelimeye link
verin.
Çok uzun yazmayın
Okuyucular internette hızlıca hareket
eder. Bu yüzden bir içeriği başından
sonuna okumalarını beklemek büyük
bir hayal.

Yazdıklarınız kısa ve öz
olsun ayrıca aşağıdaki
noktaları da göz önünde
bulundurun;
Başlık
8-10 kelimeyle sınırlandırın
Gövde
300-500 kelime arası idealdir.
Madde işaretleri ve
paragraflar
İkisini de kısa tutun. Madde
işaretlerini paragrafları bölmek
için kullanın ve paragraflarınızı
3-4 cümleyle sınırlayın.
Takipçilerinizi unutmayın
Takipçileriniz artık size yalnızca
basın odanızdan ulaşmıyor.
Bültenlerinize Google, Facebook,
Twitter gibi birçok farklı kaynaktan
ulaşarak sizi takip ediyor.
Gazeteciler gibi benzer şekilde
hedef kitleniz de basın bültenlerinizi
değerlendiriyor.
Aşağıdakileri göz ardı etmeyin;
Bir imaj yaratın; Tasvir eden ve
heyecan yaratan kelimelerle

Do not use too many keywords
It is a bead idea to overdo
something just like technical
directors of a team drawing a game
plan one on top of the other. Search
Engine Optimization (SEO) is a great
plan to attract people to your web
site; however, while optimizing your
press release with keywords you
must use them within a balance.
Do not forget that just as much as a
copy paste content is non-significant
to a reader, using too many
keywords will also be non-significant
for search engines.
Take notice of the mentioned below
while optimizing your press release
with keywords;
Use programs such as Google
AdWordss to determine which
key words and expressions are
used frequently and use the
keywords which are used
the most in the bulletin.
Make sure to use your
keyword at the title,
sub title and in the first
paragraph.
Include anchor links in the bulletin,
not the main page but make sure
to give a link to the related page on
your web site.
Give a link to only a single keyword
in approximately 100-150 words
Do not write too long
Readers in the internet move very
fast. That is why to expecting them
to read the whole content is only
wishful.
Your writing should be short and
brief also consider the mentioned
below
Title
it should be limited do 8-10 words
Body
between 300 to 500 words is ideal.
Bullets and paragraphs
Keep them both brief. Use the
bullets to divide the paragraphs
and limit the paragraphs with 3 to 4
sentences.
Do not forget your followers
Nowadays the only place for your
followers to reach you is not just
your press room. They follow you
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okuyucunun kafasında bir resim
canlandıracak şekilde yazın.
Okuyucuyla samimi bir dil kullanın.
İnsanlar ürün ve hizmetleriniz
hakkında belki bir fikre sahip ancak
her şeyi de bilmiyorlar. Bu yüzden
açık, basit ve mesleki terimlerden
uzak bir şekilde, anlaşılır bir dille
yazın.
Satış dürtüsüne karşı direnin.
Unutmayın, okuyucular bilgilendirici
bir içerik peşinde, satış amacı
güden reklamların değil.
Tüm bunları göz önüne alarak
dikkatli bir şekilde kurguladığınızda
basın bülteninin online pazarlama
faaliyetleri içinde paha biçilmez bir
araç olduğunun farkına varacaksınız.
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through many different channels
and can reach you through Google,
Facebook, Twitter. People like
journalists and your target market is
evaluating your press release.
Do not ignore the following;
Create an image; Write so that
the readers can get a picture in
their heads, use words that are
descriptive and create excitement to
the readers.
Use an intimate language with the
reader. People may be familiar with
the product or service but they do
not know everything about it. That
is why write openly by using simple
words and keeping away from
professional terminology.

Keep away from the sale impulse.
Do not forget, the readers are
after informative content not
advertisement with the purpose of
sale.
By taking all of these into
consideration and shaping them
correctly you will see that press
release is a priceless tool amongst
marketing activities.
prrehberi.com
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İnci Akü Basın Bülteni / Press Release of İnci Car Battery
TR’de Marka

ARABANIZDA UZUN ÖMÜRLÜ BİR ŞEY VAR
THERE IS SOMETHING WITH A LONG LIFE IN YOUR CAR…

İnci Akü, Global Markalaşma
Projesi, yeni radyo reklamları ve yol
görsellerine taşıdığı artı, eksi kutup
başlarını ifade eden sembolleri ile
marka iletişiminde vites yükseltti.
Rotasını globalde markalaşmaya
çeviren sektörün ihracat lideri
İnci Akü’nün yeni radyo reklam
kampanyası başladı. Bir babanın
çocuğuna “Arabamızda uzun
ömürlü bir şey var Mehmet,
bil bakalım nedir?” sorusuyla
başlayan İnci Akü radyo reklamı
hem markaya, hem de özel olarak
hazırlanmış NanoGold Start-Stop
ELA ürününe vurgu yapıyor. İnci
Akü, akünün artı eksi kutup başlarını
ifade eden yol temalı yaratıcı reklam
görselleri ile de radyo reklamını
destekliyor.
28 yıldır faaliyet gösteren İnci
Akü, radyo reklamlarında ve basın
ilanlarında teknolojiyi takip ederek,
gelecek yıllarda da pazarın uzun
ömürlü markası olarak faaliyetlerini
sürdüreceğinin altını çiziyor. İnci
Akü Pazarlama Müdürü Damla
Arkan, reklam kampanyası ile ilgili
“Güçlü Ar-Ge ekibi ve yenilikçi bakış
açımızla günümüz ihtiyaçlarını en
üst seviyede karşılayan, geleceğin

TR’de MARKA Şubat / February - 2013

teknolojisini takip ederek kendisini
sürekli geliştiren bir firma olarak
adımlarımızı markalaşma alanında
daha sağlam atmak istiyoruz.
Bu amaçla başlattığımız Global
Markalaşma Projesi’nin bir sonucu
olarak reklam kampanyamızı
oluşturduk. Amacımız uzun
ömürlü oluşumuzu bir kez daha
vurgulayarak, tüketicide bu algıyı
yaratmak. Kampanyamız ulusal
ve yerel radyolarda, gazete ve
dergilerde devam edecek. Ayrıca
kampanyamızı globalde de
sürdürmeye devam edeceğiz”. dedi.
İnci Akü’nün iletişim çalışmalarında
sosyal medyayı da kullanmaya
başladıklarını belirten Arkan,
“İnci Akü olarak sosyal medyada
yerimizi aldık. Tüketicilerimiz
“www.facebook.com/inciaku”
ve “www.twitter.com/inciaku”
hesaplarımızdan bizi takip edebilir.
Ayrıca www.uzunomurluaku.com
isimli bir mikro site tasarladık.
Şimdiden kamuoyunda beğeni
toplayan radyo reklamımız ve
cıngılımız bu siteden dinlenebilir ve
indirilebilir”. Sektörün ilk blogu olan
“Blogin” i “http://blog.inciaku.com/”
Ağustos ayında yayına geçirdik”
dedi.

With their new Global Branding
Project, new radio advertisements
and the road signs İnci Car Batteries
have shifted up a gear in brand
communication with their symbols
which represent the positive and
negative battery terminals.
The sector has turned their routes
to becoming a global brand and
as being the leader of the export,
Inci Bateries gave a start with their
new radio advertisement. The radio
advertisement of Inci Batteries
begins with a father asking his son
“Mehmet, there is someting with a
long life in our car, guess what it
is?”, it emphasizes on the brand and
to the specially prepared NanoGold
Start-Stop ELA product. The creative
road travel based visual video
advertisement also supports the
radio advertisement by emphasizing
on the positive and negative battery
terminals of the battery.
Inci Batteries has been active for
28 years, by following technology in
radio advertisements and printing
press, they emphasize on the fact
that they will continue their activities
as a long term brand in the market.
The Marketing Director of Inci
Batteries Ms. Damla Arkan stated her
opinion regarding the advertisement
and said “With our new and strong

R&D team and innovative vision
we want to take a stronger step in
the field of branding and meet the
demands of today at the highest
level by following the technology and
continuously developping ourselves.
We began our Global Branding
Project with this purpose and as a
result formated our advertisement
campaign. Our purpose was to
emphasise that our firm will be in
the market in the long term and
make the consumers believe this
purpose. Our campaing will continue
in the national and local radios,
newspapers and magazines. Also,
we will continue to run our campaign
globally”.
Arkan also stated that Inci Batteries
also began using the social media
in their communication plans, “As
Inci Batteries we took our place in
the social media. Our consumers
can follow us via “www.facebook.
com/inciaku” and “www.twitter.com/
inciaku”. We have also designed a
micro web site www.uzunomurluaku.
com. Our advertisement has alredy
been appreciated by the public and
our radio advertisement and jingle
can be listened to and downloadede
from this site. In August, we have
also activated the very first blog
of the sector “Blogin” “http://blog.
inciaku.com/”

Hayat› ve teknolojiyi biz dönüştürüyoruz.
Hayal kurmaya ve onları gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Genç ve güçlü kalarak gelece€i de€iştirece€imize inanıyoruz.

uzun ömürlüyüz.

www.inciaku.com
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Adriatik’in Sessiz Kraliçesi Venedik / The Silent Queen of the Adriatic Sea: Venice
Aydoğan YÜCE
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Mahşerin Dört Atlısı ile yankılanan
nal sesleri, çılgın bir kalabalık
içinde nahif bir yalnızlığın iç çekişi,
Hayallerin ve aşıkların kenti,
Gündüzleri yaşam dolu, akşamları
ise kimsesiz ve hüzünlü!
Gondoldan eğilip suya baktığınızda,
yüzünüz yansımayacak orada.
Şaşkınlığınızı parmak ucunuza
sürüp, dokunacaksınız bu ağır ve
yeşil güzelliğe… İşte o zaman,
13’üncü yüzyıla uzanacak elleriniz,
San Marco’nun ayak izlerini takip
ederken…
Montaigne ile sohbet edeceksiniz,
hayata dair… Dostoyevski kulak
misafiri olacak size.
Geçmişe süzülürken, kol kola
gireceksiniz sevgilinizle. İlk defa
ruhunuza açılan bir pencereden
bakacaksınız hayata… Aşkın
doruğunda içeceksiniz en güzel
şarabınızı…
Hayyam’dan dökülen bir rubai
olacak, sudan çıkan elleriniz…
Adriyatik’in sessiz kraliçesi
göz kırpacak size günbatımı
yaklaştığında. Sudan doğmuş yaşlı
sarayların arasında Anadolu’ya
akmanın zamanı geldiğinde ise,
Venedik’in her metrekaresinde sizin
de bir suretiniz kalacak.

The four horses of the crowd and
the sound of echoed horseshoe,
The sighing of a naive loneliness in
a crazy crowd, The city of dreams
and lovers, Venice is full of life during
the day, lonely and sad during the
night, When you are on the water,
leaning from a gondola, your face
won’t reflect there. You will expel
your astonishment to the tip of your
finger and touch this harsh and
green beauty… At that moment, by
following San Marco’s footprinst,
your hands will go back to the 13th
century, You will chat with Montaigne
about life… Dostoyevski will
eavesdrop on you.
While you glide to the past, you will
link your arms with your lover and for
the first time you will look through a
window opening to your soul… You
will drink your best wine at the zenith
of your love…
When your hands come out of the
water they will seem like they have
been in Heaven… When the sunset
approaches, the silent queen of the
Adriatic will blink an eye to you…
and when the moment comes for
flowing to Anatolia between the old
palaces born from the water, an
exemplar of yours will stay in each
square meter of Venice.
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Tren istasyona usulca yaklaştığında
ılık bir rüzgar okşuyor teninizi, sizi
bir rüyaya davet ediyor. İstasyondan
çıktığınızda ise Venedik; kıvrım
kıvrım beline dolanan Büyük Kanal’ı,
aksi motorları, gondolları, tenteli
lokantaları, kartpostalcıları, daracık
kanalları, ufacık köprüleri, görkemli
sarayları, sulara sarılan salkım
saçak çiçekleri, gökyüzüne ‘hodri
meydan’ diyen kuleleri ile sizi aşk’a
çağırıyor… Adımınızı ilk attığınızda
kenti avcunuza alır gibi olsanız da,
birkaç adımda Venedik’in avuçlarına
bırakıyorsunuz ruhunuzu. Onun
ellerinde yükselerek kuşbakışı
seyrediyorsunuz, tarihin doğa ile
dans ettiği bu görkemli manzarayı.
Alışıveriyorsunuz farkında olmadan;
bir gondola yaslanıp, tarihin aşk
ve sihirle bezenen kaldırımlarına
takılıyor gözleriniz; küreklerin çıtırtıları
kulaklarınızda… Ve başlıyorsunuz
Venedik’i keşfe…
Maskeler Kenti
Venedik sanki bir cam cümbüşü
içinde yüzen lüks bir otel gibi
bakıyor gözlerinizin içine. Vitrinler,
gözlerinizi kamaştıran bin bir
renkli kristaller, cam eşyalarla
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When you slowly approach the
train station, a warm wind touches
your skin, invites you into a dream
and when you come out from the
station, Venice; with its Big Canal
strolling to your waist, crabby
engines, gondolas, awning fronted
restaurants, postcard sellers, narrow
canals, tiny bridges, splendid
palaces, flowers coiling up to the
water, towers saying “let me see if
you can” invite you to fall in love…
You feel as if you can take it in your
palm when you take your first step,
after a few steps, you let your soul
rest in Venice’s palm. Rising up
in its hands you contemplate the
bird’s eye view, this magnificent view
where the history dances with the
nature. You get used to it without
noticing; looking from a gondola,
your eyes stick to the pavement to
which the history got decorated with
love and magic; the cracking of the
oars is like music to your ears… And
you begin to discover Venice…
The city of masks
Venice is looking in your eyes like a
luxurious hotel swimming in a glass
festivity. Shop windows, many types

süslenmiş. Tabii pullu boncuklu,
altın yaldızlı, kedi gözlü, davetkar,
korkutucu, baştan çıkarıcı ve bir
öyküsü olan maskeler de her
tarafta çıkıyor karşınıza… Dük,
beğendiği kızı kaçırır, tecavüz
eder, ancak yasalardan kaçamaz.
Kent halkı, onu idama mahkum
eder ve ölümünü seyretmeye de,
maskeler takmış olarak gelir. O
günden bu yana maskeler kentidir
Venedik. Adaletin, herkesin kanun
önünde eşit olmasının gereği
olarak yapılan bu ibret verici olay
ise Venedik halkında bambaşka bir
geleneğin başlangıcı olur; karnaval
geleneğinin… Bu geleneğin
temelinde, geçmişte sosyal sınıfların
arasında ilişkileri düzenleyen
kuralların karnaval sırasında
unutulması, yüzlere takılan maskeler
sayesinde kişinin kimliğini gizleyip,
gündelik yaşamı dolduran boğucu
kurallardan sıyrılması düşüncesi
yatıyor. Karnavalda herkes ruhunu
serbest bırakıyor; içinden geleni
yapıyor.

Büyük Kanal
Venedik, 118 adacıktan oluşuyor.
Bu adacıkları kendisine sokak
görünümü veren 170 kanal
birbirinden ayırıyor; ama ayrılığın
hüznüne dayanamayan birbirinden
sevimli ve romantik görünümlü
400 köprü, bu adacıkları birbirine
bağlıyor, sevenleri birleştiriyor.
Venedik’in ana caddesi ise Büyük
Kanal… Kenti bir ‘S’ şeklinde ikiye
bölüyor. Bu nedenle de en çok
köprüye, 4 kilometre uzunluğunda,
30-70 metre eninde olan bu
kanaldan geçerken rastlıyoruz.
Büyük Kanal’ın her iki yanı ise
ortaçağ sarayı ve kiliseleri ile dolu.

of crystals dazzling your eyes, are
decorated with glass objects. There
are gilded masks with cats’ eyes,
decorated with tinsel. Beads which
are welcoming, scary and seducing
and have a story are coming up from
all over…
The Duke can kidnap the girl, rape
her but cannot escape from the
law. People will condemn him to the
capital punishment and come with
their masks to watch the execution.
Since those days, Venice is the city
of masks. The case in point which
is realised for justice and law to be
equal for everyone is the beginning
for a totally different event about
Venice: the traditional carnival… The
principle of this tradition is the fact
of forgetting the rules regulating the
relations between social classes
in the past and hiding their identity
through the mask. These are the
thoughts which stand behind
this tradition. During the carnival,
everyone releases their soul and
does whatever they want.

The Grand Canal
Venice is sited on a group of 118
small islands. Those islands are
separated by 170 canals which give
an impression of streets, but those
400 cute and romantic bridges do
not tolerate the sadness of their
separation and connect those
islands to each other, connect
those who love each other. The
main street of Venice is the Grand
Canal… It divides the city in two by
forming an “S”. That is why when we
pass by the Grand Canal which is 4
kilometres long and 30-40 m wide,
we come across many bridges.
The two sights of the Grand Canal
are full of Middle Age palaces and
churches.
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Son Bakış
Venedik’teki köprülerin birçoğu
yaşanmış öykülerle yüklü.
Bunlardan birisi var ki tam bir
hasret köprüsü; Sospiri… Anlamı
özlem ya da iç çekiş… Öyküsü
hayli acıklı bu köprünün… Nedeni
ise mahkumların hüküm giydikleri
Dükalık Sarayı ile cezalarını
çekecekleri Venedik Cumhuriyeti
Hapishanesi’ni birleştiren köprü
olması. Ölüm cezasına çarptırılan
ya da ömrünün sonuna kadar bu
rüya kenti Venedik’i bir daha hiç
göremeyecek olan mahkumlar, bu
köprüden son bir kez Venedik’e
bakarmış. Üzüntülerini, özlemlerini
ve pişmanlıklarını, derin bir iç
çekerek Venedik’e haykırırlarmış.
Bir diğer ilginç köprü de Tette.
Tette Köprüsü, eski dönemlerde
hafif meşrep kadınların oturduğu
bir bölgedeymiş. Bu hanımlar,
cam önlerinde çıplak göğüslerini
sergileyerek oturdukları için köprüye
bu ismin verildiği söyleniyor.
Yarış Atları
Hemingway, Venedik’in gizeminin
saklı olduğu gondolları yarış atlarına
benzetir. Çünkü bu gondolları
idare edenlerin dilleri de özel
terim ve kelimelerle dolu. Geniş
şapkaları, çizgili gömlekleri ve
daracık kanallarda savurdukları tek
bir kürekle, birbirlerine değmeden
ustaca idare ediyorlar atlarını.
Venedik’in sırrı bu gondollarda
gizli. Bir yanda sevgiliniz, bir yanda
daracık kanalların içinde süzülerek
yankılanan Venedik şarkıları. Bir
akerdeoncu ve tenoru da davet
ederseniz, size tüm içtenliğiyle
eşlik eden, Venedik’in öykü dolu
her metrekaresinin şarkıları… Bu
gizemli öykülere kulak kabartan
yarış atınız ince kanallar arasında
kanatlanırsa hiç şaşırmayın. Çünkü
sizi Adriyatik’in Sessiz Kraliçesi’nin
yanıbaşına götürüyor. Sadece
gözlerinizi kapatın ve kendinizi
Venedik’e bırakın.
San Marco
Venedik’in kalbi, San Marco
Kilisesi ve yine aynı azizin adıyla
anılan önündeki meydanda atıyor.
Dünyanın en güzel meydanlarından
biri olan San Marco, üç tarafı
kemerli binalarla kaplı. Bir yanda
tüm görkemiyle hayranlık uyandıran
Bazilika, hemen arkasında yanıp
yıkılmasına rağmen yeniden hayat
bulan Dükalık Sarayı ve ünlü
Çan Kulesi, akreple yelkovanın
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The last glance
Most of the bridges in Venice have
many true tales about them. There
is one bridge, the nostalgia bridge;
Sospiri… which means longing or
sigh… Its story is quite sad… The
reason of this sadness; the bridge
connects the New Prison to the
interrogation rooms of convicts in
the Doge’s Palace. The convicts
sentenced to death or prisoners who
would never see again the dream
city, would look at this bridge to
Venice for the last time. They would
shout their longing and regrets
to Venice. Yet another interesting
bridge is Tette. It is told that in the
old times little temperament women
used to live there. The bridge takes
its name from the use of the bridge
by prostitutes, who would stand
topless there.
Race-horses
Hemingway would compare
gondolas, where the mystery of
Venice is hidden, to the race-horses.
Because people who handle the
gondolas speak with special words
and terms. They masterly manipulate
their horses with one oar which they
brandish in their narrow gondolas,
and move forward without a small
touch to the others, with their wide
hats and striped shirts. The secret of
Venice is hidden in these gondolas.
On the one side your lover and on
the other side Venetian songs echo
in the narrow canals. If you invite an
accordionist and a tenor, songs of
every square meter of Venice will
accompany you with their entire
warmth. Do not be surprised if your
race-horse, who listens to these
mysterious tales, will take wing
between the narrow canals because
it is taking you to the Silent Queen
of the Adriatic. Just close your eyes
and let yourself go to Venice…
San Marco
The heart of Venice beats with San
Marco’s Church and the square just
in front is called St Mark’s Square
with the same name. San Marco,
one of the most beautiful places, is
surrounded by three facades with
arched buildings. On one side the
Patriarchal Cathedral Basilica of
Saint Mark evokes admiration with all
it’s brilliance. Just behind it, although
burnt down and perished to the
ground yet still alive, Doge’s Palace
and the bell tower are situated…
It’s a melody where the Venetian
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yarışmadığı, Venedik melodilerinin
yüzlerce güvercinin kanat çırpınışına
karıştığı bir melodi… Tarihi
soluyabileceğiniz, insanlara, kuşlara
ve yapılara bambaşka bir gözle
bakabileceğiniz üçüncü bir boyut…
Bu meydanda bir kafeye oturun ve
Venedik’in geçmişinin ipuçları ile
sessizliği yakalayın. İnanışa göre,
dört İncil yazarından biri olan San
Marco, Venedik’te bir rüya görür.
Rüyasında bir melek, kendisine, bu
kentte huzur bulacağını söyler. İşte
bu rüyanın gerçekleşebilmesi için,
828 yılında Aziz Marco’ya ait olduğu
sanılan kutsal kalıntılar, Mısır’ın
İskenderiye kentinden Venedik’e
kaçırılır ve San Marko Kilisesi’nin
yapımına başlanır. Beş büyük kapıya
sahip iki katlı kilisenin terasında
bulunan ve “Mahşerin Dört Atlısı”
olarak anılan bronz at heykelleri ise
1204 yılında Venedik’e çok tanıdık
bir yerden gelmiş. İstanbul’dan!
Günbatımında Hüzün…
Ne trafik keşmekeşi, ne egzoz
dumanı, ne de korna gürültüsü…
Tüm bunların uzağındadır Venedik.
Sokakları ince kanallar, arabaları
ise gondollardır. Gündüzleri yaşam
dolu, akşamları ise çılgın bir
kalabalık içinde nahif bir yalnızlığın
iç çekişidir… Çünkü günbatımında
hüzün çöker Venedik’e… Tüm
gondollar uykuya dalar. Kürek
sesleri donakalır, sular sessizleşir…
Sahipsiz gibi tek başına kalır kent.
Yalnızlığını paylaşmaz kimseyle.
Sadece yüzüne yansıyan kızıl hüznü
görmenizi ister. Sizden tek istediği,
kafelerden gökyüzüne yükselen
melodilere kulak vermenizdir. O an
ise içinizden geçen tek bir cümle
vardır: “Keşke Adriyatik’in Sessiz
Kraliçesi’ni tuvale yansıtabilsem!”
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Palazzo Gritti
Büyük Kanal’a bakan odalarıyla,
ünlülerin oteli. Santa Maria del
Giglio, San Marco 2467 (041)
794611
Europa e Regina
Görkemli Venedik stili döşenmiş
otelin bütün avizeleri yine Venedik
kristalinden. Calle argo XXII Marzo,
San Marco 2159 (041) 5200477
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melodies interfere with the hundreds
of birds’ wings fluttering and where
the weathercock and the hour hand
do not race. It’s the third dimension
from where you can breathe the
history and you can look at the
people, the birds and constructions
with an other eye… Sit in a cafe in
the square and catch the hints of
it’s past and the silence. According
to a belief, San Marco who is one of
the four authors of The Bible, sees
a dream in Venice. In his dream an
Angel tells him that he will find the
serenity in this city.
In order for this dream to come true,
in year 828, sacred ruins that are
believed to belong to Saint Marco
were stolen from the sacred city
of Alexandria in Egypt and brought
to Venice which then initiated the
construction of the Saint Marco
Cathedral. The bronze statues
called “the Four Horsemen of the
Apocalypse” situated at the terrace
of the church which has two floors
and five big doors, had actually been
brought to Venice from a well-known
place. From Istanbul!
The sadness at the sunset…
You would see neither traffic chaos
nor an exhaust smoke, or klaxon’s
noise… Venice stays away from all
of this. Its streets are the narrow
canals and its cars are the gondolas.
Venice is full of life during the day
and during the night it’s like the
sighing of a naif loneliness in a
crazy crowd… Because when the
sun sets, a sadness will fall down
in Venice… Every gondola will fall
asleep. The sounds of oars will stop,
water will calm down… The city
will stand alone as though without
an owner. Venice won’t share its
loneliness with someone else. It will
only show the reflection of its red
sadness to its face. The only thing it
demands from you is to listen to the
melodies which rise from the cafes
to the sky. At that moment you would
only think of one sentence; “If only
I could draw the silent queen of the
Adriatic on a toile!”
Palazzo Gritti
The Hotel of the Celebrities with its
rooms overlooking the Grand Canal.
Santa Maria del Giglio, San Marco
2467 041) 794611
Europa e Regina
The chandeliers furnished in a
gorgeous Venetian style are made
of Venetian crystal. Calle argo XXII
Marzo, San Marco 2159 (041)
5200477

Havayolu
Airway

Karayolu
Highway

Venedik’in yegane
havalimanı 13 km
uzaklıkta bulunan ‘Marco
Polo’ havalimanıdır.
Venedik’e en yakın ikinci
havalimanı Bologna
Havalimanı’dır.

Otomobil ile seyahat
edenlere, Mestre’deki
veya Lido di Venezia’daki
otelleri tercih etmeleri
tavsiye edilir. Günübirlik
ziyaret için, vasıtalar tren
istasyonun da bulunduğu
Tronchetto’ya bırakılarak
şehir merkezine teknelerle
ya da yürüyerek ulaşılır.
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the only airport belongs
to Venice is called Marco
Polo and it is 13 km far
away from Venice.Also
there is Bologna Airport
where is close to Venice
city.

Denizaşırı ülkelerden
gemi ile gelen yolcular
genellikle Venedik
limanından giriş yaparlar.
Santa Lucia Tren
istasyonu ile süper hızlı
‘Eurostar’ veya birçok
şehri birbirine bağlayan
‘Intercity’ vasıtası ile
Avrupa şehirlerine giden
veya oralardan gelen
mükemmel bir tren ağı
bulunmaktadır.

Passengers who arrive
from oversea countries
by ship usually enter
the Venice from Venice
Harbour.and there’s a
wonderful train linkage
that goes to European
countries with the help
of faster ‘Eurostar’ that
belongs to Santa Lucia
Train Station and help of
‘intercity’ that connects
many countries in Europe.

Hotels in Mestre or in Lido
di Venezia are offered
to people who travel
by their automobiles.
for the excursion travels,
passengers can leave
their vehicles in Tranchetto
where there is train station
and then they try to arrive
the centrum by boats or
walking.
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BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?
COULD YOU TELL US A LITTLE ABOUT YOURSELF?
“Bize kendinizden
bahseder misiniz?” en
yaygın iş görüşmesi
sorularından biridir. Bu
soruya vereceğiniz cevap
iş görüşmesinin gidişatı
üzerinde çok etkili olacaktır.

“Could you tell us about
yourself?” is one of the
most frequently asked
questions during job
interviews. The answer to
this question will be very
effective for the course of
the interview.
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Bazıları için bu soru cevaplanması
en zor olandır çünkü iş görüşmesi
yaptıkları kişinin tam olarak
ne duymak istediğinden emin
değillerdir.

Eleanor’un hatalı olduğu noktalar:
Kocası yine transfer olursa, Eleanor
işten ayrılacak mı?
Bazı iş deneyimleri var ama ne
yaptığından tam olarak bahsetmedi.

To some the answer to this question
is very complicated to answer
because they are not certain as to
what the person who is conducting
the interview wants to hear.

Eleanor bu soruyla ilk karşılaştığı
zaman nasıl bir cevap vermesi
gerektiğini bilmiyordu ve işe ne
katabileceğinden bahsetmektense,
belirsiz cevaplar verdi.

Kendini geliştirmek istiyor. Peki ya
şu an başvurduğu pozisyon ona
bunu sağlayamazsa?
Bu soruya doğru cevap vermenin
yolu odaklanmak, hazırlanmak
ve pratik yapmaktır. Vereceğiniz
cevap iş görüşmenizin gidişatını
şekillendireceği için sizinle ilgili
nelerin bilinmesini istediğiniz
hakkında düşünmeye başlasanız iyi
olur.

When Eleanor was faced with this
question for the very first time she
did not know how to answer and
instead of talking about the benefits
she could provide fort his job she
gave indefinite answers.

Eleanor’un cevabı şu şekildeydi:
“Evliyim ve Denverlıyım. Kocam
üç ay önce buraya transfer oldu
ve ben de burada yeni bir hayat
kurmak için çok uğraştım. Ancak,
artık işe dönmek için hazırım. Bir
çok farklı pozisyonda çalıştım ve
bu pozisyonlar genellikle müşteri
servisleriyle bağlantılıydı. Şu
an bana daha geniş olanaklar
sunabilecek bir firma arıyorum”.
İş görüşmesi bu cevaptan sonra
pek de güzel ilerlemedi. Eleanor
ilk olarak kişisel bilgilerini paylaştı
ve ardından kurduğu cümlelerle
uzun süreli bir performans
sergileyebileceğiyle ilgili şüphe
uyandırdı.

Odaklanın
Başvurduğunuz pozisyona
uygun beş özelliğinizi listeleyin.
İş görüşmesi yaptığınız kişilerin
sizin hakkınızda ne bilmelerini
istiyorsunuz?
Eleanor müşterilerle iletişim
kurmakta oldukça yetenekli. Müşteri
ilişkilerinde ispatlanmış bir başarıya
sahip. En önemli özelliği ise
başladığı işlerin sonunu başarılı bir
biçimde getirmek.

The answers of Eleanor were as
follows: “I am married and I’m
from Denver. My husband was
transferred here three months ago
and I struggled very hard to begin
a new life here. However, now I am
ready to start working. I worked in
many different branches and these
positions were mostly related to
client services. Right now I am
looking for a firm which can offer me
wide range of possibilities.”
After this the interview did not go too
well. Eleanor first hared her personal
information and then her sentences
raised doubts regarding her long
term performance.

The mistake that Eleanor made:
If her husband is transferred again,
will she quit her job again?
She has some work experience but
she has not exactly mentioned what
she did.
She wants to develop herself. What
if the job she has applied for now
cannot provide her this?
The key to giving the right answers
is to focus, prepare and practice.
Because the answers you will
give will shape the course of your
interview, you better start thinking as
to what people should know about
you..
Focus
Make a list of five things which
makes you suitable for this job.
What do you want the people who
interview to know about you?
Eleanor is quite successful in
communicating with the customers.
She has a proven success in
customer relations. And the
most important factor is that she
completes the work she has begun
successfully.
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Hazırlanın
Kendinizle ilgili paylaşmak
istediğiniz noktaları içeren bir pusula
hazırlayın. Deneyimlerinizden
ve başarılarınızdan bahsederek
başlayın:
“Son beş yıldır müşteri hizmetleri
departmanında çalışıyorum. En son
deneyimim müşterilerden gelen
aramalarla ilgilenmek olmuştu. Bu
endüstriyle ve onun zorluklarıyla
ilgilenmekten zevk almamın
sebebi, insanlarla iletişim kurmama
imkan sağlaması. En son işimde
müşterilerle etkili ilişkiler kurarak
satışlarda ayda %30’a varan bir artış
sağladım”.
Bir sonraki adımda güçlü
noktalarınızdan ve yeteneklerinizden
bahsedin:
En güçlü yanım detaylara çok önem
veriyor oluşum. Verilen görevleri
zamanında bitirmek ve başladığım
işleri yarım bırakmamak konusunda
sahip olduğum ün sayesinde
kendimle gurur duyuyorum. Eğer
bir şeyi yapacağımı söylediysem,
zamanında ve olabilecek en iyi
şekilde yaparım.
Şu anki durumunuzu anlatan bir
cümleyle kapanışı yapın:
Şu anda güçlü bir takıma katılıp
satışlarda artış sağlayabileceğim;
müşteri ilişkilerine önem veren bir
firmada çalışmak istiyorum.
Pratik Yapın
Kendinizle ilgili vurgulamak
istediğiniz noktaları başarılı
bir şekilde vurgulayabildiğiniz
konusunda kendinize güvenene
kadar hazırladığınız pusula ile
pratik yapın. Pusulanız doğru yolda
olmanızı sağlayacaktır ama onu
ezberlememelisiniz. Yapmacık ve
ruhsuz bir konuşma yapmaktansa,
doğal ve içten olun.
Eğer bu tip bir soruyla
karşılaşmazsanız bile, yaptığınız
hazırlıklar sayesinde konuşmanız
boyunca neleri vurgulamanız
gerektiğini bilirsiniz. Ürününüzden
–kendinizden- ne kadar çok ve etkili
bahsederseniz, ürününüzü satma
şansınız o kadar artar.
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Prepare Yourself
Prepare a compass which includes
thing you want to share about
yourself. Begin by talking about your
experiences and success:
“ In the last five years I have been
working in the customer relations
department. My latest experience
involved enquiries coming from
customers. The reason why I enjoy
this industry and its difficulties is
that it gives me an opportunity to
communicate with people. During
my last job I built effective relations
with people which resulted in 30% of
increase in our sales.”
In the next step talk about your
strengths and talents:
My strength would be that I pay
a great attention to detail. I am
proud of the reputation I have for
completing my work on time and
never leaving a job incomplete. If
I say that I will do something, I will
do it on time and in the best way
possible.
Make the closing by telling the
situation you are in at the moment:
Right now I would like to work in a
firm where I could contribute to sales
and which gives an importance to
customer relations.
Practice
Practice with the compass you have
made until you are comfortable and
confident for stating the points you
want to emphasize successfully.
Your compass will help you to
stay on track and you should not
memorize it. It is better to make a
natural and sincere speech than a
fake a soulless one.
Even though you never encounter
with such a question, you will know
want to emphasize on because of
the preparations you made. The
more and effectively you talk about
your product, the more you will have
a chance on selling it.
mynet.com
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Gelmiş Geçmiş
En İyi Film Oyuncakları

BEST MOVIE TOYS EVER

Star Wars

Star Wars

Oyuncak Hikayesi

Toy’s Story

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesi,
yaz mevsimi kapalı gişe dönemine
öncülük etti. Filmler ayrıca büyük
miktarda kitap, video oyunu,
fotoroman ve oyuncağın da
ortaya çıkmasına neden oldu.
Luke, Obi-Wan, Vader ve Yoda,
yüzlerce karakterle birlikte plastik
bir formda ölümsüzleşti. Ancak Han
Solo’nun gemisinin plastik versiyonu
Milenyum Şahini, bu filmlerin
hayranları için en muhteşem ödüldü.

The original Star Wars Trilogy was a
led a trail in the blockbuster summer
season. The trilogy also created
great sales in books, video games,
comic books and toys. Luke,
Obi-Wan, Vader and Yoda along
with hundreds of other characters
became immortal in the shape of
plastic toys. However, the plastic
version of the Han Solo battleship
in the Millennium Falcon was the
ultimate prize for the fans.

Buzz Lightyear ilk olarak 1995’te
Pixar’ın çığır açan bilgisayar
animasyon filmi Oyuncak
Hikayesi’nde görüldü. Bir oyuncak
olduğunu kabul etmekte zorlanan
bu kahramanı, kandırılmış astronotu,
Tim Allen seslendirdi. Aynı yıl satışa
sunulan 30 santimlik Buzz Lightyear
aksiyon figürü, o Noel’in en çok
aranan oyuncaklarından biri oldu.
Göğsündeki bir düğmeye basınca
karakter meşhur sözünü söylüyordu:
“Sonsuzluğa ve ötesine!”

Buzz Lightyear first appeared in
the pioneer animation film of Toy
Story in 1995. Tim Allen voiced the
deceived astronaut character that
refused to believe he was a toy. The
30 centimeter Buzz Lightyear action
figure was out for sale in the same
year and became the most popular
toys during that Christmas. When the
button on his chest was pressed he
would say the famous phrase “To
infinity and beyond!”.
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Jurassic Park

Jurassic Park

Batman

Batman

Bir çocuk nesli, Jurassic Park’ı
izledikten sonra dinozorların tekrar
hayata döndüğüne gerçekten
inandı. Her ne kadar filmle birlikte
çıkan oyuncaklar ekrandaki CGI
figürleri kadar gerçekçi olmasa da
onlar da kitleler tarafından sevildi.
En çok talep gören modeller
Velociraptor Triceratops ve güçlü
T-Rex olup gerçekçi olsunlar diye
üzerlerine ısırık izleri konmuştu.

After watching Jurassic Park, a
generation of kids truly believed that
dinosaurs came back to life. Even
though the toy figures of the movie
which came out at the same time
were not as convincing as the CGI
figures, they were appreciated by
a vast crowd. The most requested
models were the Velociraptor
Triceratops and the strong T-Rex
and they even had bite marks on
them so that they would look real.

Bugün Karanlık Gece Christian
Bale. Ama 1989’da Tim Burton’un
yönettiği Batman efsanesindeki
başrolü sayesinde, yarasa kıyafetini
Michael Keaton giymişti. Film ve
gotik devamı Batman Dönüyor
birçok aksiyon figürü yarattı.
Yarasa Mağarası oyun seti ve füze
ateşleyen Yarasa mobil de bu
huysuz kahramanın genç hayran
kitlesini memnun etmişti.

Today the Dark Night Christian Bale.
However, in the version made by
Tim Burton in 1989 it was Michael
Keaton who wore the Bat Suit. The
movie and its gothic return Batman
Returns created many action figures.
The Batcave Game Set and the
Batmobile which fired rockets also
satisfied the fans of this ill tempered
hero.

Hayalet Avcıları

Ghost Busters

Ninja Kaplumbağalar

Ninja Turtles

80’lerin klasik filmlerinden olan
Hayalet Avcılarına karşı herkesin
zaafı vardır. Proton paketler,
Ecto-1 arabası, logosu ve Hayalet
Avcıları’nın üniforması bir anda
meşhur olunca oyuncaklarını
yapmak için de mükemmel bir
fırsat çıktı. En popüleri de, ilk film
başarısının zirvesindeyken icat
edilen dev paranormal canavar,
Yerinde Duran Şekerleme Adam
oldu.

Everyone has a soft spot for the 80’s
classic movie the Ghost Busters.
When the proton packs, Ecto-1
car, the logo and the uniform of the
Ghost Busters became famous a
great opportunity was available for
the toy producers. The most popular
one was the giant paranormal
monster, Stay Puft Marshmallow Man
toys, which was invented when the
movie was at its peak.

Güzel isimli karakterler, bolca
özlü sözler, duruma uygun kötü
adam; bunların hepsi Ninja
Kaplumbağaların 90’ların olmazsa
olmaz oyuncakları haline gelmesine
yardımcı oldu. Çizgi serinin
başarısının ardından canlı macera
filmi, “Cowabunga” ekibini mega
starlara dönüştürdü. Satışa sunulan
birçok yan ürün arasında nedense
çiftçi kıyafeti giymiş kaplumbağa
aksiyon figürleri de vardı.

Characters with nice names, a lot
of mottos, a villain suitable for the
occasion; in the 90’s all of these
helped the toys of the Ninja Turtles
to become indispensable. After the
immense success of the cartoon a
live adventure movie turned the stars
of the “Cowabunga” team into mega
stars. Amongst many side products
which were on sale, somehow
there was also a turtle in a peasant
costume action figure.
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Yüzüklerin Efendisi

The Lord of the Rings

Aslan Kral

Lion King

Yüzüklerin Efendisi ürünleri,
çok satan romanları sayesinde
yıllardır satılmakta. Ancak film
üçlemesi, işleri farklı bir seviyeye
taşıdı. Yüzüklerden kolyelere,
kırtasiye malzemelerinden satranç
takımlarına birçok ürün filmle birlikte
raflardaki yerini aldı. Ama bize göre
hepsini sollayan yan ürün Yüzüklerin
Efendisi Lego setleri oldu.

The Lord of the Rings products have
been selling for tens of years due
to its bestseller books. However,
the movie trilogy carried things to a
whole different level. The Lord of the
Rings necklaces, stationary, chess
pieces and much more took their
places on the shelves as the movies
were released. However, according
to us the product which surpassed
them all was the Lego sets of The
Lord of the Rings.

Aslan Kral1994’te “Disney
Rönesansı” olarak bilinen bir
dönemde yayınlanmıştı. Bu
dönemde şirket ciddi övgüler alan
ve ticari başarı elde eden bir dizi
animasyon filmi yaptı. Bu film,
tüm zamanların en büyük el çizimi
filmi olma özelliğini hala taşıyor.
Timon, Pumbaa, Simba ve Nala
gibi karakterlere olan büyük ilgi hala
devam ediyor. Yumuşacık oyuncak
benzerleri de hala kalpleri eritiyor.

The Lion King was released during
the “Renaissance Period” of Disney
in 1994. During this period, the
company had created a series of
animation pictures which obtained
a lot of serious praise and trade
success. This film still carries the
title of being the greatest handmade
animation picture of all times. The
attention to the Timon, Pumbaa,
Simba and Nala characters is
continuing still. The stuffed toys still
melts the hearts of everyone.

Gremlinler

Gremlins

Tüm zamanların en tatlı film
karakterine bir ödül verilse, ödülü
Gizmo alırdı. Şarkı söyleyen bu
Mogwai, ilk Gremlinler filminde,
küçük bir Amerikan kasabasındaki
genç bir adama verilen evcil bir
hayvan olarak karşımıza çıktı. Ama
filmde olduğu gibi Mogwai’ı gece
yarısından sonra doyurmak çok kötü
bir fikir; çünkü o zaman bu sevimli
yaratıklar, canavar Gremlinlere
dönüşüyorlar. Neyse ki bu kurallar
yumuşak oyuncak Gizmo için
geçerli değil.

If a reward for the cutest movie
character of all times was to be
given, the reward would definitely
go to Gizmo. In the first movie of
Gremlins, in a small American town,
this Mogwai who could sing was
given as a pet to a young man. As
you will remember from the movie,
it was a very bad idea to feed this
adorable Mogwai after midnight;
because this cute creature would
create evil Gremlins. Fortunately
this rule does not apply to this soft
Gizmo toy.

Harry Potter

Harry Potter

Film serisi son bulduğundan,
Harry Potter oyuncuları artık
başka projelere geçiş yapıyor.
Ama ürünlerin pek çok hayranı
için Radcliffe, Watson ve Grint her
zaman Harry, Hermione ve Ron
olarak kalacak. Birkaç genç yıldızın
çıkış yapmasını sağlayan filmler
(uyarlandıkları romanlarla birlikte)
büyüleyici oyuncaklara da ilham
kaynağı oldu.

Since the series ended, Harry
Potter toys are passing on to other
projects. However, many of the
Radcliffe, Watson and Grint toys will
always be known as Harry, Hermione
and Ron. The movies which became
a great opportunity for young stars to
rise (along with the adapted novels)
also became an inspiration for toy
makers.

msn.com
TR’de MARKA Şubat / February - 2013

TR’de MARKA Şubat / February - 2013

170
Transformal Nefes Tekniği / Transformational Breath Therapy
İsmihan Bilişik Röportaj / İsmihan Bilişik Reportage

Transformal Nefes
Transformational Breath

“Nasıl nefes alıyorsak öyle
yaşıyoruz ve ne kadar nefes
“Our life depends on how we
alıyorsak o kadar doyumlu ve
breathe and the more we breathe
tatminkar bir yaşam sürüyoruz”. the more we’ll have a satisfied and a
grateful life”
TR’de MARKA Şubat / February - 2013

Ms. Ismihan, we would like to
introduce you to our readers.
Would you tell us about yourself?

İsmihan Hanım sizi
okuyucularımıza daha yakından
tanıtmak isteriz, bize kendinizden
bahseder misiniz?
1968 Denizli Acıpayam
doğumluyum. İlk, Orta ve
Lise öğrenimimi Acıpayam’da
tamamladım. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Psikoloji bölümü
mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır
Psikolojik Danışman olarak görev
yapıyorum. 2008 yılında transformal
nefes terapisi ile tanıştım. “Nasıl
nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz ve
ne kadar nefes alıyorsak yaşamdan
o kadar keyif alıyoruz” şeklindeki
nefes tanımlaması çok ilgimi
çekti. Hemen bir nefes terapisti
buldum ve özel nefes terapisi
seansları aldım. Aldığım seanslar
sonucunda yaşantımda olumlu
yönde birçok değişik olduğunu
fark ettim. Örneğin; artık eskisi gibi
her şeye hemen sinirlenmiyordum,
kendime daha çok güveniyordum.
Önceden utangaç ve sessiz bir

kişiliğim varken, kendimi daha
rahat ifade etmeye başlamıştım.
Eskiden migrenim nedeniyle
sık sık baş ağrısı çekerken artık
migren krizleri yaşamıyordum.
Yaşamdan daha çok zevk almaya
başladım. Anı yaşamanın keyfini
çıkarmayı öğrendim. Hayatta hiçbir
şeyi kontrol edemeyeceğimi ve
yapabileceğim tek şeyin kendimi
hayatın akışına bırakmak olduğunu,
akışta olmayı başardığında hayatın
zaten güvenli bir yer olduğunu
öğrendim. Tıpkı yüzmeyi yeni
öğrenen insanların kendilerini
sıktıkları için boğulma tehlikesi
yaşadıklarını, oysa kendilerini rahat
bıraktıklarında suyun onları zaten
kaldıracağı ve boğulma risklerinin
olmadığı gibi. Biz korkularımızdan
arındığımızda yaşam gerçekten çok
kolay ve de çok keyifli. Korkularımız
nedeniyle kendimizi kasıyoruz ve
yaşamın güvenli kollarına kendimizi
bırakamıyoruz. Dolayısıyla sık
sık olumsuz şeyler yaşamak
durumunda kalıyoruz.

I was born in Denizli in a town
called Acıpayam in 1968. I
completed my primary school
and high school education in
Acıpayam. I graduated from the
Psychology Department of Middle
East Technical University. I have
been working as a psychological
counselor for nearly 20 years. In
2008 I became acquainted with the
“Transformational Breath Therapy”.
“Our life depends on how we
breathe and the more we breathe
the more we’ll have a satisfied and
a gratefull life”, this definition took
my attention. I directly found a
breath therapist and started private
breathing therapy sessions. As
a result I realised that there were
many positive changes in my life.
For instance: I was not getting mad
as I used to be and I was more
confident with myself. Before, I was

shy and not very talkitive but then
I had started expressing myself
more easily. I often used to have
headaches because of my migraine
but I had stopped having migraine
attacks. I was enjoying my life much
more and started to seize the day. I
learnt that I was not able to control
anything and the only thing that I
could do was to let my life flow.
Because when you let your life flow,
your life is somehow becomes
secure. It’s just like those people
who are not at ease with swimming
and they risk to drown because they
keep contracting themselves. If only
they could relax, the water would
float their body anyway and there
isn’t any risk of getting drowned. Life
becomes easy and pleasant when
we get rid of our fears. Because
of our fears we get stressed and
contracted and we can’t let ourself
to the reliable arms of life. Therefore
we often come accross with the
unfavourable situations.
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Kısacası kendi yaşantımda ki bu
güzel değişimleri fark ettikten sonra
ben de nefes terapisti olmaya karar
verdim. Transformal Nefes Vakfının
şartları olan level 1–2–3 seminerini
ve ardından koçluk eğitimlerini
(level 4A - 4B) tamamladım. Şimdi
insanların hayatlarında mucize
değişimler yaşamaları için onların
da nefes kapasitelerini arttırmaları
yönünde yardımcı oluyorum.
Üzerinde çalışmalar yaptığınız
“Transformal Nefes” insanlar
tarafından pek bilinmeyen bir
teknik. Bize bu teknik hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Transformal nefes kısaca, insanın
nefes formunu ve nefes kapasitesini
değiştirerek yaşamında kalıcı olumlu
değişiklikler yaratmaktır.
İnsanlar yeni doğduklarında yaklaşık
%90 ve üzeri bir kapasiteyle
diyafram nefesi alırlar. Bu yüzden
bebekler daha mutlu, daha
korkusuz, daha kararlı, daha
sevgi doludurlar. Bebeklerin
kendilerine olan güvenleri sınırsızdır.
Zamanla yaşadıkları korkular ve
negatif duygular onların nefes
kapasitelerinin düşmesine neden
olur. Yetişkin yaşa geldiklerinde ise
%90 insan sadece %30 kapasiteyle
nefes almaya başlar. Bu da
insanların daha az mutlu, daha az
huzurlu, daha çabuk hastalanan,
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daha çok korkuları olan, daha
stresli, daha kuralcı olmalarına
neden olur. En önemlisi de hayattan
daha az zevk alırlar.
Transformal nefes; dünyadaki
en güçlü kendini iyileştirme ve
arındırma metodudur. Dünya Sağlık
Örgütü insanı, şu şekilde tanımlar;
İnsan duygulara ve zihne sahip,
bedenlenmiş ruhsal bir varlıktır.
Transformal nefes aynı anda bu üç
alanada da iyileştirme sağladığı için
bu kadar güçlü bir yöntemdir.
Fiziklsel olarak: Transformal nefesle
vücudumuzdaki oksijen oranı artar;
bu durum bağışıklık sistemimizin
güçlenmesini, hücre yenilenme
hızımızın artarak yaşlanma sürecinin
yavaşlatılmasını, kalp hastalıklarının
tedavisinin önemli ölçüde
desteklenmesini sağlar. Astım
hastalarının tedavisinde de önemli
bir alternatif yöntemdir.
Duygusal ve zihinsel olarak:
transformal nefes, bilinçaltımızdaki
ve hücresel hafızamızda birikmiş
olan tüm eski negatif kayıtlarımızın,
yanlış inançlarımızın, geçmiş
travmalarımızın kalıntılarının
temizlenmesini sağlar. Stresi
yok eder, öfke, korku, tedirginlik,
suçluluk duygusu gibi bastırılmış
duyguları, hayattan zevk almamıza
engel olan tüm tıkanıklıkları temizler.

In brief after having noticed the
good changes in my life I decided
to become a breath therapist, too.
I completed the level 1-2-3 of the
workshop of the Tranformational
Breath Association and after the
workshop I’ve become a trainer
(level 4A-4B). Now I’m helping
people to increase their breath
capacity in order to make a
miracelous change in their life.
The technique “transformal
breath” that you’ve been working
on is not very well known. Would
you give us some information
about this technique?
In short words, the transformational
breath is making permanent and
positive changes in our lives by only
moderating our breath capacity and
our breath form.
When we are born, we breath with a
capacity of 90% approximately and
more from our diaphragm. That’s
the reason why babies are happier,
more coureagous, determined and
full of love compared to us. The
confidence that babies have to
themselves is endless. The fears
and the negative feelings they
experience, causes the decline of
their breath capacity. When they
become adults 90% of people
get only the 30% of their breath
capacity. And that makes people

less happy and less peaceful, they
get sick often and have fears, they
are being more stressfull and more
strict. Above all they will enjoy their
life less.
The tranformational breath is the
most powerful method to purify and
to make oneself better. A person
from the World Health Organization
would define it just like that; “A
human being is a(n) spiritual
existence which is solidified in a
body, possessing feelings and a
mind. The transformational breath
technique is a very strong technique
because it affects those three parts.
Physical: With the tranformational
breath the oxgygen in our body
increases which helps our immunity
system to become powerful, by
increasing the renovation of our
cells it delays the aging period and
supports the treatment of hearth
diseases in an important way. Also
it’s an alternative technique for the
asthma treatment.
Emotional/mental: The
transformational breath provides
to clear the negativity, our false
beliefs and rest of our old traumas
collected in our subconscious and
cellular memory. It wipes out the
stres, the anger, anxiety, the feeling
of guiltiness and it clears up all
the block which prevents us from

Ruhsal olarak: üst benliğimizle
olan bağlantımızı sağlar. Ruhsal
hediyeleri ve rehberliği almamızı
sağlayarak her zaman, her yerde
alacağımız kararlardan emin
olmamızı sağlar. Bir’lik hissinin
oluşmasıyla yaşamımızdaki her şeye
ve herkese daha sevgi dolu, anlayışlı
bir şekilde yaklaşmamızı sağlar.
Transformal nefes hangi
durumlarda ya da hangi
hastalıkların tedavisinde
kullanılabilir? Tedavi yöntemleri
olarak kullanılabilir mi?
Birçok hastalığın temel nedeninin,
hücrenin yetersiz solunum
yapmasından kaynaklandığı
bilinmektedir. Kanser de bu tür
hastalıkların başında yer almaktadır.
Yeterli oksijenle beslenen bir
hücrede kanserin barınması
mümkün değildir. Bu tekniği bulan
ve tüm dünyada yaygınlaşmasına
yardımcı olan Bayan Judith Kravits
kendi gırtlak kanserini tamamen bu
yöntemle yenmiştir. Judith Kravits
35 yıla yakın bu yöntemle binlerce
kişiyle ve çok değişik türden
hastalarla çalıştığını belirtmiştir. Ve

tarapiyi yarım bırakmadıkları sürece
tüm hastalıkların tedavisinde çok
başarılı sonuçlar alındığını da ifade
etmiştir.
Transformal nefesin en çok
çalışıldığı ve etkili olduğu alanlar:
bağımlılıklar (alkol, sigara, yemek
vb.), kronik ağrılar (migren, kas,
bel, sırt ağrıları), kanser, kalp
hastalıkları, sürekli yorgunluk, astım,
depresyon, solunum yolu hastalıları,
panik atak, her tür fobi, uykusuzluk
ve uyku problemleri, sınav kaygısı,
kabızlık, kısırlık, mide problemleri,
uyku apnesi. Bunlar sadece en sık
karşılaşılan hastalıklar ve problemler.
Bu yöntem direk tedavi yöntemi
olarak kullanılmamakla birlikte
(özellikle fiziksel hastalıklarda
öncelikle doktora gidilmesi önerilir.)
tedavi sürecini hızlandırmakta etkili
sonuçlar alınmaktadır.
Bu teknik çocuklar üzerinde de
kullanılabilir mi?
Transformal nefes her yaştan
insanla çalışılabilcek bir tekniktir.
Yeni doğmuş bir bebekle
çalışılabildiği gibi yaşlılarla da

enjoying life.
Spiritual: It helps to connect ourself
to our superego. It provides us to
take the guide and presents us to
be sure of our decisions that we will
always take no matter where. With
the formation of the union feeling, it
provides us to be full of love towards
everyone and everthing and helps us
to have an indulgent approach.
In what situation and for which
illnesses is the transformal breath
technique used? Can it be used
as a treatment for illnesses?
It’s known that the main reason
of many diseases is because of
our cells which doesn’t get fully
oxygenated. Cancer is one of
those diseases. In a cell which is
sufficently oxygenated there is no
risk of growing cancer cells. Mss.
Judith Kravits, the founder of the
technique, who scattered it all over
the world had defeated the throat
cancer by this method. Judith Kravits
explained that she had been working
with different kinds of diseases
and she worked with thousands

of people for about 35 years. As
long as you don’t leave the threpay
undone, it’s high that you get
successful results from the therapy.
The fields where the tranformational
breath works effectivly are:
addictions (alcohol, cigarette, food
etc), chronique aches (migraines,
muscle, back, waist aches), cancer,
hearth diseases, endless tiredness,
asthma, depression, respiratory tract
diseases, anxiety attacks, all kinds
of phobia, insomnia and sleeping
troubles, exam anxiety, constipation,
infertility, stomac problems, sleeping
apnea. Those listed are only
frequently encoutered diseases.
This technique is not only used as a
treatment technique (for the physical
diseases it’s recommended to see
the doctor first). It’s also used to
accelerate the treatment.
Can it also be used on children?
The transformational breath is a
technique which can be applied
on people of all ages. It can be
used both on a new born baby and
elderly people. It can also be used
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çalışılabilir. Bebeklerle yapılan
çalışmalarda terapiden sonra
bebeklerin daha sakin, daha
huzurlu ve daha neşeli oldukları
gözlemlenmiştir.
Bu tekniği deneyimleyen
insanlarda ne gibi değişimler
gözlemlenmiştir?
Transformal nefes tekniğini
deneyimleyen insanların
yaşantılarında ve hayat enerjilerinde
gözle görülür değişimler
oluşmaktadır. Bu kişiler için
mutluluk, hayattan zevk alma,
sağlıklı ve enerjik yaşam, zihinsel
açıklık ve kararlarında netlik gibi
kavramlar yaşamlarının doğal bir
parçası haline gelir. Olaylara bakış
açıları değişir. Hayata ve olaylara
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önyargısız bakmayı öğrenirler.
Duygusal ve zihinsel acılarından
arınır, kötü alışkanlıklarından
kurtulur, depresyonla vedalaşır,
Tanrı, evren ve bütün olan ile kuvvetli
bir bağlantı içinde hayatın tadına
vararak, yeni yaşamlarına devam
ederler. Gerek okul ve gerekse
kariyer çizgilerindeki yüselişleri de
dikkat çekicidir.
TR’de MARKA okuyucularına
neler söylemek istersiniz?
Yaşamlarında fiziksel, zihinsel,
duygusal ya da ruhsal anlamlarda
bir şeylerin eksik ya da yanlış
gittiğini düşünüyorlarsa mutlaka
transformal nefesi deneyimlemelerini
tavsiye ediyorum.

on pregnant women. It has been
observed that after a session with
a baby, the baby was more joyfull,
relaxed and tranquil.
What can you observe on those
people who experienced this
technique?
On those who experienced the
tranformational breath technique we
can see the changes in their life and
their life energy. The concepts like
happiness, enjoying the life, health,
energetic life, mental hunger and
the clearness in their decision will
become like natural parts of their life.
Their point of view to the incidents
will change. They will learn to be
unprejudiced towards incidents and
life. They will purify themselves from

their emotional and mental pains
and get rid of their bad habits and
depression. They will continue to
live by making a strong connection
between God, the universe and the
whole. It’s remarkable to see the
change in their school life or their
work career.
What would you say to our
readers of TR’de MARKA?
I certainly advice to try the
transformational breath technique
to people who are living in a lack of
something in terms of physical, or
spiritual or thinks that something
goes wrong. “Our life depends on
how we breath and the more we
breath the more we’ll have a satisfied
and a grateful life”.
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Avrupa’da Bilgisyara Pazarı % 2.4 Küçüldü / The European Computer Market Decreased By 2.4%
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Şu günlerde “Laptop mı, tablet
mi?” sorusu “Canon mu, Nikon
mu?” sorusu kadar popüler. Tablet/
laptop tercihinde ibre her geçen gün
daha fazla tablet tarafına kayarken
bilgisayar üreticileri yavaş yavaş
eski rakipsiz günlerini aramaya
başlıyorlar.
Gartner’ın Avrupa’da gerçekleştirdiği
çalışmanın sonuçlarına göre
ikinci çeyrekte gerçekleştirilen
bilgisayar sevkiyatlarında %2.4’lük
düşüş yaşanmış. 13.2 milyon
cihazın mağazalara gönderildiği
Avrupa kıtasında en çok sevkiyat
gerçekleştiren firmanın 13.6 milyon
ile HP olduğu tahmin ediliyor.
İlk 5 sırada Apple’ın yer almadığı
listede HP’nin ardından Acer, Asus,
Dell ve Lenovo geliyor. Geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre HP,
%13’lük gerileme yaşarken 400
bin daha fazla ürün mağazalara
gönderen Asus %42.8’lik artış ile
dikkat çekiyor.
Apple Avrupa’da ilk beşe giremese
de Birleşik Krallık’ta sıralamaya

Firma
Vendor
HP
Acer
Asus
Dell
Lenovo
Diğerleri
Toplam

2012 Veriler
2012 Shipments
2,760
2,361
1,458
1,185
1,057
4,822
13,643

son anda dahil olarak mansiyon
ödülünün sahibi olmuş. Geçtiğimiz
yılın ikinci çeyreğine göre %10
artış yaşanan Apple mobil PC’lerin
geçtiğimiz çeyreği 178 bin sevkiyat
ile geçirdiği tahmin ediliyor.
Gartner raporuna göre esas
düşüş masaüstü bilgisayarlarda
yaşandı. Avrupalılar geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre taşınamaz
bilgisayarları %12.8 daha az tercih
ettiler. Laptop/netbook satışlarında
ise %4’lük artış yaşandı. Araştırma
sonucuna göre masaüstü
bilgisayarların artık oyuncuların
insafına bırakıldığını görüyoruz. Zira
profesyonel amaçlı bilgisayarların
sevkiyatlarında yaşanan %5.3’lük
düşüşün yanında, tüketim amaçlı
kullanıcılara yönelik cihazların
sevkiyatında %0.4’lük artış
gözüküyor.

2012 Pazar Payı (%)
2012 (%)Market Share
20,2
17,3
10,7
8,7
7,8
35,3
100,0

These days the “Laptop or tablet?”
question is just as popular as the
Canon or Nikon question. In the
tablet/laptop choice, the cursor goes
each day more towards the tablet
side and the computer producers
begin to search for the days
back when they did not have any
competition.
As a result of the studies carried
out in Europe by Gartner, there was
a 2.4% decrease in the computer
shipments during the second
quarter. In the continent of Europe
where 13.2 million of goods were
sent to stores, it is estimated that the
firm with the most shipments of 13.6
million is HP.
Apple does not take place in the top
5, however, after HP comes, Acer,
Asus, Dell and Lenovo. According
to the same period of last year, HP
had a decrease of 13%, however;
Asus attracts the attention with an
increase of 400 thousand more
products sent to stores.
Even though Apple did not make

2011 Veriler
2011 (%) Shipments
3,171
2,047
1,021
1,371
961
5,413
13,984

2011 Pazar payı (%)
2011 (%) Shipments
22.7
14.6
7.3
9.8
6.9
38.7
100.0

it into the top five in Europe, they
succeeded to receive the honorable
mention reward by being included
to the list at the last moment in the
United Kingdom. According to the
second quarter of last year Apple
Mobile PC’s had an increase of 10%
and it is estimated that in the last
quarter they made a shipment of 178
thousand.
According to the Gartner report,
the real decrease was for the
desktop computers. Compared
to the same quarter of last year,
Europeans preferred less (12.8%)
desktop computers. However, there
was an increase in sales by 4% in
the laptop/notebook sales. As a
conclusion of the research, we can
see that desktop computers are left
to the mercy of gamers. Because,
besides the decrease of 5.3% in
the shipment of computers with
Professional purposes, there was an
increase of 0.4% in the equipments
oriented for consumption.

2011-2012 Büyüme (%)
2011-2012 (%) Growth
-13.0
15.3
42.8
-13.6
10.0
-10.9
-2.4
sosyalmedya.co
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Çocuklar ile İletişimde Göz Kontağı Kurmanın Önemi / The Importance of Eye Contact While Communicating With Children
Emine ERGÜN - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı / Child Development and Education Expert
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Her insan konuşma, başkası tarafından dinlenme ve değer
görme ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyaçtandır ki, konuştuğumuz kişinin
yüzümüze bakmasını isteriz, bakmadığı zaman “Beni dinliyor
musun” diye sık sık uyarırız, özellikle televizyon izleyerek ya da
gazete okuyarak dinleyenleri “Bırak şunu da beni dinle, seninle
konuşurken yüzüme bak” gibi ifadeler kullanarak uyarırız.
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Everyone feels the need to talk, to be listened to by someone
and to feel valued. Due to these needs, we want the person we
communicate with to look into our eyes when talking, when they
are not looking we frequently begin to use expressions such as
“are you listening to me?”, especially to those who listen to us
while watching TV or reading the newspaper we tend to warn
them by saying “put that down and listen to me, look at me when
I’m talking to you”.
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Biz yetişkinler kendi aramızdaki
iletişimde göz kontağını bu kadar
önemserken, çocuklarımızla
kurduğumuz iletişimde buna ne
kadar dikkat ediyoruz?
Çocuklarla iletişim sırasında, göz
kontağı kurmak çok önemlidir.
Çocuğun konuşulanları daha iyi
anlayıp yorumlamasını, kendini
değerli ve önemli hissetmesini
sağlar. Bu nedenledir ki,
çocuklar anne babalarına bir
şey söyleyecekleri zaman, onları
çenelerinden tutup çekerler,
kendilerine bakmalarını isterler.
Göz kontağı kurarak konuşmaya
doğumdan itibaren başlanmalıdır.
Çocuğu kucağımıza aldığımızda,
bezini değiştirirken, mamasını
yedirirken, emzirirken kurduğumuz
göz kontağı aramızdaki iletişimi
daha da güçlendirir.
Özellikle emziren anneler, emzirme
sırasında çocuklarıyla ve diğer kişiler
ile fazla konuşmamalı; çocukları
ile hem ten hem de göz teması
kurarak emzirmelidir. Bu, anne ile
çocuk arasındaki duygu geçişini
yoğunlaştıracak ve süt salınımını
arttıracaktır.
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Yaşı ne olursa olsun çocuk
ile konuşurken göz kontağı
kurmaya özen gösterilmelidir.
Çocuğa yaptığı yanlış davranışın
sonuçlarını anlatırken, onu doğru
davranışlarından dolayı motive
ederken ya da sohbet ederken
kurulacak olan göz kontağı;
söylediklerimizin çocuk için daha
anlamlı olmasını, sosyal, duygusal
gelişimi açısından onda doyum
oluşmasını sağlayacaktır.
Göz kontağı kurmadan yaptığımız
konuşmaların çocuklardaki etkisi ya
az olur, ya da olumsuz etki oluşur.
Örneğin; çocukla konuşurken
baba televizyon izliyor, anne de
bulaşık yıkıyorsa yani her ikisi de
göz kontağı kurmuyorsa, bunun
çocuktaki karşılığı şudur:
“Annem ve babam beni
önemsemiyor, sürekli nasihat ediyor
ama hiç yüzüme bakmıyorlar. Aman
konuşup dursunlar işte, onları
dinleyen kim”.
Diğer bir iletişim şekli de ayakta
konuşmaktır. Çocuk da anne
baba da ayakta durur ve çocuk
azarlanır. “Ben sana kaç kere
böyle yapma demedim mi, beni

When we adults value the
importance of eye contact,
how careful are we when we
communicate with our children?
It is very important to make eye
contact while communicating with
children. It makes them understand
things better and it will make them
feel valued and important. That
is why when children want to say
something to their parents they want
them to look at them.
Talking to children by making eye
contact should begin from the birth.
When we take the child in our arms,
when we change their diaper, when
feeding them and breastfeeding
them eye contact will strengthen the
communication between us.
Especially mothers who breastfeed;
while breastfeeding they should not
talk to their child or others a lot; they
should breastfeed by making body
and eye contact. This will intensify
the feeling transition between the
mother and the child and increase
lactation.
Whatever the age, one should
always be attentive to make eye

contact with the child whatever
their age may be. When explaining
the results of a bad behavior to a
child, while motivating them for their
right behavior or just conversing,
eye contact will make what we are
saying much more meaningful and it
will create a fulfillment for their social
and emotional development.
Conversations we have without
making eye contact will have a
lesser effect on the child or it
will create a negative effect. For
example; if the father is watching
TV while talking to the child and
the mother is washing the dishes
and neither of them is making eye
contact this is what the child will
interpret:
“My parents do not care for me, the
always lecture me but never took
at my face. Oh, let them talk, why
should I listen to them anyway?”
Another communication method
is talking while standing. The child
and the parent is standing up and
the child is scolded. The speech
is supported with phrases such as;
“How many times have I told you not
to do that, you never listen to me,
who am I talking to”.

hiç dinlemiyorsun, ben kiminle
konuşuyorum’’ gibi ifadelerle de
konuşma desteklenir.
Bu şekilde kurulan iletişimle aslında
çocuğa verdiğimiz mesaj şöyledir.
“Ben senden yaşça ve fiziki olarak
büyüğüm, bu evde otorite benim,
ben ne dersem o olur, sen de
bu kurallara uymak zorundasın,
yoksa…’’
Her iki örneği de kendimize
uyarlayalım. İş yerinde müdürümüz
bizimle göz kontağı kurmadan
konuşup, bize bu mesajları
verdiğinde, neler hissederiz. Verilen
işi yapmak istemeyiz, yapsak da
içimizden bin türlü laf ederiz, o iş
yerine gitmek içimizden gelmez.
Çocuklarımızla aramızdaki iletişimi
sağlıklı tutmak için, onlara değer

verdiğimizi, kural koyan ve
denetleyen bir otorite değil de, onları
seven birer anne baba olduğumuzu
hissettirmek için konuşurken göz
kontağı kurmaya özen göstermeliyiz.
Çocuğun karşısında çömelip
oturarak, koltukta yan yana
oturarak ya da yerde oturarak
konuştuğumuzda; onun göz
hizasında olacak ve karşılıklı sağlıklı
bir iletişim sürdüreceğiz.
O halde; çocuğumuza, onun duygu
ve düşüncelerine sevgi ve saygı
duyduğumuzu hissettirmek, kendisi
ve bizimle ilgili olumlu yargılar
geliştirmesini ve yetişkin olduğunda
da doğru iletişim yöntemlerini
kullanmasını sağlamak için, göz
kontağı kurarak konuşmaya özen
göstermeliyiz.

In a communication made under
these circumstances here is the
message we are giving them:
“I am older and physically bigger
than you, I am the authority in this
house, whatever I say will be and
you will have to go with these rules,
or else…”
Let’s adapt both of the examples to
ourselves. How could you feel if your
boss was to do the work and if we
did do the work we would mumble
the whole time and we would not
feel like completing the work.
In order to maintain a healthy
relationship with our child, we have
to let them know that we care for
them and that we are not a rule
making and controlling authority, we
have to keep eye contact to make

them feel that we are loving parents.
When we talk to our child by
crouching down to their level or
sitting side by side on the couch
or even on the floor, we will be at
their eye level and have a healthy
relationship.
In that case; in order for the child
to feel love and respect for their
feelings and thoughts and so that
they develop positive judgment
about themselves and us and so
that they use correct communication
methods when growing up, we must
make sure to keep eye contact with
them.
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Türkiye’de Bağımsız Sinema / Indepenent Movies in Turkey
Caner ERZİNCAN

SMG Connected’ın haberine göre;

WEB
SİTELERİNDEN
NASIL
HABERİMİZ
OLUYOR?
According to the news from SMG Connected;

How Could We Become
Aware Of Web Sites
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TGI Net Türkiye Araştırması’na
göre, Türkiye’deki internet
kullanıcıları, ziyaret ettikleri web
siteleri hakkında farklı farklı
kaynaklardan haberdar oluyorlar.
En yaygın kaynak ise “diğer siteler”.
Türkiye’de son 1 ayda internete
bağlanan 15 yaş üstü kullanıcıların
%36’sı, geçen ay ziyaret ettikleri
web sitelerini başka bir siteden
yönlendirilerek öğrendiklerini
belirtiyor.
Türkiye’deki her 4 internet
kullanıcısından 1’i, siteyi tanıtan
online reklamlar aracılığıyla ziyaret
ettikleri web siteleri ile tanıştıklarını
belirtiyor. Arama motorlarını
kullanarak web sitelerinden
haberdar olanların oranı ise %23;
kadın-erkek kırılımına bakıldığında
erkeklerin daha yüksek oranda
arama yaparak web sitelerinden
haberdar oldukları dikkat çekiyor.

Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de
yaşayan ve son 1 ayda internete
bağlanmış olan 15 yaş üstü
kullanıcıların, ziyaret ettikleri web
sitelerini hangi kaynaklardan
öğrendiklerini görebilirsiniz.
İnternet kullanıcılarının, ziyaret
ettikleri web sitelerinden haberdar
olmalarının bir başka yolu da
sözlü iletişim. Yaklaşık olarak her
5 kullanıcıdan 1’i çevresindeki
insanlar aracılığıyla web sitelerini
öğreniyorlar. Kadınlarda bu oran
erkeklere göre daha yüksek.
Web sitelerinden haberdar olunan
diğer bilgi kaynakları ise; e-mail,
internet, gazete, TV ve dergiler.

According to the research of TGI
Net Türkiye, internet users in Turkey
are informed about the web sites
they use from different sources.
The most common source is “other
web sites”. In the last month, 36%
of users above the age of 15, who
connected to the internet in Turkey,
specified that they have found out
about the internet site that they were
using through another internet site.
In Turkey, every 1 internet user out
of 4 specified that they have met
with the web site they were visiting
through an online advertisement
presenting the site. Those who were
informed about the web site through
search engines are 23%; when this
ratio is divided into women-men, it
shows that men get through to these
site more frequently search engines.

In the table below you can see from
which sources, people over the age
of 15 who connected to the internet
in the last month, they have found
out about the web sites they visit.
Another method of being informed
regarding a web they visited site is
word of mouth. Approximately 1 out
of 5 user get informed about a web
site by people around them. This
ratio is higher amongst women.
Another method of being informed
about web sites are; e-mail, internet,
newspaper, TV and magazines.
smgconnected.com

Geçtiğimiz ay ziyaret ettiğiniz web sitelerinden nasıl haberdar oldunuz?

How were you informed about the web site you are currently visiting?

Başka siteden yönlendirilerek / Directed from another site

%36

%34

%37

Siteyi tanıtan online reklamlar aracılığıyla / Through an on-line advertisement of the web site

%24

%23

%26

Arama motoru kullanarak / By using a search engine

%23

%24

%20

Ağızdan ağza iletişim ile / Word of mouth method

%22

%21

%23

E-mail yolu ile / Through e-mail

%21

%20

%23

İnternette hakkında bir şeyler okuyarak / By reading something about it on the internet

%20

%19

%20

Gazetede hakkında bir şeyler okuyarak / By reading something about it on the newspaper

%16

%17

%15

Tv programlarının sonunda görerek / By seeing it at the end of a TV program

%14

%13

%15

Ne olduğunu tam bilmeden web tarayıcıda adres çubuğuna yazarak / By writing it on the browser without knowing exactly what it was

%12

%13

%12

Dergilerde hakkında bir şeyler okuyarak / By reading something about it in a magazine

%12

%11

%12

Listelenmiş bookmark’lar aracılığıyla / Through the listed bookmarks

%8

%8

%8
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Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor? / Which Sites Get How Many Hits?
TR’de MARKA

Hangi Site
Ne Kadar Tıklanıyor?
SMG Connected’ın haberine göre;

According to news of SMG Connected;

Gemius İnternet Ölçümleme Araştırması Eylül ayı verilerine göre; Türkiye’de
en fazla sayfa görüntülenen site Facebook. Facebook’un ardından Google,
YouTube, Sahibinden ve Mynet geliyor. En fazla kullanıcıya sahip siteler ise
sırasıyla; Google, Facebook, YouTube, Live ve Twitter. İnternet kullanıcılarına
erişim oranlarında ise Google birinci sırada.

Gemius Internet Measurement Research According to the data of the month
of September; The most viewed site in Turkey is Facebook. After Facebook
comes Google, youtube, Sahibinden and Mynet. The sites with the most
users in order are; Google, Facebook, YouTube, Live and Twitter. Google is in
the first place for access ratio to internet users.
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Sayfa Görüntüleme Bazında En Fazla Trafiğe Sahip Siteler

Download 200,000+ brand logos in vector format for

Google

Sayfa Gösterimi / Impression

2.444.191.443

Facebook

Sayfa Gösterimi / Impression

Youtube

5.796.161.186

Sayfa Gösterimi / Impression

Sayfa Gösterimi / Impression

11.835.243.124

Mynet

2.712.138.127

1.334.282.985

Sayfa Gösterimi / Impression

http://www.logoeps.com/

Sahibinden

Milliyet

Sayfa Gösterimi / Impression

364.193.007

Hürriyet

Sayfa Gösterimi / Impression

Habertürk

1.121.028.817

Sayfa Gösterimi / Impression

Sayfa Gösterimi / Impression

1.187.202.273

Sabah

400.613.814

347.293.814

Sayfa Gösterimi / Impression

Kategori Bazında En Fazla Trafiğe Sahip Siteler

Gazetevatan

Haber kategorisinde aylık trafiğe
göre; Hürriyet, geçen ay ele
geçirdiği birinciliğini Eylül ayında da
devam ettirdi. Hürriyet’in 7,3 milyon
kullanıcısına karşılık Milliyet’in 7,2
milyon kullanıcısı bulunuyor. Haber
kategorisinde 3. sırada bulunan
Habertürk.com’un ise 400 milyon
aylık trafiğine karşılık 5 milyon
kullanıcısı bulunuyor.

According to the monthly traffic
in the news category; Hürriyet
continued to be on the top spot
just as they did in .September.
Compared to the 7.3 million users
of Hürriyet, Milliyet has 7.2 million
users. In the third place of the news
category is Habrtürk.com with 400
million monthly traffic and 5 million
users.
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Sahibinden

Hepsiburada

Sayfa Gösterimi / Impression

91.369.572

Sayfa Gösterimi / Impression

106.835.598

Markafoni

Sayfa Gösterimi / Impression

Morhipo

Alışveriş kategorisinde Sahibinden.
com, geçen aylarda olduğu gibi bu
ay da açık ara liderliğini koruyor.
Ziyaretçiler Sahibinden.com’da
ortalama 2 saat 30 dakika kalıyorlar.
hepsiburada.com ve markafoni.
com da bir önceki aya göre aylık
trafiklerini artırarak bu kategoride üst
sıralarda bulunuyorlar.

2.444.191.443

98.362.022

Sayfa Gösterimi / Impression

59.806.952

Sayfa Gösterimi / Impression

Alışveriş Siteleri

Trendyol
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33.410.305

Sayfa Gösterimi / Impression

76.529.328

Sayfa Gösterimi / Impression

Sayfa Gösterimi / Impression

Dailymotion

2.712.138.127

Uzmantv

Video sitelerinde YouTube birinci
sırada. 18 milyondan fazla
ziyaretçisi bulunan YouTube’da
kullanıcılar ayda ortalama 5 saat
21 dakika kalıyorlar. İzlesene,
Dailymotion, Vidivode ve Uzman TV
de YouTube’un ardından en fazla
ziyaret edilen diğer video siteleri.

66.012.568

32.976.728

Sayfa Gösterimi / Impression

Video Siteleri

Amongst shopping sites Sahibinden.
com is still the leader by far just as
in the last few months. Visitors stay
on the site for approximately 2 hours
and 30 minutes. Hepsiurada.com
and markafoni.com also increased
their monthly traffic compared to
the past few months and are on top
places in the list.

Youtube

izlesene

Vidivodo

YouTube is on the topof the list
amongst video sites. Users of
YouTube has over 18 million visitors
and they spend aproximately 5 hours
and 21 minutes on the site every
month. Other most visited sites after
YouTube are İzlesene, Dailymotion,
Vidivode and Uzman TV.
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Sosyal Ağlar

Sosyal ağlar kategorisinde Facebook
açık ara lider durumda. Eylül ayında
Türkiye’de 21,7 milyon kişi tarafından
ziyaret edilen Facebook’ta kullanıcılar
ayda ortalama 15 saat kalıyorlar.
Twitter, Facebook’un ardından sosyal
ağlar kategorisinde ikinci sırada. 8,5
milyon kişi tarafından ziyaret edilen
Twitter’ın aylık trafiği bir önceki aya
göre %82’lik bir artış göstermiş
durumda. Ekşisözlük ise bu sitelerin
ardından 3. sırada bulunuyor.

Download 200,000+ brand logos in vector format for

Twitter

Sayfa Gösterimi / Impression

Facebook

95.598.887

Ekşisözlük

Sayfa Gösterimi / Impression

Siberalem

952.246.587

11.835.243.124

Sayfa Gösterimi / Impression

170.939.197

Sayfa Gösterimi / Impression

73.546.236

Sayfa Gösterimi / Impression

http://www.logoeps.com/

Hocam

Tredus

Cosmoturk
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Kadınlarklubü

Pudra

Sayfa Gösterimi / Impression

1.906.968

Sayfa Gösterimi / Impression

5.020.305

Sayfa Gösterimi / Impression

Kadın / Moda kategorisinde birinci
sırada yer alan kadinlarkulubu.
com, aylık 26 milyon sayfa
görüntülenmeye sahip. İkinci sırada
yer alan pudra.com’un ise aylık
trafiği 5 milyon.

26.133.809

Sayfa Gösterimi / Impression

1.601.185

2.339.123

Sayfa Gösterimi / Impression

Kadın / Moda Siteleri

In the category of social Networks
Facebook is by far the leader of the
group. In the month of September
Facebook was visited by 21.7 million
people and each month people stay
on the site for approximately 15 hours.
Facebook is followed by Twitter with
8.5 million visitors and its numbers
compared to last month has increased
by 82%. Ekşisözlük holds the third
place in this category.

Caferuj

In the women/Fashion Category the
top of the list belongs to kadıngrubu.
com with a visit of 26 million monthly.
In the second place is pudra.com
with a monthly traffic of 5 million.
smgconnected.com

Numberone

Sayfa Gösterimi / Impression

ttnetmüzik

1.017.347

Powerturk

Sayfa Gösterimi / Impression

Powerfm

5.274.319

46.565.447

Sayfa Gösterimi / Impression

2.691.436

Sayfa Gösterimi / Impression

Müzik kategorisi altında TTNet
Müzik aylık yaklaşık 46 milyon
trafiğiyle birinci sırada bulunuyor.
İkinci sırada ise 5,2 milyon sayfa
görüntülenme sayısıyla Number One
geliyor. Powerturk, radyofenomen ve
powerfm de bu kategoride en fazla
ziyaret edilen diğer siteler.

801.175

Sayfa Gösterimi / Impression

Müzik Siteleri

Radyofenomen

Sahadan

Fanatik

Maçkolik

Sayfa Gösterimi / Impression

Fotomaç

113.743.513

152.890.063

Sayfa Gösterimi / Impression

199.729.466

Sayfa Gösterimi / Impression

121.791.728

Sayfa Gösterimi / Impression

Spor sitelerinde Fanatik, 2,6
milyon kullanıcısıyla birinci sırada
bulunuyor. Aylık 199 milyon trafiği
bulunan Fanatik’te ziyaretçiler
ortalama 54 dakika kalıyorlar.
Maçkolik ve Sahadan da, aylık
trafiklerini artırarak ikinci ve üçüncü
sıraya yerleşti. Sporx, Fotomaç,
NTVSpor ve Lig TV de en fazla
ziyaret edilen diğer spor siteleri.

97.580.583

Sayfa Gösterimi / Impression

Spor Siteleri

In the music category TTNet Music
has a monthly traffic of million and
this takes them to the top of the
list. NumberOne is in second place
with a visit number of 5.2 million.
Powerturk, radyofenomen and
powerfm are other sites which are
visited the most in this category.

Sporx

In sports sites Fanatik is in first
place with 2.6 million users. Fanatic
has a monthly traffic of 199 million
and visitors stay on the site for
approximately 54 minutes. Maçkolik
and Sahadan increased their
monthly traffic and reached second
an third place on the listing. Sporx,
Fotomaç, NTVSpor and Lig TV are
other sports sites which are being
visited frequently.
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ya bir yol buluruz, ya da yeni bir yol yaparız...

www.lovemark.com.tr
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KİM NEREDE?

WHO IS WHERE?

192

Admer Orman Ürünleri 28/29
Ahsen Demirci 12/13
Ali Rıza AKALIN 124/125/126/127/128/129
Avar Bal 107
Aydoğan YÜCE 152/153/154/155/156/157/158/159/160/161
Ayakkabı Dünyası 119
Aytekin Mobilya 61

Lovemark 71/111/190/191
Murat ERDÖR 98/99
Nasuhi ÖZTÜRK 10/11
Niyazi YÜKÇÜ 100/101/102/103/104/105/106
Ortadoğu Patent 2/3/25

Belgin USANMAZ 14/15/18/19
Berna TARI KASNAKOĞLU 90/91/94/95
Bizim Rize 137
Budakoğulları Mühendislik 87

Rodos Turizm 66/67

Çukurağa Sofrası 34/35

Senem GÜNGÖR 82/83/84/85/86
Sincan Organize Sanayi Bölgesi 50/51/52/53/54/55/56
Sinop Belediyesi 44/45/46/47/48/49

Desen Triko 1

The Ness 16/17

Edip Usta 113
Elko 138/139
Emine ERGÜN 178/179/180/181
Enpro 149

UKS 92/93

Gezer Şal 8/9
Gökcan GÜLSOY 72/73
Göksel Tantuni 78/79/80/81/165/175
Gül Mecit 114/115/116/117/118
Hakan Lake 89
Haydar Usta 20/21
İlknur ERGÜN 22/23/24
İnci Akü 150/151
İsmihan BİLİŞİK 170/171/172/173/174
İstatistik Dünyası 62/63/64/65/68/69/70
Kadir BİLEN 26/27/30/31/32/33
Korhan Koray KIZILİN 142/143/144/145
Kral Efes Havluları 187
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Vuplex 57
Yeni Adana 169
Yıldırım Kardeşler 40/41/77

