






Hasan Kondu
Kondu Grup Yönetim Kurulu Baflkan›

az sona ermek üzere. Sonbahar kap›da. K›sa süre içinde yollar›,
a¤açlardan düflmüfl sar› yapraklar kaplayacak. ‹lkbahara kadar süre-
cek bir dinlenme dönemine giriyor do¤a. Bir süredir, arzu etti¤imiz
harekette olmayan ekonomimizin, do¤an›n dinlenmeye çekildi¤i flu

günlerde canlanmaya bafllayaca¤›n› umuyoruz. Do¤a için sonbahar aylar›
bafllarken, ekonomimiz için ilkbahar›n bafllayaca¤›na inanc›m›z tam.

Bu süre içinde tüm dünyay› etkisi alt›na alan darbo¤az› ancak üreterek ve yeni
yat›r›mlarla aflabilece¤imizin bilincinde olarak hareket ettik. Ürkerek de¤il,
cesaretle ad›mlar att›k. fiimdi, Eylül ay› itibariyle att›¤›m›z tohumlar›n meyvelerini
yeme zaman› geldi¤ini düflünüyoruz. Bu bilinçle, yat›r›mlar›m›z› da sürdürüyoruz.
Son olarak Kondu Grup bünyesine katt›¤›m›z Xerox yat›r›m›yla dijital bask›
alan›nda da gücümüze güç katt›k. Tiraj› az ya da acil olan ifl taleplerine, “müflteri
memnuniyeti” ve “kaliteli ifl”ten taviz vermeden yan›t verebilmek ad›na yapt›¤›m›z
bu yeni yat›r›m, firmam›z›n üretim kabiliyetini güçlendirdi. 

Kurumsal dergimiz Megazin’in yeni say›s›nda görece¤iniz gibi yaz aylar›nda üre-
timin yan› s›ra fuarlara kat›ld›k, müflterilerimizle bir araya gelip kahvalt›
toplant›s› gelene¤imizi sürdürdük. Grafik Servisimiz ajanslara e¤itim hizmetini
sürdürürken, gelecekteki meslektafllar›m›z, “matbaac›l›k bölümü ö¤rencileri”ni
tesislerimizde konuk ettik.

K›sa sürede sektörde lider markalar aras›na kat›lan Pasifik Ofset, yaflanan krize
ra¤men yüzde 30’luk ciro ve üretim art›fl› ile rüfltünü ispatlad›. Rakamlara
yans›yan bu baflar›da madalyonun bir de di¤er yüzü var. Ne mutlu ki Türkiye’nin
en önemli kitabevlerine girdi¤inizde, lider yay›nevlerinin imzas›n› tafl›yan çok
say›da önemli kitapta bizim imzam›z var. Bize gurur veren bu iflbirliklerinin ürün-
lerinden biri de Do¤an Kitap bünyesinde yay›nlanan ve sat›fl rekorlar› k›ran Elif
fiafak kitab› “AfiK”. Dergimiz Megazin’de son derece s›cak ve içten bir söyleflisini
bulaca¤›n›z Elif fiafak’› baflar›lar›ndan dolay› kutluyor, dergimize gösterdi¤i tevec-
cüh için de kendisine teflekkür ediyoruz. 

Bu say›n›n benim için özel bölümlerinden biri de Gezi sayfam›z. Bir Erzincanl›
olarak özellikle turizm alan›nda gösterilen çabalar› gururla izledi¤im Kemaliye
(E¤in), bölgedeki di¤er yerleflim birimlerine örnek teflkil edecek bir geliflim
içinde. 31. Kültür ve Do¤a Sporlar› fienli¤i’nin düzenlenmesinde çabalar› ve
dergimize sa¤lad›klar› içerik deste¤i nedeniyle Kemaliye Kalk›nma Vakf›’na
teflekkürü borç biliyorum. Bir büyük teflekkür de birbirinden güzel foto¤raflar›n›
kullanmam›za izin veren sayg›de¤er hemflehrim Dr. Feridun Çelikmen’e. Dünya,
Kemaliye-E¤in’i onun foto¤raflar›yla tan›yor. Emekleri için teflekkürler.

Bir sonraki say›m›za kadar hem grubumuz, hem ülkemiz hem de dünyam›z için
daha da güzel geliflmeleri yafl›yor olaca¤›z. Yeniden buluflaca¤›m›z o güne kadar
biz burada 7 gün 24 saat siz sevgili dostlar›m›za hizmet etmeyi sürdürüyor
olaca¤›z.

Sa¤l›cakla kal›n...
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Kondu Grup ad›na 
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Yaz› ‹flleri Müdürü 
Müberra Kondu

Yay›n Kurulu
Hadi Kondu, Murat fiaylan, 
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CTP, Bask›, Cilt: 
Mega Bas›m
Cihangir Mah. Güvercin Cad. 
No: 3/1 Baha ‹fl Merkezi A Blok  
Haramidere – ‹STANBUL

Tel: +90 212 412 17 00 
Faks: +90 212 422 11 51 
info@mega.com.tr - www.mega.com.tr

KONDU GRUP’un sosyal paydafl dergisidir. 

Yay›na Haz›rlayan 
Gong ‹stanbul / Odise
www.gongistanbul.com

Yay›n Yönetmeni - Serdar Erbafl

Görsel Yönetmen - O¤uz Tafldan

Sorumlu Editör -  Tolga Üyken

Foto¤raf Editörü - Yavuz Meyveci

Kapakta kullan›lan bask› teknikleri 

Bask›: CMYK +
021 Orange,
Laminasyon;
parlak selefon

!

! ‹ç sayfalarda 170 gr/m2 E-Coat Satin,
Kapakta 250 gr/m2 Trucard 2 Mat ka¤›t kullan›lm›flt›r.

Özel b›çak 
kesimli!
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KONDU GRUP’TAN HABERLER

Xerox yat›r›m›,
Kondu Grup’un
gücüne güç 
katacak.

Kaliteyi h›zla birlefltiren Kondu Grup, 
dijital at›l›m›yla müflterilerine yeni bir 
çözüm sunuyor 

Güçlü teknik deste¤iyle müflteri memnuniyetini en üst seviye-
de tutan Kondu Grup, yapt›¤› hamlelerle gücüne güç kat›yor. ‹m-
zas›n› att›¤› birbirinden baflar›l› ifllerle ilerleyen Kondu Grup, her
geçen gün yapt›¤› yat›r›mlarla matbaac›l›k alan›nda örnek teflkil
etmeye devam  ediyor. H›z› kaliteyle birlefltirecek Xerox yat›r›m›y-
la müflterilerine h›zl› çözümler sunacak olan firmam›z bundan
sonra da yeni hizmetlerle karfl›n›zda olacak. 

Kondu Grup’tan 
Dijital At›l›m

‹stanbul Ayd›n Üniversitesi’nden matbaam›za ziyaret
Kondu Grup’un modern çal›flma ortam› mesle¤e

gönül veren ve iflin e¤itimini alan gençlere her daim ka-
p›lar›n› aç›yor, onlara yüksek teknolojiyle karfl›laflma
imkan› sa¤l›yor. Bu ba¤lamda ‹stanbul Ayd›n Üniversi-
tesi Matbaa E¤itimi ve Grafik Tasar›m› Bölümü ö¤renci-
leri matbaam›z› ziyarete geldi. Ziyaret s›ras›nda kendi-
lerine seminer odas›nda matbaa hakk›nda detayl› bir
bilgi verildi. Merakl› gençlerin sorduklar› sorular ce-
vaplan›rken, yaflad›klar› tecrübenin katk›s› büyük oldu.
Matbaa turu ve ikramlarla ziyaret sonland›r›ld›. 
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KONDU GRUP’TAN HABERLER

Tesislerimizde düzenlenen kahvalt›larda müflterilerimizle bir araya gelip, 
hem keyifli sohbetler ediyoruz, hem de ifllerle ilgili paylafl›mlarda bulunuyoruz

Müflterilerimizle
Kahvalt› Buluflmalar›

Üretim ve yönetim alan›nda  en modern ekip-
manlarla donat›lm›fl olan tesislerimizde ifl ortakla-
r›m›zla kahvalt› programlar› gerçeklefltiriyoruz. Ha-
ramidere’deki kahvalt›larda hem keyifli sohbetler
ediliyor, hem de ifllerle ilgili paylafl›mlarda bulunu-
luyor.

Kondu Grup olarak Haramidere’deki yaklafl›k 10
bin metrekarelik tesislerimizde müflterilerimize
matbaam›z› tan›tmak ve sistemimizi anlatmak ad›na
bafllatt›¤›m›z kahvalt› programlar›m›z tüm h›z›yla
devam ediyor. Birlikte yürüdü¤ümüz ifl ortaklar›-
m›zla sabah buluflmalar›n› süsleyen kahvalt›lar ke-
yifli sohbetlere olanak sa¤l›yor.

‹flte, müflterilerimizi a¤›rlad›¤›m›z kahvalt› orga-
nizasyonlar›ndan baz› foto¤raflar... 
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Bask› ifllemlerinin en önemli ayaklar›ndan birisi
kuflkusuz tasar›m ve bu alanda dünyan›n kulland›¤› en
yetkin programlar Adobe InDesign, Freehand ve Qu-
arkXPress. U¤ur E¤itim Pazarlama ve Yay›nc›l›k A.fi.
Dizgi servisi, bu konuda bilgilenmek için Kondu
Grup’un tecrübesine baflvurdu. U¤ur Yay›nlar›’na
yapt›¤›m›z ziyaret sonras›nda uygulanan program ol-
dukça e¤itici geçti.

Öncelikle InDesign program› hakk›nda genel bilgi-
ler sunuldu. Tasar›mda h›z ve özgürlük sa¤layan InDe-
sign, enine boyuna tan›t›ld›. Daha sonra Adobe InDe-
sign program›nda megajoboption özellikleriyle do¤ru-
dan PDF yapma konusuna geçildi. Kat›l›mc›lar e¤itimi
dikkatle izledi.

‹kinci bölümde QuarkXPress ve Freehand prog-
ramlar›n›n kullan›m›na iliflkin bilgiler verildi. Distiller
üzerinden yine megajoboption’la nas›l PDF yap›laca¤›
bu bölümün ana bafll›¤›yd›. Daha sonra yap›lan PDF
dosyalar›n›n Acrobat’ta kontrollerinin yap›lmas›na ge-
çildi. Bu bölüm sona erdi¤inde kat›l›mc›lar›n merak
etti¤i noktalara iliflkin sorular cevapland›r›ld›. 

U¤ur E¤itim Pazarlama ve Yay›nc›l›k
A.fi. Dizgi Servisi’ne Adobe InDesign,
QuarkXPress ve Freehand programlar›
hakk›nda e¤itim verildi

Dolu Dolu Bir E¤itim

Almaata Kitap Fuar›’ndaki Tek Türk Firmas›

Asya’n›n en prestijli kitap fuarlar›ndan biri
olan Almaata Kitap Fuar› bu y›l birçok ülkeden
kat›l›mc›yla oldukça renkli geçti. Bu sene beflin-
cisi gerçeklefltirilen fuarda yedi ülkeden 100 fir-
ma ürünleriyle haz›r bulundu. Mega Bas›m ve Pa-
sifik Ofset, fuara kat›lan tek Türk firmas› olarak
Türkiye’yi gururla temsil etti. Stand›m›zda bulu-
nan kitaplar›m›z tüm ziyaretçilerin büyük ilgisi ve
be¤enisiyle karfl›land›. Almaata Belediye Baflkan
Yard›mc›s› stand›m›z› ziyaret etti ve Almaata hak-
k›nda basm›fl oldu¤umuz bir kitab› be¤enerek
kendisine hediye etmemizi istedi. Mega Bas›m ve
Pasifik Ofset olarak, bundan sonra da dünyan›n
en büyük kitap fuarlar›nda ürünlerimizle boy gös-
teriyor olaca¤›z. 

Mega Bas›m ve Pasifik Ofset,
Türkiye’yi temsil etti¤i Almaata Kitap
Fuar›’nda göz doldurdu
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kentin ortas›nda bir gönül insan›

elif flafak

Matbaam›zda bas›lan ve sat›fl rekorlar› k›ran son roman› AfiK’la Türk 

edebiyat dünyas›n› bir kez daha sallad› Elif fiafak.
Yar› yerleflik, yar› göçebe olarak nitelendirdi¤i hayat›nda fiafak,

bir taraftan yazarl›kla, öte taraftan annelikle u¤rafl›yor.



mu? Onlar› korumak için özel bir çaban›z ola-
cak m›?
‹nsan öyle pat diye do¤um yapar yapmaz anne olma-
y› ö¤renmiyor. Bu da bir süreç. Ad›m ad›m ö¤reniyo-
ruz. Annelikte s›k s›k bir fleyleri elime yüzüme bulafl-
t›r›yorum. Yemek yapmay› bilmeyen, ev ifllerinden
anlamayan, akl› kar›fl›k biriyim. Evlilik ve annelik be-
ni çok de¤ifltirdi. Köflelerimi yumuflatt›. Dedi¤iniz gi-
bi bu sefer de anaç yan›m›n a¤›r basmas› di¤er yan-
lar›m› gölgeler. Hâlâ asi yan›m çekifltiriyor kolumdan
ama kendi içimde daha dingin bir insan oldum galiba.
Bunda Siyah Süt’ü yazmam›n da çok etkisi var. O ki-
tab› yazmak bana iyi geldi 

Son roman›n›z AfiK’ta Ella ve Aziz aflk›n›n
gündelik ayr›nt›lar›n› okurlar›n›za b›rakt›n›z…
Bu tavr›n›z okuru “oyuna katma çabas›” m›y-
d›, yoksa ayr›nt›lar› kendinize saklamak gibi
“zarif bir tür benciillik” mi?
Ben okur dendi¤inde pasif birini anlam›yorum. Okur-
lar da son derece aktif bir flekilde kitaba kat›l›yor.
Anlam› beraber yarat›yoruz. Dolay›s›yla baz› fleyleri
okurun hayal gücüne b›rakmay› seviyorum. Okura te-
peden bakarak yazm›yorum. Kendimi okurla eflit gö-
rüyorum. Yatay bir zeminden bak›yorum. B i l h a s s a
konu aflk olunca! Hepimiz aflka özlem duyuyoruz. Yü-
re¤imizin derininde bir yerde hepimiz asl›nda bir ek-
siklik duygusuyla yafl›yoruz. Romanda fiems diyor ki:
Her birimiz tamamlanmam›fl bir sanat eseriyiz. Öm-
rü hayat›m›z tamamlanmaya çal›flmakla geçiyor. Bizi
tamamlamayacak, bütünleyecek tek bir fley var. O da
aflk! Bu hepimizin bildi¤i bir aray›fl.

Elif fiafak’a göre yaflamda “bencillik” hangi
noktaya kadar tahammül edilebilir? Nerelerde,
ne kadar bbencildir Elif fiafak?
Benim için en zor ikilemlerden biri romanc›l›¤›n ge-
tirdi¤i ben-merkezcilik ile tasavvuftan gelen hiçlik
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Söyleflilerinizde sorular›n birço¤u benzer, ak-
raba sorular oluyor; dolay›s›yla yan›tlar›n›z
da öylee. “Yazarak” üreten biri olarak, söz ko-
nusu bizzat kendiniz oldu¤unuz halde bu
“tekrar” ve “ayn›l›kk” nas›l hissettiriyor?  
Söyleflilerde sorulan sorularda benzerlikler olabili-
yor. Her zaman de¤il ama zaman zaman. Yaln›z il-
ginç olan flu bence: Bir roman› yüzlerce, binlerce in-
san okuyor. Ve her biri farkl› bir nazarla, farkl› bir
tadla okuyor. Yani söyleflilerde benzerlikler olabilir.
Ama önemli olan flu: Okurlarda benzerlik yok. Tek
tek her okur özel ve ayr› benim gözümde. 

“Tekrar” ve “ayn›l›k” konufluldu¤unda akla
yaflam›n›zda son y›llarda yaflad›¤›n›z de¤iflim-
ler geliyor…… Yaflamla bambaflka bir ba¤ kur-
mufl durumdas›n›z?  Yerleflik hayata m› geçti
Elif fiafak? Ya gönlü ne aalemde?
Otuzbefl yafl›ma kadar sürekli bir yerden bir yere,
bir flehirden bir flehire tafl›narak yaflad›m. Elimde
bavul, s›rt›mda çanta, laptop. Benim için hayat›n
normal hali buydu. Son iki senedir daha yerleflik bir
yaflam sürüyorum. Bu geçifli yapmak kolay olmad›.
‹lk bafllarda yo¤un bir depresyon yaflad›m. Yerleflik
hayattan ürktüm galiba. Düzenli bir aile ortam›nda
büyümemifl olmam›n da tabi çok etkisi var. fiunu gö-
rüyorum, tamamen yerlefliklik de tamamen göçebe-
lik de farkl› flekillerde y›prat›c› olabiliyor. fiimdi, çok
flükür, bir sentez buldum. Yüzde yüz yerlefliklik be-
nim tabiat›ma ayk›r›. Yar› yerleflik yar› göçebe en iyi-
si. Ben sentezleri seviyorum.   

Siyah Süt adl› roman›n›zda, yaflad›¤›n›z bu
de¤iflimi okurlar›n›zla paylaflt›n›z… Bu süre-
cin sonunda  yard›ma ihtiyac› olan “Anaç Süt-
laç Han›m” soluk almaya bafllad›... Peki, za-
manla Sinik Entel Han››m ve Can Dervifl Ha-
n›m’›n yard›ma muhtaç hale gelme riski yok

lar›na verdi¤i isimlere kadar her yapt›¤› ile
popüler kültür ile edebiyat dünyas›n›n kesiflti¤i
bir gündem maddesine dönüflebiliyor ismi. 
Söyleflimizin sat›r aralar›nda yakalayaca¤›n›z
gibi son derece mütevazi ve ölçülü bir mesa-
feye ra¤men s›cac›k biri. Sorular›m›z› içten bir
samimiyetle yan›tlayan Elif fiafak’›n aralad›¤›
kap›dan o kalabal›k dünyas›na bakma f›rsat›
bulduk… Gördük ki bu kalabal›k içinde
ola¤anüstü bir dinginlik hakim.

azd›¤› ilk roman Pinhan’la 1998
Mevlana Büyük Ödülü’ne lay›k
görülmüfl, sonras›nda her roman›
gündeme oturmufl bir yazar Elif

fiafak. Seveni de vard›r, sevmeyeni de; ama
yeni Türk edebiyat›nda farkl› bir yeri oldu¤una
kuflku yok. Bas›m› matbaam›zda yap›lan son
roman› AfiK ile de edebiyat gündeminin ilk
s›ras›na oturdu… 
Köfle yazarl›¤› yapt›¤› gazete(ler)den çocuk-

Y
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bilincini dengelemek. Bu ikisi birbirinden tamamen
farkl›. Ama ikisi de var benim içimde. Romanc›l›k çok
bencil bir sanat. Yaln›z bafl›na yap›lan. Kendinizi “ya-
rat›c›” zannediyorsunuz. Öbür tarafta tasavvuftan ge-
len bir baflka fluur var. “Yarat›c› de¤il, yarat›lan” ol-
du¤unuzun idrak›na varmak. Bu ikilemi tamamen
çözdüm, aflt›m desem yalan olur. Çözmeye çal›fl›yo-
rum demek daha do¤ru.

Sorularda kullan›lan “Elif fiafak’a göre…” yön-
lendirmesi sizi kendinize yabanc›laflt›r›yor

mu? Kahveesini içen, çocuklar›yla zaman geçi-
ren “kad›n” ve bir de “yazar Elif fiafak” m› var
sizin için(iz) dde?
“Elif fiafak nas›l biri?” gibi sorular soruldu¤unda ben
de durup tereddüt ediyordum eskiden. Hâlâ da bazen
bu soruya nas›l yaklaflaca¤›m› bilemiyorum. Hepimi-
zin içinde farkl› sesler var. Bence insan›n içinde
alemler var. Kainat›n aynas›y›z tek tek her birimiz.
‹nsan› (ve kendimi) bu ço¤ulluk içinde anlamay› ve
anlatmay› tercih ediyorum. 

Yaz›yor olmak sadece yazmak eylemiyle k›s›tl›
olmasa gerek… Foto¤raf çekildi¤inde ruhunu
kaybedece¤iine inanan eski kabile insanlar› gi-
bi kendinizi mi tüketiyorsunuz her sat›rda;
yoksa budanan bir a¤¤aç gibi yazd›kça büyü-
meye mi meyilli yarat›c›l›¤›n›z? 
Hani kan ba¤›fllad›¤›m›zda vücudumuz kan üretir.
Enerji verdi¤imizde enerjimiz tazelenir. Baflkalar›na
hay›rl›, güzel kelimeler söylersek bize de böyle keli-
meler gelir. Ben böyle bak›yorum. Hikayelerin sahibi
yok. Onlar zaten bana ait de¤iller. Hikayeler tüm in-
sanl›¤›n ortak mal›. Yazarken kendimi tüketiyor ola-
bilirim ama yazd›kça besleniyorum da. Aklen ve ru-
hen. ‹nsanl›¤›n ortak hikayelerini gene insanl›¤›n ha-
vuzuna ak›tmak güzel geliyor bana. 

Bizi ve sizle söylefli yapan herkesi bir parça
daha pastel ve hatta zaman zaman koyu renk-
lerde soruulara yönlendiren siz misiniz acaba?
Sizle yap›lan söyleflilerin bir fon müzi¤i olsay-
d› Leonard Coheen’den daha uygunu olmazd›
gibi… E¤er tespitimiz yanl›fl de¤il ise, memnun
musunuz bu belli belirsiz llofltuktan?
Bu soru çok hofluma gitti. Hiç böyle düflünmemifltim
ama yak›n geldi. Leonard Cohen’i zaten çok severim.
Lofllu¤a gelince, hakl›s›n›z. Ak›flkanl›k, çeflitlilik, lofl-
luk, esneklik ve hareketlilik.... Bu kavramlar benim
için temel. Benim romanlar›m genellikle çok kat-
manl› yap›lar. Ben onlar› çok odal›, çok kap›l› binala-
ra benzetiyorum. Farkl› okurlar farkl› kap›lardan gi-
rip dolafl›yor bu yap›y›. Bazen iki okur ayn› kitab› oku-
yup hiç karfl›laflmayabiliyorlar. Yani farkl› karakter-
lerle özdefllefliyorlar, yak›nl›k kuruyorlar, hikayeyi
farkl› takip ediyorlar. Bu esnekli¤i çok seviyor ve
önemsiyorum.

“Do¤uda bat›l› bir yazar” da diyebiliriz size,
“bat›da do¤ulu bir yazar” da. Kimine göre bir
önceki  gazetenizde ait olmad›¤›n›z bir yerdey-
diniz, kimine göre flu anda ait olmad›¤›n›z bir

Bir okur olarak kitaplarla fiziksel anlamda na-
s›l bir iliflkiniz var?  

Kitab› elimde tutmak, yan›mda tafl›mak benim için çok
önemli. Ben kitaplar›m› biraz h›rpalayarak okurum.
Altlar›n› çize çize. Zamanla okudukça hemhal oluruz
kitapla. En sevdi¤im kitaplar›n her taraf› çizik dolu-
dur. Benim romanlar›m›n da böyle okunmas› beni
mutlu ediyor. 

Yazd›¤›n›z kitab› yay›nevine teslim etmeni-
zin ard›ndan kitab› elinize alana kadar

nas›l bir ruh haalinde oluyorsunuz?
Roman bittikten sonra bir bofllu¤a yu-

varlan›yorum. Yazarl›¤›n hiç sev-
medi¤im aflamas› bu iflte. Yay›ne-

vinden kitap ç›kana kadar bir
garip boflluk duygusu oluyor.
Zor, tats›z bir aflama bu. Son-
ra kitab› elime al›nca geçiyor.

AfiK’›n bask›s›n› ve cil-
dini be¤endiniz mi?
Evet be¤endim. Baz› er-
kek okurlar pembeden
rahats›z olduklar›n› söy-
lüyorlar ama ben kapa¤›
seviyorum. Bu roman›n
tasar›m›nda çok güzel
insanlarla çal›flt›m.
Emekleri o kadar bü-
yük ki. Foto¤raf sanat-
ç›s›ndan kapak tasa-
r›mc›s›na editörün-
den matbaada bask›-

ya haz›rlayan ekibe ka-
dar... E¤er AfiK bu kadar

baflar›l› olduysa bu romana inanan,
yap›m›nda çal›flan tüm bu insanlara
borçluyum. Çok teflekkür ederim...



yerdesiniz… Herkes kendine yak›n hisseder-
ken sizi di¤erinin uza¤›na yerlefltiriyor… 
Türkiye’de ne yaz›k ki çabuk kutuplaflabilen bir top-
lumsal yap› var. Birbirimizi y›prat›yoruz. ‹nsanlar bir-
birlerini kolayl›kla “Öteki” ilan edebiliyor. Oysa ben
sanatç›lar›n “Öteki”si olmamas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. Bilhassa edebiyatç›lar›n. Benim için önemli
olan “insan”. Ademo¤lu Havvak›z› insan. Hepimizin
özünün bir oldu¤una inan›yorum. ‹nsanlar› kafamda
kategorilere bölmüyorum. “Onlar”, “bunlar” diye ay-
r›mlar yapm›yorum. Siyah-Beyaz’dansa griler, illa ki
“orada” ya da “burada” olmaktansa arafta olmak ya-
k›n geliyor. Ruhen ve zihnen göçebe olmak. Hiçbir
yerde demir atmamak. 

Aidiyet ve mülkiyet kavramlar›yla aran›z na-
s›l? Ait olmak ya da birileri taraf›ndan ait his-
sedillmek k›s›tlay›c› m›? 
Mülkiyet kavram› insan ruhunu y›prat›p s›n›rlayan bir
fley. Hele ki insanlar birbirinin üzerinde mülk iddiaa-
s›nda bulunduklar› zaman. “Benim kar›m”, “benim
kocam”, “benim dostum”, “benim arkadafl›m...” de-
di¤imizde konuflan nefsimizdir. Ben aflk›n özgürlük-
ten beslendi¤ine inan›yorum. Dostluklar›n da. 

Çocuk sahibi olmak “mülkiyet” duygusu-
nun en üst düzeyi de¤il mi? 
Hakl›s›n›z. Çocuk sahibi olmak resmi tamamen de¤ifl-
tiriyor. Ama kendi çocuklar›m›z› büyütürken de onlar›
“tapusu bize ait” varl›klar olarak de¤il, ayr› bireyler
olarak görmekten yanay›m. Elden geldi¤ince. 

Çocuklar›n›z fiehrazat Zelda ve Emir Za-
hir yerinde olmak ister miydiniz? Onlar
“ünlü yazar” Elif fiafak’›n çocuklar›. Bu-
radan hareketle, soru özel de¤ilse, onlar
ad›na özellikle sevindi¤iniz ya da endifle-
lendi¤iniz tespitleriniz var m›?
Ben çocuklar›mla beraberken “ünlü yazar” diye dolafl-
m›yorum ki. Matrak, biraz flapflal bir anne görüyorlar
karfl›lar›nda. D›flar›dan bana bakan birçok insan›n bil-
medi¤i yanlar›m ortaya ç›k›yor. Dünya edebiyat tari-
hinde son derece iyi yazar olup da berbat anne olan
kad›n yazarlar var. Umar›m bu hatalar› tekrarlamam.
Annelik ile yazarl›¤› yanyana götürmek kolay de¤il.
Ama imkâns›z da de¤il. Bir de çok masal ve hikaye an-
lat›yorum. Yemek piflirebilen, pasta börek yapabilen
bir anne de¤ilim ama hikayeler anlat›yorum ben de. 

Okurlar›m›z için zaman ve mekan k›s›tla-
mas› olmaks›z›n hayali bir dost meclisi

oluflturman›z› istesek… Sizin de bulundu-
¤unuz bu mecliste geçmiflten gelece¤e kim-
lere minder vermeyi arzu ederdiniz?
Ne güzel soru bu. O hayali dost meclisinde gelmifl
geçmifl pek çok insan olsun isterdim. Romanlar›m›n
samimi, hakiki okurlar› da olmal› bence masada. Ben
okurlar›ma “ruhdafl›m” gözüyle bak›yorum. Bizim ara-
m›zda derin ruh akrabal›klar› var. Ama en güzeli mec-
lisin kap›s›n› aç›k tutmak. ‹steyen gelsin. Kap›lar› aç›k
tutmak en güzeli.

09MEGAZ‹N
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B‹R ÜRÜNÜN H‹KAYES‹

Boydak Ailesi anlatt›, Nükhet Vardar
yazd›, Atlantis ‹letiflim Hizmetleri
tasarlad›, Mega Bas›m bast›. 

‹stikbal’i anlat›rken Türkiye’nin mobilya profilini
ç›kartan kitap, çok dikkat çekti

Türkiye’de 
mobilyan›n hikayesi!

“En makbul insan, üreten insand›r”
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ir markan›n, nas›l ünlü bir marka oldu¤u
hep merak edilmifltir. “Marka” olana ka-
dar geçilen yollar, do¤ru ya da yanl›fl ve-
rilen kararlar, hatalar, flanslar... Bir in-

san gibi hikayesi yaz›labilir, art›k kiflileflmifl markala-
r›n... Mobilya sektöründe ‹stikbal de, iflte böyle bir
marka. Atlantis ‹letiflim Hizmetleri olarak, ‹stikbal’in
50. y›l›n› kutlarken, kal›c› bir çal›flmaya imza atmak is-
tedik. Hem, küçük bir çek-yat atölyesinden Türkiye’nin
en büyük mobilya markas›na dönüflen ‹stikbal’in me-
rak edilen hikayesini anlatmak, hem de mobilya sektö-
rünün bir anlamda röntgenini ç›karmak için... 

Projemizi, öncelikle ‹stikbal ile paylaflt›k. Çok he-
yecanland›lar. Ard›ndan, ifl dünyas›n›n yak›ndan tan›-
d›¤›, deneyimli e¤itmen ve yazar Nükhet Vardar’la an-
lafl›p kollar› s›vad›k. Atlantis ‹letiflim olarak, kitab›n
görsel bölümlerindeki çal›flmalar›m›z› sürdürürken,
Nükhet Han›m da defalarca Kayseri’ye gidip, yapt›¤›
onlarca görüflme sonras›nda önemli bilgiler toparlad›. 

Yaz›lar yaz›l›p, tasar›m sonland›r›l›p onay sürecin-
den geçtikten sonra gelinen en önemli aflama, bask›
aflamas›yd›! ‹stikbal’in 50. Y›l›na yak›flan en iyi bask›y›
Mega Bas›m’›n yapaca¤›n› biliyorduk. 

Haz›rlad›¤›m›z çal›flmay› Mega Bas›m ile paylaflt›k.
Kapak ve sunum kutusu konusunda önerilerini al›p,
defalarca örnek bas›mlarla onlar› yorduktan sonra
bask› aflamas›na geldik. ‹stikbal’in 50. Y›l kitab›, her-
kesi gururland›ran bir çal›flma oldu. Atlantis ‹letiflim
Hizmetleri olarak, projeyi sonuna kadar destekleyen
‹stikbal Reklam Müdürü Murtaza Durmufl, Nükhet
Vardar, Mega Bas›m çal›flanlar› ile eme¤i geçen her-
kese teflekkürlerimizi sunar›z. 

B
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23,5 x 32.5 cm’lik bu dev çal›flman›n teknik detaylar›:
Kutu: 400 gr. mid karton / tek renk siyah bask›
Kapak: 2 mm. Mukavva üzerine Siyah coupe 36-900 cilt bezi taslama / alt›n varak bask›
Sayfalar: 170 gr. Mat kufle / 4 renk bask› + mat dispersiyon lak

‹stikbal’in 
50. y›l› ad›na 
yap›lan kitap.
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Safari Marka ‹letiflim Ajans›

Safari Marka ‹letiflimi Ajans› kurucu ortaklar›ndan ve ajans›n 

Yarat›c› Grup Baflkan› Bülent Fidan, ayn› zamanda 

Reklam Yarat›c›lar› Derne¤i’nin de baflkanl›¤›n› yürütüyor. 

Reklamc›l›k ve matbaa sektörleri aras›ndaki iliflkiyi ve ajanslar›n›n 

duruflunu anlatt›
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ajanslar var. Ucuz eleman çal›flt›rmak en büyük sorun.
Ayn› fley matbaalar için de geçerli. ‹yi ustalar›n ya da iyi
sat›fl yapan müflteri temsilcilerinin maliyetleri yüksek.
Sonuçta iyi adam iyi ifl ç›kart›yor ama daha çok para isti-
yor. Koflullar da çok de¤iflti hem ajans hem de matbaa ta-
raf›nda; ama dengelerin 5 y›l içinde oturaca¤›n› düflünü-
yorum. 2001 krizi, sonra flimdiki kriz derken iflini çok iyi
bilen iyi adamlar sektör d›fl›nda kald›lar pahal› olduklar›
için. Yeni elemanlar›n bilgileri ise o kadar yeterli de¤il. 

Ucuz iflgücü, ucuz malzeme ortaya ç›kan ürü-
nü de etkiliyor olsa gerek.
‹nan›lmaz say›da matbaa aç›ld›.  Bir yerden bir fiyat al›yor-
sunuz 10 bin lira, di¤eri ayn› ifle 4 bin lira veriyor. Bu fiyat
olamaz. ‹nsan böylesi bir uçurumu görünce “Bir terslik
var bu iflin içinde” diye düflünüyor. Oturup hesap yap›yor-
sunuz ve 10 bin lira veren adam›n do¤ru fiyat verdi¤ini gö-
rüyorsunuz. ‹flletme bedeli, ka¤›t bedeli hesapl›yorsunuz;
hesap do¤ru. Di¤erine bak›yorsunuz ka¤›t maliyetinden
de afla¤›da.  Çözemiyorsunuz ne oldu¤unu. Yine de müfl-
teri diyor ki “Sen bunu ucuz olan yere bast›r”. 

Yan›t›n›z ne oluyor bu durumlarda? 
“‹yi de sorumluluk almam” diyorum; Ama baz› müflteri-

ler için önemli olan para oldu¤u için onu istiyor. Sonuçta
ortaya çok berbat bir ifl ç›k›yor, ama kendisi onay verdi¤i
için “Bak oldu iflte” diyor. Öyleyse “Tamam” diyorsunuz...

Matbaa ne anlama geliyor reklamc›lar için? 
Reklam ajanslar›nda biz yarat›c› süreci yaflayan, bu süre-
ci uygulayan, uygulatan bir yerde duruyoruz; ama tabii ki
bu yetmiyor… ‹fllerimizi üretmek ad›na bir matbaa aç-
mak ekonomik olmad›¤› için bir uygulama alan› olarak
matbaalarla anlaflmak, onlarla çal›flmak zorunday›z. Ha-
ta kald›rmayan ifller söz konusu. En ufak bir hata varsa
ifller çöpe gidiyor. Bu durumdan da matbaa ve ajans za-
rar görüyor. Reklamveren hatal› bir brief verdiyse dahi
sorumlulu¤u paylaflm›yor.  

Çal›flt›¤›n›z matbaada arad›¤›n›z bir numa-
ral› özellik nedir?  
Uyumdur. Bir numaral› kural uyumdur. Örne¤in ben
Mega ile çal›fl›yorsam, Mega benim naz›m› çekiyorsa,
bu insan iliflkisidir ve çok önemlidir. O kadar mekanik-
leflmeye gerek yok. “Bir tasar›m yapt›n›z, daha ne ol-
du¤unu bilmiyorsunuz… ‹nternetten bakt›n›z, bask›
olarak dünyada benzer ifller yap›labiliyormufl, gördü-
nüz. Ama Türkiye’de örne¤in öyle bir taslama sistemi
yok diyelim… E ne olacak? Sen bunu yapana kadar
matbaada güvendi¤in birine sor. En iyisi bu de¤il mi?
Yapabiliyorsa yapar, revizyon istiyorsa söyler ya da
“Ben yapam›yorum ama fluraya yapt›r›n ” der… Bunlar
dostça çözümler. Uyum biraz da böyle bir fley. Yani be-
nim sorunlar›m› çözecek bir matbaa olmas› laz›m. 

Peki, reklamc› ve matbaa aras›nda sa¤l›kl›
iflliyor mu bu iliflki?
Türkiye’de birçok fley çarp›k ilerliyor. Dolay›s›yla uygun
olmayan çok matbaa var; di¤er yandan uygun olmayan
çok say›da ajans da var. Örne¤in ajanslarda matbaaya ifl
gönderecek kifli art direktör, grafiker ya da bir mac ope-
ratörüdür; ama bu noktada yetersiz çok kifli var. Tasar›m
yap›yor ama yapt›¤› tasar›m uygulanabilir olmuyor; çün-
kü matbaaya, uygun bir bask› koflulu ile gitmiyor. Di¤er
yandan uygun koflullarda baz› matbaalara giden ifller de
o matbaan›n uzman olmamas› nedeniyle üretilemiyor.  

Karfl›l›kl› olarak yaflanan bu “yetersizlikle-
rin” temelinde yatan nedir?
Tamamen yeterli e¤itim almam›fl kiflilerin ajanslarda ça-
l›flmas›ndan kaynaklanan bir sorun. Yeterli e¤itimi b›ra-
k›n, her fleyi bilmese de iflini yapabilecek bir mac opera-
törü 3-5 ayda yetiflebilecekken bunu bile yapmayan

re bu yap›y› özenle kuran büyük bir ekibe
haks›zl›k yapm›fl oluruz. Tam adlar› “Safari
Marka ‹letiflimi Ajans›” ve bu asla gelifligüzel
belirlenmifl bir unvan de¤il. Aksine reklamc›-
l›¤a bak›fl aç›lar›n› ve çal›flma politikalar›n›
yans›tan bir söz dizisi. 

afari’yi anlatman›n en do¤ru yolu
ad›n› tam ve do¤ru olarak ifade et-
mek. Dil al›flkanl›klar›n›n tuza¤›na
düflüp, söze “Safari Reklam Ajan-

s›” diye bafllayacak olursak baflta ajans or-
taklar› Bülent Fidan ve Ebru Pala olmak üze-

S

1989 y›l›nda Reklam Yazarlar› Derne¤i olarak kurulan
RYD, 2001 y›l›nda gerçeklefltirilen Genel Kurul ile Reklam
Yarat›c›lar› Derne¤i ad›n› ald› ve sadece reklam yazarl›¤›
mesle¤inin de¤il, tüm reklam yarat›c›lar›n›n mesleki ç›-
karlar›n› koruyacak flekilde yeniden yap›land›. Yay›nlanan
kitaplardan, Cumartesi günleri gerçeklefltirilen 3-5 Top-
lant›lar›’na kadar tek hedef üyelerin “beslenmesini” sa¤-
lamak.   

‹stiklal Caddesi, Zambak Sokak’ta bulunan Akademi
‹stanbul’a ortak olan RYD, bu yap› içinde mesleki kurslar
düzenlerken, ayn› binadaki kafede de sektör çal›flanlar›na
bir araya gelme f›rsat› sunuyor. Ayn› cafe’nin raflar›n› dol-
duran Arfliv Kitaplar›’n› kar›flt›rmak serbest…  

RYD hakk›nda bilgi için: www.ryd.org.tr

REKLAM YARATICILARI DERNE⁄‹
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Demek ki bu noktaya gelmifliz… Kaliteli iflle kalitesiz ifl
aras›ndaki ayr›m tamamen maliyet muhasebesiyle ölçü-
lebilir bir hale getirilmifl durumda. Bu kötü bir fley.  

Ajanslar müflterilerine iyi ve kaliteli matbaa
ile di¤erlerinin fark›n› m› anlatam›yor?
Kriz dönemlerinde ifl tamamen maliyet muhasebesi ile
ölçülmeye bafll›yorsa yapabilece¤iniz gerçekten fazla bir
fley yok. Bizim duruflumuz ise “Ben daha ucuza mal ede-
yim ve müflteriyi memnun edeyim” de¤il… “Hay›r, arka-
dafllar” diyorum, “Müflteri istiyorsa gidebilir ama kaliteli
üretilecek yere gönderin ve bütçeyi ona göre belirleyin”.
Hakikaten müflteri e¤er bu nedenle gidiyorsa gitsin.   

“Ucuz mal alacak kadar zengin de¤ilim” di-
ye düflünmüyor mu reklamveren?
Ço¤u “Ürünümü daha çok satabilmek için bu ifli daha
ucuza nas›l mal edebilirim “ diye bak›yor. Özellikle
reklam ve bask› k›sm›ndan bahsedeyim. Hep çöpe git-
mifl para olarak bak›l›yor. “Siz ne yaparsan›z yap›n,
üretti¤iniz fleyi bir ürün olarak görmeyin” diyoruz biz.
Böyle düflünürseniz en büyük hatay› yapars›n›z. Bir
marka olarak görün ve bunu daha çok markalaflt›rma-
ya yönlendirin. 

Ajans›n›z›n politikas› olarak da Marka ileti-
flimini öne ç›kart›yorsunuz, ürünü de¤il…
Ürününüzün içeri¤i bir bardaksa bugün o bardak ince
bellidir yar›n modas› de¤iflir bunu farkl›laflt›r›rs›n›z. Ürü-

nünüzün niteli¤i flekil olarak hiçbir fley ifade etmiyor.
Markan›n duygusal faydas›, sunumu, kimli¤i, markan›n
konumland›rmas› önemli. O yat›r›m› da tamamen tan›t›m
malzemeleri ile oluflturuyorsun. Yoksa kimsenin barda-
¤›n flekli, alt› çukur muymufl de¤il miymifl umurunda de-
¤il. ‹fllevini yerine getiriyor mu getirmiyor mu buna bak›-
l›yor. Ama hangisini tercih edece¤ini bu ifllere göre belir-
lemiyor. Önemli olan da bu noktada markan›n konumlan-
d›rmas› ve kimli¤i. Bugün büyük markalar kurumsal için
niçin bu kadar çaba harc›yor, reklam yap›yor bir düflü-
nün… Ama sen maliyet muhasebesi taraf›ndan bakt›¤›n
sürece tabii “Ucuz olan yerde bast›r›n” dersin. 

Anlafl›lan o ki siz bir süredir “Marka ‹letifli-
mi” deyip duruyorsunuz...
Benim bir de 1996’da bafllay›p, 2005 y›l›nda ayr›ld›¤›m bir
akademisyen yan›m var; 2000’den itibaren hep marka
kavram›n›n önemine dikkat çektim. Benim için “Pazarla-
ma ‹letiflimi” de¤il “Marka ‹letiflimi”nin önemli oldu¤unu
tüm yaz› ve söyleflilerimde belirttim. 2005 y›l›nda ajans›
kurarken “marka iletiflimi ajans›” diye kurduk. Temel ola-
rak “marka”y› öne alan çal›flmalar. Marka çal›flmalar› ta-
mamen bittikten sonra iletiflim çal›flmalar›na bafll›yoruz.
“Marka iletiflimi” diyen ve marka iletiflimi ajans›n› kuran
ilk ve tek ajans›z. 

Ajans›n›z›n yap›s› nas›l?  
Bir marka ekibi; stratejist ekip var. O ekibin ard›nda atöl-
ye, atölyenin d›fl›nda bir müflteri grubu var. Hepsi de mar-
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ka strateji ekibine ba¤l›. Yani yap›lan her fley o strateji ile
yap›l›yor. Bir baflka ajansta ise reklam veren marka stra-
tejisini, her fleyi baflka bir yerde yapt›r›p geliyor... O ajans
sadece o stratejiye uygun olarak yarat›c› ifl ç›kart›yor. Bu
da onlar›n çal›flma sistemi. 

Dünden bugüne reklamc›l›k sektöründe ya-
flananlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?  
90’lar›n bafl›nda çok kördük sektör olarak. 80’ler Allah-
l›kt› zaten. Usta oldu¤unu söyleyenler falan var ama ben
çok net söylüyorum; usta falan de¤ildik, ö¤reniyorduk.
Reklamc›l›kta duayen kabul etmiyorum zaten. Sadece
emek harcayanlar var. 95’lere kadar da bu devam etti
ama 95’ten sonra yabanc› ajanslardan alaca¤›m›z know-
how bitti. Çünkü 95’ten sonra bunun internet aya¤› var;
yurt d›fl›na ç›k›fllar, gelifller ço¤ald›… Yay›nlar çok rahat
girmeye bafllad›. Her fley elimizin alt›nda. Her fleyi ö¤ren-
dik. Ama ajanslar k›s›rlaflmaya bafllad› çünkü herkes
reklam ajans›y›m diye hareket ediyor ve öyle konufluyor…
Dünyada da böyle de¤ifliklikler oldu. 2000 y›l›nda Reklam
Yarat›c›lar› Derne¤i’nin yazarlar› ve art direktörleri bir-
lefltirmesinin de nedeni de budur. Temelde fikir üret-
mektedirler. Reklam tek bafl›n›za yapt›¤›n›z bir ifl de¤il,
reklam›n bir ekip ifli olmas› gerekiyor. 2000’lerden sonra
da uzmanl›k alanlar› devreye girmeye bafllad›; örne¤in
medikal ajanslar çok net bir flekilde ayr›ld›lar. 

Reklam mecralar›n›n önceli¤inde de de¤iflik-
lik oldu mu bu süreçte? 
Son 10 y›la kadar bask›l› ifller daha öndeydi; flu anda kul-
lan›lan mecra olarak ilk görünen televizyon. ‹nternet de
son 6-7 y›lda Türkiye’de reklam mecras› aç›s›ndan yüzde
1’lerden yüzde 2.5’lara ç›kt›. Dünyada ise bu oran yüzde
20’lerde; ama internet kullan›m› yüzde 20-25 artt› diye

yüzde 25 di¤er mecradan reklam düflmedi. Di¤er yandan
görünen realite flu ki en önemli mecra cep telefonu ola-
cak. Öyle bir alet ki iletiflim, internet, e postalar, ofis
programlar› sayesinde her iflinizi yapabiliyorsunuz. Su-
num yapabiliyorsunuz. Hatta art›k, kredi kart› olarak da
gündemde. 

Yeni bir mecra olarak cep telefonu di¤er mec-
ralar›n önünü kesebilir mi? 
Her fleye ra¤men ajanslar TV filmi, bas›l› ilan, internet,
aç›khava yapmaya devam edecek. Ben de çok s›k› bir in-
ternet kullan›c›s›y›m; ama  gazeteyi okuyam›yorum ora-
dan. Oradan okumak isteyip de okuyamayanlardan›m.
Makale okumaya çal›fl›yorum okuyam›yorum; onun da ç›-
k›fl›n› al›p öyle okuyorum. Bu bir al›flkanl›k galiba. 

Ama yeni sistem elektronik kitaplarda belki bu de¤i-
flecek. Rengini, fontunu, boyutunu de¤ifltirebileceksiniz.
Tabii bunlar›n hepsi birer al›flkanl›k. Sonuçta her fleyi ta-
bii ki internete aktarabilirsiniz ama yaz›l› bas›n da varl›¤›-
n› sürdürecektir. Belki bir gün biter ama bu süreç ne ka-
dar sürer, 50-60 y›l m› bilmiyorum. 

2005 y›l›nda Bülent Fidan ve
Ebru Pala taraf›ndan kurulan
Safari Marka ‹letiflimi Ajans›,
marka yaklafl›mlar›yla sektö-
re yeni bir hizmet anlay›fl› ge-

tirmek hedefiyle yola ç›kt›. Zaten Safari sözcü¤ünün kökeni
de Afrika dillerinden biri olan Swahili dilinde uzun yolculuk
anlam›na geliyor. 

Safari ekibi ç›kt›klar› bu yolculukta k›sa sürede büyük
yol ald›lar. Safari, kuruluflunun henüz 6. ay›nda  tüm mecra-
larda mecra kullan›m s›ralamas›nda 69. s›rada yer ald›. 1
yafl›na bast›¤›nda ise tüm reklam ajanslar› aras›nda gazete
kullan›m›nda 5. s›raya yükseldi. Birlikte yol ald›¤› önemli
markalar ve bu markalar›n sorumlulu¤unu üstlenen 25 ki-
flilik marka iletiflim ekibi ve dan›flmanlar›yla Safari’nin yol-
culu¤u devam ediyor.
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“Dünyay› en iyi tan›yan matbaac›”
kimdir diye sorsalar, tereddüt etmeden
Yurt ‹çi Müflteri ‹liflkileri Sorumlumuz

Fuat Üzmez’i aday gösteririz.

Çünkü o, belki de jeofizik bölümü
mezunu tek matbaac›. Hem dünyaya,

hem de bizim için dünya demek olan
bas›l› ifllere dair her soruyu 

sorabilirsiniz ona

Röportaj: Soner Y›ld›z • Foto¤raf: Soner Y›ld›z

janslar ve yay›nc›lar matbaalar›n pazarla-
ma servislerinde çal›flan müflteri temsilci-
si ve yetkililerine her türlü soruyu sorabi-
lirler. Müflteri temsilcileri tüm sorulara en

k›sa sürede, en sa¤l›kl› yan›t› vermekle görevlidir. Me-
ga Bas›m ve Pasifik Ofset bünyesinde çal›flan müflteri
temsilcileri de bu yükümlülü¤ü, normalin üstünde bir
titizlikle hayata geçiriyor. Ama size bir ipucu verelim…
Yurtiçi Müflteri ‹liflkileri Sorumlumuz Fuat Üzmez ile
bir aradaysan›z, ona sadece matbaayla ilgili sorular
de¤il,  fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, oluflumun-
dan bu yana yaflanan de¤iflikliklere kadar “yerküre” ile
ilgili sorular da sorabilirsiniz. Çünkü o belki de dünya-
daki tek “jeofizik bölümü mezunu” matbaac›. 

Jeofizik mezunu biri ilk kez bir matbaaya girince ne

A
Fuat Üzmez
Yurt içi ondan sorulur

RÖPORTAJ
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hisseder acaba? Fuat Üzmez’in yan›t› f›kra gibi: “‹lk
defa bask› tesislerini gördü¤ümde ‘eyvah bunlar ne
böyle uzay meki¤i gibi’ demifltim.”

Fuat Üzmez’in uzay meki¤ine benzetti¤i o bask› te-
sislerini çok iyi tan›yan, ifline hakim ve iflini çok seven
bir matbaac›ya dönüflüm hikayesi Mega Bas›m’da
gerçekleflti. Son alt› ayd›r Yurt ‹çi Müflteri ‹liflkileri Pa-
zarlama Sorumlusu görevini yürüten Üzmez, Türki-
ye’yi sarsan 2001 krizi döneminde, krizi büyük bir ba-
flar›yla atlatan Mega Bas›m ekibinde görev ald›. Zorlu
zamanlarda çal›flman›n verdi¤i deneyimle cirolar›n
h›zla artt›¤› refah günlerine geçiflin keyfini en iyi ç›ka-
ranlardan da biri oldu. Pazarlama servisinde iflbafl›
yapt›¤› Mega Bas›m’da iflte bu hareketli dönemde
müflteri temsilcili¤i yapmaya bafllad› Fuat Üzmez;
sonunda da Yurt ‹çi Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu oldu. 

“Bu sektör çok farkl› bir sektör” diyen Üzmez, “Ol-
mayan bir ürünün sat›fl›n› yap›p, sonras›nda onu
somut hale getiriyor; onu üretiyor, tüm aflamalar›n› ta-
kip ediyorsun” derken, ifline olan sevgisini aç›kça dile
getiriyor. Evet, sektör ilginç, yapt›klar› ifl renkli ama
bir yanda talepleriyle birlikte müflteriler, di¤er yanda
üretim varken araya s›k›flm›yor mu acaba müflteri
temsilcileri? “Planlama sistemimiz hakikaten çok
sa¤l›kl› iflliyor” diyen Üzmez hem müflterileri hem de
üretimi memnun eden bu sistemi flöyle anlat›yor:

“Her ifl al›nmadan önce, boyutu ne olursa olsun,
üretim planlama müdürümüze sorulur. ‘Böyle bir iflim
var. fiu gün gelecek, flu güne verebilir miyiz’ diye soru-
lur. Onay al›n›rsa bu çal›flma devreye sokulur. Onay
gelmezse, teslim tarihi müflteri ile paylafl›l›r. Biz müfl-
terilerimizi bir kerelik de¤il, y›llar boyunca birlikte
ilerleyece¤imiz kurumlar olarak görürüz. Bu nedenle
yetiflme ihtimali yok ise asla yanl›fl bilgiyi vermeyiz.”

Fuat Üzmez’in görev tan›m›nda geçen “yurt içi” ifa-
desi, bas›lan tüm iflleri kaps›yor Yani hem özellikle
ajanslara hizmet eden ve özel ifller üreten Mega Ba-
s›m, hem de yay›nc›lara hizmet veren Pasifik Ofset’i…
Fiyatlar›ndan, kullan›lacak ka¤›da kadar standartlar›
daha önceden belirlenen Pasifik Ofset’in bir müflteri
temsilcisi için biraz daha kolay bir çal›flma alan› oldu-
¤unu söylüyor Üzmez. Mega Bas›m’da ise ifller biraz
daha farkl›; çünkü her ifl kendi içinde çok say›da özel
durum içeriyor. Kâ¤›d›, k›r›m›, özel b›çaklar›yla ilk an-
dan ifli teslim edene kadar ola¤anüstü bir dikkat için-
de olmas› gerekli müflteri temsilcisinin. Yani, Mega
Bas›m iflleri daha çok zorluyor müflteri temsilcilerini… 

Pasifik Ofset’in hayata geçmesini “Kondu Grup
içinde al›nm›fl çok do¤ru bir karar” olarak ifade eden
Fuat Üzmez, yay›nc› müflterilerinin bu geliflmeden çok
memnun kald›klar›n› söylüyor. Yay›nc›lara özel parku-

run geniflletilmesi, yeni bir fiyat politikas› benimsen-
mesi ve ifllerin h›zlanmas› sonucunda bugün Pasifik
Ofset yay›nc›lar için en önemli bask› merkezlerinden
biri haline gelmifl durumda. Türkiye’nin en önemli ya-
y›nc›lar›n›n kendileriyle çal›flt›¤›n› hat›rlatan Fuat Üz-
mez de geldikleri noktadan son derece memnun… Seç-
kin bir kitabevine girdi¤inizde raflar› doldurmufl kitap-
lardan o kadar ço¤u Pasifik Ofset imzas›n› tafl›yor ki,
yakalanan baflar›n›n bundan büyük kan›t› olamaz… Üs-
telik ad› geçen yay›nc›lar, Türkiye kitap dünyas›na yön
veren, her biri çok önemli markalar.

Fuat Üzmez genç Pasifik Ofset’in yakalad›¤› bu ba-
flar›y› anlatt›ktan sonra, y›llar›n deneyimiyle olgunlafl-
m›fl Mega Bas›m’› unutmamak gerekti¤ini söyleyip ek-
liyor: “Mega Bas›m imzas›n› tafl›yan ifllerin her biri de
kendi kulvar›nda özel, özenle yap›lm›fl ifllerdir.” Tek bir
iste¤i var kendilerine ifl gönderen ajanslardan: “Lütfen
ifli teslim ederken mümkün olan en do¤ru flekilde tes-
lim etmeye çal›fl›n. Bize ajanslardan birçok programda
çal›flmalar teslim ediliyor. Oysa yurt d›fl›ndan ifllerin
yüzde 90’› PDF format›nda geliyor. Böylece hata pay› en
aza iniyor.”

‹fllerin PDF format›nda teslim edilmesine dair bir
de kolayl›k sunuyor Mega Bas›m. Grafik servisi taraf›n-
dan gelifltirilmifl Mega Job Options, ifllerin en sa¤l›kl›
flekilde PDF’e dönüfltürülmesini sa¤l›yor. Ajanslar   bu
konuda yard›m istedi¤i takdirde grafik servisimiz ken-
dilerine Mega Job Options’› yükleyecek ve kullan›m›
konusunda bilgi verecektir. 

Yurt ‹çi Müflteri ‹liflkileri Sorumlusu Fuat Üz-
mez’den iyi bir müflteri temsilcisinin özelliklerini
s›ralamas›n› istedik. “Çok ama çok dikkatli olmak
zorunda” diye bafllad› söze. Bu dikkati takipçilikle
güçlendirmesi gerekti¤ini ekledi hemen sonra.
Matbaa içinde “müflterisinin temsilcisi” olmas› öy-
le bir sorumluluk yüklüyor ki onlara, anl›k bir dal-
g›nl›k bile telafisi güç aksakl›klara yol açabilir. Pe-
ki bu sorumluluklar gerginli¤e yol açm›yor mu aca-
ba? Gergin olma lüksleri olmad›¤›n› söyleyen Üz-
mez, “Sinirlerinizi ald›rm›fl olmal›s›n›z” diye devam
ediyor özellikleri s›ralamaya ve ekliyor: “Sonsuz
sab›rl› olmal›s›n›z”. Sorunlar› asla kiflisellefltirme-
mek de verdi¤i meslek s›rlar›ndan bir di¤eri. Son
flart› ise belki de zincirin en önemli halkalar›ndan
biri: “Bir müflteri temsilcisi güler yüzlü olmal›. Te-
lefon çald›¤› zaman aç›l›fl flekli bile önemli. Güler
yüzünüz telefonda bile belli oluyor.” 

MÜfiTER‹ TEMS‹LC‹S‹
NASIL OLMALI?
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‹ki matbaac› k›sa bir sohbetin 

sonunda mutlaka ortak dostlar

bulur. Mahmut Köylü de

hem hoflsohbeti ve güler yüzü
hem de sektörde üstlendi¤i görev

itibariyle o “ortak tan›fl›k” 

listesinde mutlaka yer alacak biri

Röportaj: Ali Er
Foto¤raf: Sadullah Organ

ok say›da tan›nm›fl markan›n Türkiye dis-
tribütörlü¤ünü yapan Mahmut Köylü, 1996
y›l›nda kurdu¤u flirketi bünyesinde matba-
a malzemeleri ve bask› sonras› yard›mc›
makineleri Avrupa'n›n önde gelen firmala-

r›ndan ithal ediyor. Özel ürün ve makineler ise özel si-
parifllerle temin ediliyor ve sat›fl› yap›lan her türlü ma-
kine için sat›fl sonras› teknik destek veriliyor.

Mahmut Köylü’nün yaflam hikayesinde k›r›lma nok-
tas›, ailesinin Almanya’ya iflçi olarak gitme karar› ver-
mesine denk düflüyor. Kendinden de¤il de K›rflehir’de
bir çocuktan bahseder gibi bak›n, nas›l anlat›yor hayat
hikayesini:

“Mahmut Köylü, 1965 K›rflehir do¤umlu. Bizim yö-
renin ‘Almanc›’ aileleri gibi 10 yafl›nda o da anne ve ba-
ban›n yan›na sonradan gidenlerden. 20 sene Alman-
ya’da e¤itimden sonra Türkiye’ye kesin dönüfl yapan,

Ç

Mahmut Köylü
Yard›mc› Makine Oscar’› goes to...

RÖPORTAJ
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‘Almanc›’ ama hiçbir zaman kendisini ‘Almanc›’ his-
setmeyen bir vatandafl.”

10 yafl›ndan 30 yafl›na kadar, insan hayat›ndaki çok
önemli bir dönemi Almanya’da geçiren Köylü, bu duru-
mun ona büyük avantaj sa¤lad›¤›n› söylüyor.  

BREMEN’DEK‹ ‹LK TÜRK MATBAACI
Almanya’da matbaa meslek okulunu bitiren Mah-

mut Köylü, “Bremen’de matbaac›l›k okulu mezunu ilk
Türk’tüm ben” dedikten sonra gülümseyerek ekliyor:
“O gün biraz garip de bakm›fllard› ama güzel oldu.”
1986’da mezun olduktan sonra 1995 y›l›na kadar usta-
l›k yapt›¤› matbaalarda da benzer “flaflk›n ifadeler” b›-
rakm›yor Mahmut Köylü’nün peflini. Dert ediyor mu
dersiniz? Yüzündeki ifadeyi görseniz, gülümsemesine
flahit olsan›z hiç de dert etmedi¤ini anlard›n›z…

Gün geliyor ve bir karar verilmesi gerekiyor. “Al-
manya her fleyiyle güzel olabilir ama ben dönmeliy-
dim” diyor Köylü karar›n› aç›klarken; 20 y›lda biriktir-
di¤i ne deneyim varsa at›yor terkisine ve dönüyor Tür-
kiye’ye. 

Türkiye’deki yeni hayat›na dair ilk cümlesi “Mat-
baac› Atilla Cömert bana bir söz vermiflti ve hakikaten
sözünde durdu; ona manevi çok büyük borcum var”
oluyor Köylü’nün. Türkçesinin bile bozuk oldu¤u bu
dönemde 16 ay boyunca Cömertler Matbaas›’nda mat-
baa müdürü olarak çal›flt›ktan sonra Türkiye’ye döner-
ken temsilciliklerini ald›¤› markalar› sektöre sunmak
üzere kendi iflini kurup, yola ç›k›yor.

“Köylü Matbaa Mak. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. fiti!” 
fiirketinin ad›n› yüksek sesle söyledikten sonra

“Tabii ki soyad›m›n getirdi¤i büyük bir avantaj var” di-
yor… “Çocukken dezavantajd› bu, insan› çok büyük
depresyona u¤rat›yordu; ama bugün bakt›¤›n›zda ken-
di kendine bir markad›r art›k!” Peki, nas›l oldu da bu
kadar k›sa sürede sektörün vazgeçilmez simalar›ndan
biri haline dönüfltü, kendi deyimiyle “Köylü” soyad›n›
bir markaya dönüfltürebildi? Yan›t›n› kendi a¤z›ndan
alal›m:

“Benim en büyük avantaj›m, bugüne kadar Mega
gibi Türkiye’nin hep star matbaalar›yla çal›flmam oldu.
Kendi kulvar›nda en büyük olan matbaalarla çal›flt›m.
Bu tabii bana çok büyük avantaj getirdi. Merdiven alt›
matbaalara çok az gittim. Tek sat›c› oldu¤um için on-
lara da çok vaktim olmad› aç›kças›.”

Aktif bir sosyal hayat› olan, golf oynayan; sinema,
tiyatro ve konserlere giden biri Mahmut Köylü. ‹fl d›-
fl›nda geçirdi¤i bu zaman›n onu besledi¤ini vurgulad›k-
tan sonra meslektafllar›na bir elefltiri getiriyor:

“Makine al›mlar› matbaac›lar› çok büyük borç yükü
alt›na soktu. fiimdi gece gündüz sadece borç ödeme,
matbaay› ayakta tutmak düflüncesi ne yaz›k ki sosyal

hayatlar›n› bitirdi. Elimden geldi¤ince sosyal etkinlik-
lere kat›lmaya çal›fl›yorum; konserler, sergiler… ‹na-
n›n tek bir matbaac› görmüyorum. 

Matbaas›z bir hayat düflünülemeyece¤ini söyleyen
Köylü “Kültürün çok önemli bir parças›y›z; matbaas›z
bir hayat düflünülemez” dedikten sonra bir tespit daha
yap›yor sektöre dair:

“Buna ra¤men bilinçsizlik inan›lmaz bir rekabet
getirdi kendi aralar›nda. Herkes ticaretten çok uzak-
laflt›, para kazanmak ad›na neredeyse para kaybetme
yar›fl›na girdiler. Bir gün içinde 6-7 matbaa gezdi¤im
için biliyorum; herkes ayn› fleyi anlat›yor ama herkes
karfl› taraf› kötülüyor. Hep karfl› taraf fiyat k›rd›¤› için
o fiyat k›r›yor. Ama bir sonraki matbaa da ayn› fleyi
söylüyor.”  

Ya kendisi? Mutlu mu acaba matbaa sektörünün
içinde olmaktan? Yan›t› ilginç:  

‘Türk halk›n›n en büyük hayallerinden biridir; ifli bi-
raz bilen hemen kendi ifl yerini kuruyor. ‹yi ama hepi-
miz patron olursak ifli kim yapacak? Herkes üniversite
okursa kim ç›rak olacak? Ayn› fley matbaada da geçer-
li. Bence iyi bir ofset ustas› olmak, kötü bir mühendis
olmaktan çok daha iyi ve karl›d›r. Rahmetli dedem
çerçicilik yapard›, Anadolu’da at ya da eflek arabas›na
mallar koyar, civar köylere mal satard›. Ben de flimdi
dedemin yapt›¤›n›n bir türünü yap›yorum. Alman’›n
buraya erifltiremedi¤ini ben getiriyorum.” 

Almanya’da kara b›y›kl›, ya¤›z bir Türk Ustas›: Mahmut
Köylü. ‹flin ilginç yan› bu foto¤raf›n Berlin Eyaleti’nde
okutulan Sosyal Bilgiler kitab›nda “Yabanc›lar›n ikinci
nesil kufla¤› kalifiye eleman olmaya bafllad›lar” içeri-
¤inde bir konuda kullan›lm›fl olmas›. “Almanya’da 24
yafl›nda 1. usta olmak dikkat çekiciydi, bir Türk olarak
güzel günlerdi” diyen Köylü, birde anekdot aktar›yor o
günlere dair: “Gelen müflteriler hemen yan›mdaki Al-
man’a anlat›rd› her fleyi, beni kale bile almazlard›…
Oysa makinenin ustas› bendim.” 

KARA BIYIKLI TÜRK USTABAfiI
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PAS‹F‹K OFSET’TEN

asifik Ofset, 2009 y›l›n›n ilk alt› ayl›k de-
¤erlendirmesi sonucunda, geçen y›l›n ilk
alt› ay›yla k›yasland›¤›nda hem ciro anla-
m›nda, hem de üretim olarak yüzde 30’luk

bir art›fl yakalad›. Krize ra¤men elde edilen bu sonuç
firmam›zda büyük bir sevinçle karfl›land›. Pasifik Of-

Pasifik ofset krize ra¤men

%30
Tüm dünyan›n etkilendi¤i
ekonomik kriz döneminde,
yapt›¤› at›l›mlarla rakipleriyle
aras›n› açan Pasifik Ofset yüzde
30 büyüme gerçeklefltirdi

P

büyüdü

Kaynak Yay›nlar›’ndan ç›kan ve Seracettin fiahin’in kaleme ald›¤› Türk ve ‹slam
Eserleri Müzesi kitab›, Pasifik Ofset taraf›ndan bas›ld›. Türk ve ‹slam sanat› eserle-
rini kapsayan ilk Türk müzesini konu alan kitapta ‹slam tarihinin en önemli dini ya-
p›lar›ndan toplanan çeflitli koleksiyonlara yer veriliyor. Kronolojik olarak incelenen
eserlerde Emevi, Abbasi, Fat›mi, Büyük Selçuklu, Eyyubi, Kuzey Afrika ve ‹spanya
Müslüman Devletleri, Artuklu, Anadolu Selçuklular›, Anadolu Beylikleri, Memluk,
Türkmen, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanl›, Safevi, Kaçar Dönemi ve Anadolu et-
nografyas›na ait izler bulunuyor. Türkçe ve ‹ngilizce olarak bas›lan kitap; 384 sayfa
olarak 135 gr mat kufle ve 4 renkle birlikte lak uygulamas› yap›larak bas›ld›. Kapak
ise hard cover lüks cilt olarak yap›ld›.

Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi
IfiIK YAYINLARINDAN BUGÜNE KADAR Efi‹ BENZER‹ OLMAYAN KÜLTÜREL ESER; PAS‹F‹K OFSET'TEN
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Pasifik Ofset’in son dönemde üretti¤i kitaplardan baz›lar›
Aflk Elif fiafak Do¤an Kitap
S›rr›n S›rr› Özer Uçuran Çiller Do¤an Kitap
Kolay Diyet Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu Do¤an Kitap
Büyücünün Kulesi Ian Irvine Genç Turkuvaz
Bektaflilikte Son Nefes Mesut Ayar Giza
Obama’n›n Liderlik S›rlar› Necati Öztan MediaCat
Ölümsüz Oldu¤um Zamanlar Muammer K›rdök Notos Kitap
Yar ‹le fiimdi Dr. Ahmet Ça¤›l Semerkand
Tarihi De¤ifltiren Askerler Ali Çimen Timafl
Son Kahramanlar Recep fiükrü Apuhan Timafl
‹nsan Ne ‹le Yaflar Tolstoy Timafl
Not: Seni Seviyorum Cecelia Ahern Turkuvaz Yay›nlar›
Alt› Bardakta Dünya Tarihi Tom Standage Turkuvaz Yay›nlar›      
Yalanc› Tan›klar Kahvesi Vedat Türkali Turkuvaz Yay›nlar›
Yolda Buket Uzuner Turkuvaz yay›nlar›
Ifl›k Süvarileri Harun Tokak Ufuk Çizgisi
Sevda Dolu Bir Yaz Füruzan YKY
Semerkant Amin Maalouf YKY
Marksizm ve ‹nsan Do¤as› Sean Sayers Yordam Kitap

set, global ekonominin zorland›¤› bu dönemde rüfltünü
ispatlad›. Müflteri beklentilerinin sadece uygun fiyat
olmad›¤›n›n bilinciyle, hizmet ve ürün kalitesini hiç dü-
flürmeyen ve devaml› ç›tay› yükselten Pasifik Ofset,
krize ra¤men baflar›lar›n› sürdürecek. Hem yurt d›fl›n-
da, hem de yurt içinde yeni müflterileri de portföyüne

katan Pasifik Ofset, rakiplerine fark atarak yeni ülke ve
pazarlara da girmekte öncülü¤ünü sürdürüyor.

Yay›nc›l›k ve medya sektörüne odakl› olan marka-
m›z, 2009 y›l›nda birlikte çal›flmaya bafllad›¤›m››z müfl-
terilerimizin iflbirli¤iyle nice kaliteli ifller üretmeye ve
paylaflmaya devam edecek..
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Foto¤raflar: Dr. M. Feridun Çelikmen

Do¤a, kültür, tarih ve… 

KEMAL‹YE
(E⁄‹N)

Al›flkanl›klar tatil zaman› hep güneye ya da kuzeye do¤ru 
götürüyor bizleri… Oysa flöyle sa¤a dönüp bakmay› 
baflarabilsek, Erzincan’›n Kemaliye (E¤in) ilçesini görece¤iz… Bir
görsek zaten, bir daha gözlerimizi alamayaca¤›m›z ortada!
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Erzincan'a ba¤l›, eski ad›yla E¤in, bugünkü ad›yla
Kemaliye, F›rat Nehri'nin Karasu kolu üzerinde, neh-
rin Keban Baraj Gölü'ne dönüfltü¤ü, sarp kayal›k ya-
maçlarla çevrili yemyeflil vadilerden oluflan bir co¤raf-
yada yer al›yor. Özgün mimari dokusu, tarihi eserleri,
do¤al ve yaban hayat›, kültürel de¤erleri, endemik tür-
ler içeren flora ve faunas›yla, benzersiz bir do¤a hari-
kas› ve henüz tam olarak keflfedilmemifl bir turizm
beldesi. Kemaliye'nin ‹stanbul, Ankara gibi illere uzak
olmas›, az tan›nmas›n›n ve y›llarca kitlesel turizm fa-
aliyetlerinden yararlanamamas›n›n yan›nda kültürel
ve do¤al yap›s›n›n korunmas›na vesile olmufltur.

Tar›ma elveriflli arazilerin ve hayvanc›l›¤a elveriflli
meralar›n yetersizli¤i nedeniyle ekonomik anlamda
zorluklar yaflayan Kemaliye, tarihi dokusu ve do¤as›y-
la son y›llarda bu aç›¤› kapatmakta. Yaklafl›k 30 y›ld›r
süren Kemaliye fienlikleri ile ilki 2004 y›l›nda yap›lan
Do¤a Sporlar› fienli¤i’nin 2007 y›l›nda birlefltirilmesi
ile Kemaliye büyük bir çekim merkezi haline geldi. Do-
¤a sporlar›na ilgisi ve bölge halk›yla kurdu¤u yak›n
iliflki ile tan›nan Merhum Erzincan Valisi Recep Yaz›c›-
o¤lu an›s›na ithaf edilen flenlikler 2008 y›l›ndan itiba-
ren uluslararas› boyutta yap›lmaya baflland›.  

Kemaliye’nin yeniden canlanmas›nda Kemaliye
Kalk›nma Vakf›’n›n (KEMAV) çok büyük etkisi var. Ulu-
sal ve yerel bas›n yay›n organlar›nda gündem madde-
si olmay› baflaran Kemaliye’de uzun y›llar süren ses-
sizlik, yerini yeni aç›lan lokanta, pansiyon ve turizm te-
sislerine b›rakm›fl durumda. Hemen telafllan›p “Eyvah,
yak›nda oras› da bozulacakt›r” demeyin; Kemaliye’nin
çok önemli bir flans›, 2005 y›l›ndan itibaren kent mer-
kezinin tarihsel dokusunun korunmas› gayesiyle S‹T
alan› ilan edilmifl olmas›. Bu kanuni önlemin yan› s›ra
Kemaliye’de ikamet eden ya da büyük flehirlere göç et-
mek zorunda kalm›fl ama memleketi ile ba¤›n› kopar-
mam›fl Kemaliyeliler kontrollü bir atak halindeler; do-
¤al zenginliklerinin fark›nda ama bu güzellikleri heba
atmayacak da bilinçteler.  

Ayr›ca Kemaliye, Çekül Vakf›'n›n "7 Bölge 7 Kent"
projesinde yer alan yerleflimlerden biri ve Tarihi Kent-

ler Birli¤i'nin kurucu üyesidir. Çekül Vakf› tarihi doku-
sunun tamam›na yak›n›n› muhafaza etmifl Kemaliye'yi
Anadolu'dan UNESCO'ya aday kentlerden biri olarak
göstermifltir. 

fiENL‹K Y‹NE MUHTEfiEMD‹
Do¤a ile sporun uyumu için benzersiz f›rsatlar su-

nan Kemaliye’de bu yaz da büyük bir coflku içinde bafl-
lad›. Haziran ay›nda gerçeklefltirilen 31. Kültür ve Do-
¤a Sporlar› fienlikleri hem kat›l›mc›lar›n adrenalini bol,
mutlu zamanlar geçirmesini sa¤lad› hem de Kemali-
ye’ye benzersiz bir canl›l›k getirdi. Yerli turistlerin yan›
s›ra çok say›da yabanc› turistin de kat›ld›¤› flenli¤in en
büyük özelliklerinden biri kat›l›mc›lara do¤a sporlar›
için benzersiz parkurlar›n sunuluyor olmas›. Kaya t›r-
man›c›lar› için yer yer 600 metreyi bulan sarp kayal›k-
lar. Nehir vadisi taban›na dik inan kanyonlar, kanodan
rafting ve su kaya¤›na akarsu sporlar› için uygun, gü-
venli parkurlar do¤a sporlar› tutkunlar› için benzersiz
olanaklar sunmakta.

yle bir yer düflünün ki do¤a ile ba¤-
lant›l›, akl›n›za gelebilecek tüm
spor dallar›n› ola¤anüstü parkur-
larda gerçeklefltirebiliyorsunuz...

Karada bisiklet, suda rafting, havada yamaç pa-
raflütü yapabiliyorsunuz... Dönüflünüzde sizi
bekleyen yerleflim yeri ise buram buram tarih
kokuyor. S‹T alan› ilan edilmifl olmas› bir yana,
ilçede yaflayanlar›n bilinçli yaklafl›m› sayesinde

eski doku tamamen korunmufl... Fakat yokluk
içinde de kalmayacaks›n›z; do¤al yap›y› bozma-
yan restoran ve pansiyonlar kendinizi evinizde
hissetmenizi sa¤layacak.

Bir düfl anlatt›¤›m›z› san›yorsan›z yan›l›yorsu-
nuz. Sayd›¤›m›z tüm bu güzelliklere ulaflmak için
yapman›z gereken tek fley al›flkanl›klar›n› bir
parça de¤ifltirip, tatil rotan›z› Erzincan’›n Kema-
liye ilçesine çevirmekten geçiyor.  

Ö

Kemaliye sokaklar›
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31. Kemaliye Kültür ve Do¤a
fienlikleri boyunca Kemaliye
sokaklar›nda yerli yabanc›
çok say›da konuk e¤lendi.



Baflkan› olarak tan›nan Doktor Feridun Çelikmen’den
söz ediyoruz. Çelikmen; doktorlu¤u, AKUT üyeli¤inin
yan› s›ra bir de Kemaliye, E¤in’lidir. Foto¤rafa merakl›
olan Dr. Çelikmen, uzun y›llar içinde çekti¤i foto¤raflar
ile zengin bir Kemaliye foto¤raf arflivi oluflmas›n› sa¤-
layarak Kemaliye üzerine yap›lan çal›flmalara bu yönde
de katk› sa¤lam›flt›r. ‹flin güzel taraf›, oluflturdu¤u ar-
flivi kendine sa¤lamak ya da ticari bir metaya dönüfl-
türmek yerine Kemaliye yarar›na kullan›ma açm›fl ol-
mas›d›r. Biz de kendisinin izniyle dergimizde foto¤raf-
lar›n› kullanma flans› yakalad›k. 

Benzer bir destek de Kemaliye Kalk›nma Vakf›’ndan
geldi. ‹lçeye ve ilçede gerçekleflen flenli¤e dair internet
sitelerinde (www.kemav.org.tr ve kemaliyesenibekli-
yor.com) yer alan metinlerden faydalanmam›zdan
mutluluk duyacaklar›n› söylediler.

Biz Megazin ekibi olarak, bu sene flenli¤e kat›lama-
m›fl olsak da Dr. Çelikmen’in güzel foto¤raflar› saye-
sinde kendimizi Kemaliye’de hissettik… 

Kim bilir belki seneye Yönetim Kurulu Baflkan›m›z,
Erzincanl› Hasan Kondu tüm matbaa çal›flanlar›n› top-
lar ve Kemaliye’ye flenli¤e götürür bizi ve yerinde görü-
rüz bu güzellikleri.  

‹lçenin, F›rat Nehri’nin Keban Baraj Gölü’ne dö-
nüfltü¤ü noktada yer almas› baflta “kürek” olmak üze-
re göl sporlar› için de olanak sa¤lamakta. Benzersiz
güzergahlara sahip da¤ bisikleti parkuru gittikçe daha
çok ilgi çekmektedir. Yamaç paraflütü, delta kanat ve
ultralight uçufl sporu disiplinleri de Kemaliye ve çev-
resinde gerçeklefltirilmesi mümkün sporlar aras›nda. 

Yörenin sundu¤u olanaklar alt alta yaz›ld›¤›nda
inan›lmaz bir liste ç›k›yor. Sayd›¤›m›z spor dallar›ndan
sadece bir ya da birkaç› bile bir yerleflim yerini özellik-
li k›lmaya yeterliyken Kemaliye inan›lmaz bir zengin-
likle say›s›z olanak sunuyor do¤a ve spor severlere… 

KEMAL‹YE DESTEKÇ‹LER‹
Kemaliye Kalk›nma Vakf›’n›n katk›s›ndan söz et-

mifltik… Asl›nda Kemaliye’ye katk› sa¤layan kiflilerin
ad›n› saymakla biktiremeyiz; ama bir isim var ki onu
özellikle anmal›y›z. Kamuoyunda AKUT’un Kurucu
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Kemaliye'ye herbiri yaklafl›k iki saatlik karayolu
ulafl›m› mesafede bulunan Malatya, Elaz›¤ ve Erzin-
can vilayetlerine 3 ayr› ulusal havayolu flirketi hafta-
n›n hemen her günü bazen günde 2 kez h›zl› ulafl›m
imkan› sa¤lamaktad›r.

Bunun yan›nda Do¤u Karadeniz'e ve Kapadok-
ya'ya gelen turlar da çok keyifli iki farkl› karayolu
eriflimi sonras› Kemaliye'de en az 2-3 gece konakla-
yarak benzersiz tadlar alabileceklerdir. Efsanevi
Do¤u Ekspresi'nin gerçek güzergah› Kemaliye'nin

40 dakikal›k karayolu mesafesinden geçmektedir.
‹stanbul'dan yatarak yap›lan keyifli bir tren yolculu-
¤unun ard›ndan Kemaliye'ye ulaflmak mümkündür.

Özellikle küçük araçlarla Taflyolu üzerinden
"T›rt›l Yolu" tüneller ve geçitlerin birbirini izledi¤i
güzergahla Divri¤i'ye gidip dönüfl de kanyonun bafl-
lang›c›ndaki Gümüflçeflme köyünden bu kez bot sa-
fari turuyla nehirden Kemaliye'ye dönmek ömür bo-
yu unutulmayacak bir an› olarak haf›zalarda yer
edecektir.

NASIL G‹D‹L‹R?

Kemaliye çevresine yerleflen ilk gruplar›n Kafkasya
üzerinde Anadolu'ya inen Orta Asya Türkleri'nden ol-
du¤u belirtilmekte. Osmanl› döneminde Kemaliye'ye
Et Kethüdal›¤› ve daha sonra Odun ve Kömür Kethüda-
l›¤› verilmifltir. Uzun y›llar Ermeniler ve Rumlar ile bir-
likte yaflayan Kemaliye'liler, sanatta ve ticarette çok
ileri seviyelere gitmifltir. Yak›n zamana kadar iplikçilik,
dokumac›l›k, hal›c›l›k, dericilik, ayakkab›c›l›k ve sar-
rafl›k ile u¤raflm›fl, Antep'ten Halep'e, fiam'dan Ba¤-
dat'a kadar birçok yöreye ürettiklerini kervanlarla ta-
fl›m›flt›r. Daha sonradan ipek yolunun önemini kaybet-
mesiyle yöre halk› ekonomik s›k›nt›lardan dolay› ‹stan-
bul'a yönelmifl ve gurbetçili¤e dayanan bir ekonomi
oluflmufltur. 

Eskiden E¤in olarak adland›r›lan yöremiz 1922 y›-
l›nda Kurtulufl Savafl›'nda ilçe halk›n›n Kuvay-i Milliye
güçlerine maddi manevi katk›lar›ndan dolay› Mustafa
Kemal Atatürk taraf›ndan kendi ad›na izafeten Kemali-
ye olarak de¤ifltirilmifltir.

KEMAL‹YE TAR‹H‹
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Röportaj: Serdar Erbafl
Foto¤raflar: Yavuz Meyveci
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Bilgi Üniversitesi Yay›nevi

Fahri Aral

Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› marka oldu! 

Genel Yay›n Yönetmeni Fahri Aral, 1960’lardan bu

yana yay›nc›l›k yap›yor. Üniversite yay›nc›l›¤› 
üzerine konufltu¤umuz Fahri Aral’›n bir özelli¤i de  

68 Kufla¤› ö¤renci liderlerinden biri olmas›
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yandan dost edinmek için bir f›rsat sunarken o genç
adama, yay›nc›l›¤› ö¤retmeye bafllam›fl inceden ince-
ye… Yine de politik hareket a¤›r bas›nca meslek ikinci
planda kal›yor; ard›nda da 12 Mart’ta bafllayan hapis
günleri 74 Aff›’na kadar sürüyor Fahri Aral için …

Fahri Aral’›n gerçek anlamda yay›nc›l›¤a bafllamas›
74 sonras›na denk düflüyor. Dönemin iyi yay›nevlerin-
den May’da iflbafl› yap›p, üç sene boyunca yönetici ola-
rak görev yap›yor orada. Araya giren sendikac›l›k döne-
minde çeflitli görevlerde D‹SK’te çal›flmas› da 12 Eylül
darbesi ve yine hapis günleriyle sonlan›yor.

‹kinci hapislik dönemi sonras› 7-8 ay süren ansiklo-
pedi yazarl›¤›n›1984’ten 1998’e kadar 14-15 sene süre-
cek ‹letiflim Yay›nlar› maceras› izliyor. Kurucu ortakla-
r›ndan biri oldu¤u ‹letiflim Yay›nlar›’nda dönemin zorlu
günlerinde ‹letiflim’i önemli yay›nevleri aras›na sokma-
y› baflar›yorlar. Türlü nedenlerle ‹letiflim’den ayr›lan
Fahri Aral, bir sene Sabanc› Üniversitesi yay›nevini
kurma çal›flmalar›na kat›lsa da 2000’de Bilgi Üniversi-
tesi Yay›nlar›’n›n kurucusu olarak Genel Yay›n Yönet-
meni s›fat› ile iflbafl› yap›yor ve o gün bugündür de Bil-
gi Üniversitesi’nde. 

Fahri Aral’›n, karfl›t politik görüflteki birinin övgü-
sünü alacak namuslu duruflu kadar yay›nc›l›¤› da her
türlü övgüyü hak edecek boyutta. Politik kimli¤ini bir
yana b›rak›p, bir matbaa dergisi olarak yay›nc›l›¤›n›
anlatal›m biz size. 

Duvarlar› kitap kapl›, masas›n›n üstü ka¤›t dolu,
belki biraz da¤›n›k ama çokça s›cak bir odada karfl›l›-
yor bizi Fahri Aral. Zaten aç›k olan kap›n›n tam karfl›-
s›ndaki masas›ndan “Gelin” diye iflaret ediyor ve içeri
girip bir süre önündeki ka¤›tlardan yapt›¤› bir “son
okuma”n›n tamamlanmas›n› bekliyoruz…

“Yafl›m 62 ama yaklafl›k 1966’dan bu yana Bab›
Ali’de sürtüyorum ve bu sürtme biraz çocukluktan be-
ri bafllad›” diye bafll›yor anlatmaya… Siirt do¤umlu
Aral’›n, do¤du¤u yerdeki yerel gazetelere girip ç›kt›¤›-
n›; matbaac›l›kla o y›llarda tan›flt›¤›n› ö¤reniyoruz.
“Yay›nc›l›ksa bambaflka bir fley” diyor; “Bir sirayet
edince bir daha da kolay kolay vazgeçemiyorsunuz.” 

1966’da, yani yay›nc›l›kla ilk hafl›r neflir oldu¤u y›l-
larda ‹stanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi’nde, aktif
bir ö¤renci Fahri Aral. Henüz hurufat kasas› bafl›nda
gözü kapal› çal›flabilen ustalar›n oldu¤u Bab› Ali ise bir

onun kim oldu¤unu ve nereden geldi¤ini unut-
mak mümkün mü? 

Fahri Aral, onunla ayn› politik çizgide olan
biri için tabii ki de¤erli bir isim ama söylefliye
gitmeden önce politik duruflu Fahri Aral’la ta-
ban tabana z›t bir arkadafl›m›zdan gelen flu yo-
rum onun de¤erini daha aç›k koyuyor ortaya:
“Fahri Aral çok namuslu bir sosyalisttir”.

ünyay› de¤ifltirmek iddias›yla, ama
daha da önemlisi bu gücü ve inanc›
kendilerinde bularak yola ç›km›fl ve
tüm dünyada derin izler b›rakm›fl

1968 Kufla¤›’n›n Türkiye’deki ö¤renci liderlerin-
den biri Fahri Aral. Her ne kadar biz bugün ken-
disiyle Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, Genel Yay›n
Yönetmeni olarak görüflmeye gidiyor olsak da

D

Fahri Aral, ö¤rencilik döneminde, siyasal hareket içindey-
ken de çeflitli dergilerde yay›nc›l›k yapm›fl biri. ‹ki dönem
“Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti Baflkanl›¤›” yapan Aral, o
dönemde arkadafllar› ile birlikte tüm yay›nlar›, dizgisinden
matbaa teslimine kadar takip ettiklerini söylüyor.  Ünlü ‹s-
tanbul Üniversitesi ‹flgal’i s›ras›nda haz›rlanan ‹flgal Komi-
tesi Raporu da o yay›nlardan biri.  O dönem Ant’›n yaz› iflle-
ri müdürü olan Osman Saffet Ararat ve arkadafllar› ile bir-
likte haz›rlad›klar› raporu sabaha kadar bast›klar›n›, ortaya
ç›kan kitab›n rektörlü¤e sunuldu¤unu anlat›yor. Komitenin
taleplerini içeren bu kitapç›¤›n bir orijinal nüshas› hala ma-
sas›nda durmakta. 

GECE YAPILAN T‹PO BASKI
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ÜN‹VERS‹TE YAYINCILI⁄I
S›f›rdan bafllay›p, bugün yaklafl›k 270 kitaba ulafl-

m›fl durumda Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›.  “Devlet üni-
versiteleri d›fl›nda flu anda Türkiye’de yay›n yapan tek
üniversiteyiz” dedikten sonra üniversite yay›nevi kav-
ram›n› açmak gerekti¤ini belirten Fahri Aral al›yor sö-
zü: 

“Özellikle devlet üniversitelerinin yürüttü¤ü yap›
içinde üniversite yay›nlar› demek ders kitaplar›, tezler,
doktora tezleri vs gibi,  piyasaya yönelik bir amac› ol-
mayan yay›nlar anlam›na geliyor. Kitab› basar ama da-
¤›tmaz.”

Üniversite yay›nc›l›¤›n› yok sayan bir tav›r de¤il bu.
Özellikle ‹stanbul Üniversitesi’nin bir dönem yay›nlar›-
n›, Siyasal Bilgiler ve ODTÜ yay›nlar›n› an›msatan Aral,
çok say›da de¤erli eser bas›ld›¤›n› söylüyor. “Biz bir bi-
rikimin mirasç›s›y›z ve bunu farkl› araçlarla sürdür-
mek istiyoruz” diyerek Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› ola-
rak hedeflerini koyuyor ortaya: “Onun da yolu üniver-
site yay›nlar›n› ulafl›lmayan bir fley olmaktan ç›kart›p,
bilginin toplamda daha rahat dolaflmas›n› sa¤layacak
bir araç oluflturmaktan geçiyor.” Belli bir bilimsel öl-
çüyü düflürmeden o düzeyde yay›n› sürdürüp, ayda or-
talama dört kitap haz›rlayarak toplamda 270 kitaba
ulaflm›fl olmalar› da hedeflerini gerçeklefltirmifl ol-
duklar›n› gösteriyor zaten.

B‹R SENEL‹K PROGRAM BELL‹
Bas›lacak olan kitaplara karar verirken dünyadaki

bütün üniversite yay›nlar›n› izleyen yay›nevi ekibinin
de¤erlendirmelerinin yan› s›ra yay›nevi ve üniversite
çevresinden gelen önerileri de de¤erlendiriyorlar.  Bu
süreci flöyle anlat›yor Fahri Aral:

“Bafl›ndan beri flunu hedefledik. Buras› bir üniver-
site yay›nevi ise kendi amac›na uygun bir fley yapmal›.
Ben yay›neviyim her fleyi yapar›m. Hay›r böyle bir fley
olmaz, bir kere ben bir üniversite yay›neviyim. Belli

ölçülerimiz, belli kriterlerimiz var. Mesela her kitap
bas›lmaz bizde. Kitap gelir, Kitab› yay›n kuruluna gön-
dermeden önce bir hakem, birisine okuturuz. Bu iflten
anlayan. O da hocad›r zaten. Buradan olur, baflka yer-
den olur fark etmez. Onun verece¤i rapor do¤rultusun-
da bas›lmas›na karar verilir. Öyle kitaplar geliyor ki
basamay›z diyoruz ve gönderiyoruz.”

Birkaç ayda bir toplanan yay›n kurulu hangi kitab›n
bas›laca¤›na karar veriyor Bilgi Üniversitesi
Yay›nlar›’nda. En az bir senelik programlar› da belli
flimdiden. Yine de “Ama çok ola¤anüstü bir fley olur,
araya giren kitaplar olabilir diyen Fahri Aral, yak›n ar-
kadafl› Emre Dölen’in haz›rlad›¤›, 5 cilt halinde ç›kacak
Türkiye Üniversite Tarihi adl› kitaptan söz ediyor. 

600 sayfal›k ilk cildi tamamlanan esere Emre Dö-
len’in 11 y›l›n› verdi¤ini söyleyen Aral, Darülfünun’dan
YÖK’e kadar uzanacak Türkiye Üniversite Tarihi kitab›-
n› haz›rl›yor olmalar›n› az önce sözünü etti¤i “bir tari-
hin mirasç›s› olmalar›na” örnek olarak gösteriyor. He-
nüz 20-30 kitaplar› oldu¤u dönemde Darülfünun’dan
Günümüze Üniversite Yay›nc›l›¤› bafll›¤›nda düzenle-
dikleri sergiden söz ederken ise biraz as›l›yor yüzü; ‹s-
tanbul’da aç›p, Ankara’da tekrar edilen sergiye devlet
üniversiteleri ve YÖK’ün ilgisiz kalm›fl olmas› flu söz-
lerden belli ki can›n› s›km›fl: “Bu YÖK’ün ifli asl›nda”
edikten sonra ekliyor: “Ama oturup biz yap›yoruz. YÖK
iflte; otoriter bir sistemi yerlefltirmek için kurulan, ar›-
zi bir kurum.”

“Hemen her akademisyen kitab›n›n bizde ç›kmas›n›
istiyor, art›k Bilgi Üniversitesi Yay›nevi bir marka hali-
ne geldi¤i için bir akademisyenin kitab›n›n bizde ç›k-
mas› onun için önemlidir” diyor. Di¤er yandan, Bilgi
Üniversitesi’nin Laureate Üniversite Grubu’na kat›lm›fl
olmas›, yay›nevine de yeni bir vizyon sunacak gibi görü-
nüyor. Muhtemelen yak›n gelecekte Laureate a¤› için-
de Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› taraf›ndan bas›lm›fl ki-
taplar dolaflmaya bafllayacak.

“Türkiye’deki hemen her

akademisyen kitab›n›n 

bizden ç›kmas›n› istiyor. 

Art›k Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›

bir marka haline geldi¤i için 

akademisyenler için kitaplar›n›n 

bizden ç›kmas› önemli
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‹fi‹N BASKI BÖLÜMÜ… 
Kitab›n içine, içeri¤ine verdi¤i önem ortada; peki ya

bask› aflamas›? Fahri Aral iflin üretim aya¤›na da içe-
rik kadar önem veriyor mu acaba? “Ben kifli olarak ba-
fl›ndan, 60’lardan beri okura sayg› duyan, önemseyen,
de¤er veren bir yay›nevi olmal›” diye düflünürüm diye-
rek, isim vermeden tersi düflüncede olan bir yay›nc› ile
ilgili bir anekdot anlat›yor: 

“Bir yay›nevi her sene önemli bir hocan›n ders kita-
b›n› bas›yor... Bir gün o arkadafla ‘Biraz iyi bir cilt yap-
sana, da¤›lmas›n’ dedim. Bana ‘Sen deli misin o sayfa-
lar da¤›ls›n ki ben o kitab› gelecek sene bir baflka ö¤-
renciye satay›m’ dedi. Bizim cin yay›nc›n›n düflündü¤ü-
ne bak ki cildi da¤›ls›n da ben yenisini satay›m diyor.”

Fahri Aral ürettikleri her kitapta içeri¤in yan› s›ra
bask›s›ndan cildine okuyucuya en iyisi sunmaya çaba-
lad›klar›n› söylüyor. Maliyeti en aza indirmek ad›na

tercihler yapt›klar›n›; ama sonuçta iyi, kaliteli ve este-
tik kayg› gözetilerek üretim yap›ld›¤›n› vurguluyor. 

Okura gösterdikleri sayg›n›n bir baflka ispat› da
yay›nlad›klar› kitaplarda mutlaka dizin yap›yor olmala-
r›. Zorlu bir editör çal›flmas› olan dizin, okuyucu için
büyük kolayl›k sa¤lasa da zorluklar› nedeniyle birçok
yay›nevinin uzak durdu¤u bir uygulamayken Fahri Aral
önderli¤indeki Bilgi Üniversitesi Yay›nlar› için rutin bir
editörlük ifllemi.

‹flin üretim aya¤›nda ayn› kayg›lar› tafl›yan Mega
Bas›m ve Pasifik Ofset olarak Fahri Aral’›n “kaliteli ki-
tap” kayg›s›n› destekliyor ve biz de okura sayg› ad›na
en iyisi üretmek ad›na elimizden geleni yap›yoruz.

l Frankfurt Kitap Fuari vesilesi ile gitti¤i bu Alman
flehrinde yak›n arkadafl› Tu¤rul Ery›lmaz ve entelijan-
siyanin di¤er isimleri ile beraber oldu¤u bir akflam
yeme¤i esnas›nda grevdeki Frankfurt metrosu isçiler-
ine kadehini kald›r›rken bir yandan da elinde kumbara
ile para toplayan bir kad›n›n grevcilere destek için
geldi¤ini sanarak cebindeki tüm madeni paralar›
vermifltir. Sonras›nda kad›n›n kilise yarar›na çal›flt›¤›n›
ö¤renince hayal k›r›kl›¤› yasam›fl, halen baz› ideallere
inanan insand›r. 

l Fahri Aral hakk›nda girilmifl olan di¤er entryler
kesinlikle do¤rudur ama en do¤ru olan taraf› hasta
Galatasarayl› olufludur. Maçlar› kaç›rmamaya çal›fl›r
ya da evde entelijansiyanin di¤er mühim isimleri ile
oturup maç seyrederler ve Galatasaray'›n haline
kahrolurlar. Ancak rivayet odur ki, k›z›n› iyi yetifltire-
memifl ve de sonuç olarak k›z›n›n kendisinin aksine
hasta Fenerbahçeli olmas›na neden olmufltur.

l Geçti¤imiz sene Küba'ya gitmifl ve kalbi Küba’da
kalm›flt›r. Bir gün ‹stanbul'u b›rak›p Küba’ya yerleflir
de orada puro üretmeye bafllarsa flafl›rmamak
gerekir. Küba’ya giderken salonundaki içinde leziz iç-
kilerin oldu¤u sand›¤› bana b›rak›rsa beni benden ala-
cak olan bu vakur mu vakur yay›nc›l›k duayenine
k›saca “Faral” diyenler de mevcuttur.

l 68 ö¤renci hareketinin önderlerinden, koyu
Galatasaray taraftar›, iyi bir müziksever ve hepsinden
ayr› olarak gerçekten sevilen bir insand›r. 

EKfi‹ SÖZLÜK’TE FAHR‹ ARAL
sozluk.sourtimes.org
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MAKALE

aklafl›k 10 y›l reklam ajanslar›nda çal›fl-
t›m. Son 5 y›ld›r da hem reklamverenlere
hem de reklam ajanslar›na dan›flmanl›k
hizmeti veriyorum. Toplam 15 y›ll›k süreç-

te markalara hizmet üreten di¤er pazarlama iletiflimi
(halkla iliflkiler, do¤rudan pazarlama, web tasar›m,
sponsorluk..vb) flirketlerini de yak›ndan tan›ma f›rsa-
t›m oldu. 

Tan›d›¤›m tüm ajanslar›n müflterilerine daha iyi
hizmet vermek için sürekli kendilerini gelifltirmeye ça-
l›flt›klar›n› gözlemledim. Pazarlama, iletiflim ve marka
yönetimi alan›ndaki teorik ve pratik geliflmeleri dört
gözle takip ettiklerini, bu alanda sektörel beyin f›rt›na-
s› diye adland›rd›¤›m tart›flmalara girdiklerini, reklam-
c›l›¤a kafa patlatt›klar›n› yak›ndan biliyorum. Zaten pa-
zarlama alan›nda bilgili olduklar› ve ifllerinin do¤as›
gere¤i “benchmark” yapabildikleri için müflterilerine
(reklamverenlerine) pazarlama konusunda yol göste-
rebiliyorlar. Yüksek maafl alan e¤itimli ve yarat›c› kad-
rolar bar›nd›rmalar›n›n ve de stratejik planlama de-
partmanlar› bulundurmalar›n›n sebebi de bu. 

‹yi hizmet vermek için ajanslar›n sadece beyinleri-
nin güçlü olmas› maalesef yetmiyor. H›zl› ve kaliteli
hizmete olanak sa¤layan üretim teknolojilerine ve alt-

Her reklamveren
lay›k oldu¤u
reklam› al›rMurat fiaylan

muratsaylan@referansnoktasi.com

Y yap›lar›na sahip olmalar› da gerekiyor. Ayr›ca yarat›c›-
l›¤› körükleyen lokasyona da ihtiyaçlar› var. 

Yukar›daki düflünsel ve fiziksel yat›r›mlar› kendile-
rine yapmak için ajanslar kazand›klar›n› ifllerine ve
kendi geliflimlerine yat›r›rlar. Herkese lüks gibi görü-
nen yaflam tarzlar› bile asl›nda kendi geliflimlerine
yapt›klar› bir yat›r›md›r. 

Bir reklam ajans› yukar›da bahsetti¤im yat›r›mlar›
kendine yapabiliyorsa iyi ifller ç›kar›r ve sürdürülebilir
büyüme yakalar. ‹fllerine ve kendi geliflimlerine yat›r›m
yapabilmesi için bir ajans›n tek gelir kayna¤› reklamve-
rendir. 

Tahmin ve gözlemlerime göre Türkiye’de mecrada
iflleri ç›kan yaklafl›k 300 reklam ajans› var ve bunlar-
dan sadece ilk 30 tanesi karl› çal›fl›yor. Geriye kalanla-
r›n hepsi ya günü kurtar›yordur ya da borçla dönüyor-
dur. Yani zannetti¤iniz gibi reklamc›l›k çok karl› bir ifl
de¤ildir.

Reklam ajanslar›n›n %90’›n›n kars›z çal›flmas›n›n
sebebi sadece kendileri de¤ildir. Bunda önemli bir pay
reklam ajans›yla nas›l çal›fl›laca¤›n› bilmeyen reklam-
verenindir.  

Daha düflük fiyata ifl yapt›rmak için ajanslar› birbi-
rine k›rd›ran, bir ajansla en fazla 1 y›l çal›flan, pazarla-

Ucuz hizmet veren ajans›n ya insan kaynaklar› ve ifl ç›karma olanaklar› zay›ft›r
ya da kapasitesinin üstünde müflterisi vard›r. Her iki durumda da size en iyi
ihtimalle vasat ifl ç›karacakt›r. Kötü ihtimal ise markan›z›n yerle bir olmas›d›r.
Firmalar ve pazarlama müdürleri bilinçli reklamveren olma iddias›n› “Bak
reklam ajans›n› ne kadar ucuza kapatt›m”›n ötesine tafl›mal›d›rlar 



malle vasat ifl ç›karacakt›r. Kötü ihtimal ise markan›z›n
yerle bir olmas›d›r. 

Firmalar ve pazarlama müdürleri bilinçli reklamve-
ren olma iddias›n› “Bak reklam ajans›n› ne kadar ucu-
za kapatt›m”›n ötesine tafl›mal›d›rlar. 

B‹L‹NÇL‹ REKLAMVEREN OLMANIN PÜF
NOKTALARI NELER?

m Pazarlama departman›n›z yoksa sizin bilinçli bir
reklamveren olman›z ve ajanstan verim alman›z zor.
Ajanslara eziyet etmeyin, free-lance (evden ifl üreten)
reklamc›larla çal›fl›n.

m Pazarlama departman›n›za pazarlama teorisin-
den anlayan, pazarlama zekas›na sahip insanlar yer-
lefltirin. Daha önce reklam ajanslar›nda müflteri tem-
silcisi veya stratejist olarak çal›flm›fl birisini reklam ve
halkla iliflkiler sorumlusu yap›n. 

m Pazarlama stratejiniz ve y›ll›k pazarlama plan›n›z
olsun. Yoksa y›llar önce “reklama harcad›¤›m bir dola-
r›n yar›s› bofla gidiyor ama hangi yar›s› bilemiyorum”
diyen flaflk›n›n konumuna düflersiniz. Ne istedi¤inizi
bilmezseniz size hiçbir ajans iyi ifl ç›karamaz, ç›kan ifl-
ler de markalaflman›za yard›mc› olamaz.

m Kat›lanlara ödeme yapmayacaksan›z konkur

madan anlamayan, pazarlama departman› olmayan,
pazarlama stratejisi ve plan› olmayan, ajans›n üzerin-
den yürümesi gereken iflleri kendi üzerine alan, ajans-
tan ne istemesi gerekti¤ini bilmeyen, brif yazamayan,
ajans›n hak etti¤i AHB’lere itiraz eden, ajans›n kazan-
c› gözüne batan, ödeme zamanlamas›na uymayan rek-
lamverenler yüzünden ajanslar kars›z çal›flmaktad›r. 

Her ajans›n müflteri ve ifl ç›karma kapasitesi var-
d›r. 5 reklamverene ayda 100 ifl ç›karabilecek kapasi-
teye sahip bir ajans müflterilerinden tatmin edici gelir
elde edemedi¤inde yeni reklamverenlere yönelir ve
daha fazla ifl üretir. Bu durumda hem ç›kard›¤› ifllerin
kalitesi bozulur hem de kendi geliflimine yat›r›m yapa-
maz.  

Reklam ajans›na en de¤erli varl›¤›n›, yani markas›-
n› emanet eden reklamveren, ajans›n kendisine verdi-
¤i hizmet karfl›l›¤›nda tatmin edici kazanç elde etti¤in-
den emin olmal›d›r. Sadece ald›¤› hizmeti de¤il, ajan-
s›n sürdürülebilir büyümesini de finanse etmesi ge-
rekti¤ini bilmelidir. Bu yüzden reklam ajanslar›n›n
verdi¤i hizmetin bedeli ucuz olmamal›d›r. 

Ucuz hizmet veren ajans›n ya insan kaynaklar› ve ifl
ç›karma olanaklar› zay›ft›r ya da kapasitesinin üstünde
müflterisi vard›r. Her iki durumda da size en iyi ihti-
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Reklam ajans›ndan iyi ifl almak için hedef kitleyi
sa¤l›kl› anlatmak gerekir.



(ajanslar›n tasar›mlar›n› ve tekliflerin sunarak rek-
lamverene kendilerini be¤endirmeye çal›flt›klar› yar›fl-
ma) düzenlemeyin. fiahsen konkurla ajans belirlemeyi
hem sa¤l›kl› hem de adil bulmuyorum. Konkur yerine,
size ulaflan ajanslar› ziyaret edin, ç›kard›klar› ifllere
bak›n, insan kaynaklar›n› inceleyin, ajansta size hizmet
üreteceklerin özgeçmifllerini okuyun ve onlarla tan›-
fl›n, pazarlama ve reklamc›l›k bilgilerini ölçün, ajans›n
web sitesini, tan›t›m sunumunu ve broflürünü iyi ince-
leyin, ajans›n altyap›s›n› ve olanaklar›n› ö¤renin, ajan-
s›n mevcut ve geçmifl müflterilerini ö¤renin ve baz›lar›
ile görüflün. Ancak böyle araflt›rma yaparsan›z sizin
için en uygun ajans› seçebilirsiniz. (Not: En ucuz tekli-
fi veren ajans› hemen eleyin, size ondan hay›r gelmez) 

m Reklam ajans›yla mutlaka sözleflmeli çal›fl›n.
Reklamc›lar Derne¤i’nin ve Reklamverenler Derne-
¤i’nin web sitelerinde örnek sözleflmeler mevcut. On-
lar› kullanman›z› tavsiye ederim.

m Reklam ajans›na oryantasyon e¤itimi verin. Rek-
lam ajans› firman›z› ve markan›z› ne kadar çabuk ve iyi
tan›rsa size o kadar iyi hizmet üretir. Ofisinizi, fabrika-
n›z›, ma¤azalar›n›z› reklamc›n›za gösterin. Markan›z
için geçmiflte yap›lan reklam ve tan›t›m faaliyetlerini
paylafl›n. Sat›fl ve bayi toplant›lar›n›za ara s›ra reklam-
c›n›z› da ça¤›r›n.

m Reklam ajans›ndan iyi ifl alman›z için onlara he-
def kitleniz hakk›nda sa¤l›kl› ve objektif bilgi sunmal›-
s›n›z. Bunun için de bir araflt›rma flirketine düzenli
araflt›rmalar yapt›rmal›s›n›z. Araflt›rma raporlar›n›
ajans›n›zla paylaflmal›s›n›z. 

m Üç veya alt› ayda bir marka bilinirli¤inizi ölçtürün
ki reklam yat›r›m›n›z›n geri dönüflünü ve ajans›n›z›
do¤ru de¤erlendirebilesiniz. (Böyle bir araflt›rman›n
bedeli yaklafl›k 1500 TL) Sonuçlar› ajans›n›zla da pay-
lafl›n.

m Medya takip ajans›na abone olun. Rakipleriniz
hakk›nda medyada ç›kan haberleri ve reklamlar› takip
edin. Bu bilgileri reklam ajans›n›zla da paylafl›n. (Bu-
nun maliyeti ayl›k 400 TL civar›ndad›r)

m Reklam ajans›n›zla sat›fl adetlerinizi ve cirolar›-
n›z› paylaflmaktan çekinmeyin. 3 ayl›k sat›fl raporlar›-
n›z› ajans›n›zla da paylafl›n ki, yapt›klar› çal›flmalar›n
sat›fllara nas›l etkide bulundu¤unu görsünler. 

m Reklam ajans›n› verimli çal›flt›rmak ve revizyon-
lar› azaltmak için eksiksiz brif verin. ‹flin sürekli reviz-
yon için geri gitmesinin suçu ajans›n olamaz. 

m Reklam ajans›n›zla fikir ve yarat›c›l›k yar›flmas›-
na girmeyin. Tasar›mlara ve metinlere detay müdaha-
lelerin d›fl›nda müdahalede bulunuyorsan›z sizde yan-
l›fll›k var demektir. ‹yi ajans seçtiyseniz ve iyi brif ver-
diyseniz ajanstan ç›kan ifl do¤rudur. 

MAKALE

m Reklamc›n›z›n tüketicilerin zihnine markan›z›n
nas›l yerleflmesi gerekti¤i ve hedef kitlenizi nas›l hare-
kete geçirecekleri konusundaki fikirleri size ayk›r› ge-
lebilir. Ayk›r› fikirlere itiraz etmeden önce iyi düflünün. 

m Reklam ajanslar›n›zla di¤er pazarlama iletiflim
tedarikçilerinizi (web ajans›, medya planlama ajans›,
PR ajans›, do¤rudan pazarlama ajans›… vb) y›lda en az
bir defa bir araya getirin. Markan›z›n k›sa ve uzun va-
deli stratejileri için ortak beyin f›rt›nas› yapmalar›n›
sa¤lay›n. 

Not: Bu yaz› "The Brand Age" dergisinin May›s2009 sa-
y›s›nda yay›nlanm›flt›r.
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utbol toplar› için sadece “meflin yuvarlak”
tabirini kullanman›n zaman› çoktan geçti.
Nike’›n teknoloji harikas› futbol topu T90,
hem mühendislik, hem de tasar›m anla-

m›nda hummal› bir çal›flman›n eseri. Hal böyle olunca
Nike T90’›n büyük organizasyonlarda kullan›lmas› ka-
ç›n›lmaz oluyor. ‹ngiltere Premier Ligi, La Liga ve Seri
A’da kullan›lacak olan Nike T90 daha birçok organi-
zasyonda yeflil sahan›n en önemli unsuru olacak gibi
görünüyor.

Nike T90’›n ard›ndaki teknoloji futbolcular kadar
izleyiciler için de dikkat çekici. Ni-

ke’›n büyük iddialarla ortaya
koydu¤u T90 yeni tasar›-

m›yla o kadar çok özel-
li¤i bir arada sunuyor

ki futbol oynama-
mak elde de¤il. Ye-
ni tasar›m top ha-
kimiyetini en üst
seviyeye çekiyor.
Üstelik art›k T90

daha hafif. Yeni yap›-
s›yla birlikte futbolcu-

lar topa daha rahat fal-

F

Futbol ç›lg›nl›¤› sektöre dönüfltükçe,
meflin yuvarlaklar da ça¤ atl›yor.

Gelinen son nokta: Nike T90

Teknolojik ayak topu

Nike T90

so verecekler. Yap›lan denemelerde h›z ve keskinlik
iliflkisi aç›s›ndan flimdiye dek yap›lan en iyi futbol to-
puyla karfl› karfl›ya oldu¤umuz belirtiliyor. Say›s›z he-
saplamayla ortaya ç›kar›lan T90 fiziksel özellikleriyle
futbola yeni bir soluk getirecek.

Nike T90’›n d›fl tas›r›m› da iç dinamiklerine harca-
nan emekle do¤ru orant›da baflar›l›. Üç katmanl› mi-
marinin en d›fl bölümü topun görünürlü¤ünü ve fl›kl›¤›-
n› güvence alt›na al›yor. 

Özellikleri
l Üç katmanl› ve 32 panelli dizayn.
l Makinalarla dikilmifl ve istikrarl› bir oyun sa¤layan
gövde.
l Kauçukla takviye edilen ve fleklin korunmas›na
yarayan kese.
l ‹ki y›l deforme olmama garantisi.
l Panellerin gometrik düzeni sayesinde bask›y› den-
geli da¤›tarak daha güçlü ve düzgün flut imkan›.
l Çaprazlama bir flekilde nitrojen deste¤iyle flifliril-
mifl yap›yla birlikte yüksek kontrol f›rsat›. 
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En büyük müzik icad›:
Walkman
Ünlü teknoloji dergisi T3 Magazi-
ne, son 50 y›l›n en büyük 10 müzik
icad›n› belirledi. 

Herkein dilinde bir iPod veya CD ya
da Dolby ses sistemi olabilir ancak
son 50 y›l›n en büyük müzik icad›,
art›k hat›ralarda kalan walkman...

Ünlü teknoloji dergisi T3’ün be-
lirledi¤i listenin zirvesinde yer alan
walkman bu y›l 30’uncu y›l›n› kutluyor. ‹lk olarak 1
Temmuz 1979’da Japonya’da sat›fla sunulan Sony
TPS-L2 model walkman, ilk zamanlar›nda çok büyük
ilgi görmese de zamanla müzik dinleme al›flkanl›kla-
r›n› temelinden sarst›. Art›k müzik her yerdeydi. Müzik
dinleme s›kl›¤› inan›lmaz artm›flt›. Oysa bafllang›çta
pillerin k›sa ömürlü olaca¤› iddia edilmifl ve bu yüzden
walkman elefltirilmiflti. 

‹flletim sistemi piyasas›nda
Microsoft’un taht› sallan›yor. 

Silikon vadisinin dev flirketlerin-
den Google, Microsoft taraf›n-
dan üretilen Windows'a rakip bir
iflletim sistemi gelifltiriyor.
Chrome OS ad› verilen sistemin
2010 y›l›n›n ortalar›nda sat›fla sunulmas› planlan›yor. 

Google’dan yap›lan aç›klamada “H›z, basitlik ve gü-
venlik Google Chrome OS’nin temel özellikleri olacak”
denildi. Yeni iflletim sistemi öncelikle internete gir-
mek için kullan›lan, düflük maliyetli bilgisayar pazar›-
n› hedef alacak. 

Chrome OS,  zamanlar›n›n ço¤unlu¤unu internette
geçirenler için uygun olacak. fiirketin ürün yönetimi
baflkan yard›mc›s› Sundar Pichai “OS, bilgisayar› aç-

t›ktan saniyeler sonra internete ba¤-
lanabilecek” diye konufltu.

Google, güvenlik konusunda
da iddial›. fiirketin mühendis-
lik direktörü Linus Upson
“OS’nin güvenlik yap›s›n› bafl-
tan tasarl›yoruz. Böylece kul-

lan›c›lar virüslerle,  u¤raflmak
zorunda kalmayacaklar” dedi. 

Google’dan
Windows’a rakip

Windows 7 geliyor
En yeni Windows’la 22 Ekim’de tan›fl›lacak.
Ç›k›fl tarihi sürekli ertelenen ve merakla beklenen
Microsoft’un son iflletim sistemi Windows 7, 22
Ekim’de piyasaya ç›k›yor. 31 Ekim’de Türkçe tam
sürümü ç›kacak olan yeni iflletim sisteminin binler-
ce deneme eleman›n›n elinden geçti¤i ve Vista gibi
“fliflmeyece¤i” kaydediliyor. Windows 7’nin resmi
olarak ç›kmas›ndan önce RTM sürümü de çok ya-
k›nda yay›nlanacak. Öte yandan Microsoft yapt›¤›
aç›klama ile son zamanlarda yeni Vista yüklü bilgi-
sayar alanlara Windows 7’ye geçme f›rsat› sunaca-
¤›n› aç›klad›. 

Facebook’ta ifller kesat
Bir araflt›rmaya göre Facebook trendleri belirleyen
genç nüfusun yüzde 20’sini kaybetti.

Dan›flmanl›k firmas› " iStrategyLabs"›n yapt›¤› aç›k-
lamaya Facebook, genç kullan›c›lar›n› kaybediyor.
Araflt›rmaya göre geçti¤imiz alt› ay içinde sosyal
network ilkö¤retim ö¤rencisi ve üniversite ö¤renci-
si kategorilerinde yüzde 20 oran›nda kullan›c› kay-
betti. Fakat araflt›rman›n verilerine göre 55 yafl ve
üzeri kiflilerin say›s›nda yüzde 500 gibi muazzam bir
art›fl olmufl. Say›lar Facebook'un reklam ortaklar›-
n›n sundu¤u istatistiklerden elde edildi. 

Arama yapan fare
Genius’un OptoWheel teknolo-
jisine sahip yeni faresi Trave-
ler 515, tek t›klama ile seçi-
len keliime ile ilgili internette
arama yapabiliyor.

OptoWheel teknolojisinin sahibi
Genius, yeni faresi Traveler 515
Laser’› duyurdu. Genius’un yeni da-
hiyane ürünü, fare kullan›m›n› yepye-
ni bir boyuta tafl›yacak. Traveler 515
Laser’›n üst k›sm›nda bulunan Smart IE
Search ve Flip 3D tufllar› sayesinde arama ve kay-
d›rma iflleri bir hayli kolaylaflacak. fiöyle ki fare üze-
rinde yer alan dokunmatik panel vas›tas›yla iki tür
fonksiyon elde ediliyor. Smart IE Search Search tu-
flu ile fareyle iflaretledi¤iniz bir kelimeyi tek bir t›k-
lama ile ‹nternet’te aratabiliyorsunuz. Bu fonksiyo-
nun yan› s›ra Flip 3D tuflu ile de o anda aç›k olan bü-
tün pencerelerin üç boyutlu bir görüntüsünü olufltu-
rabiliyorsunuz. Hem ifllevsellik anlam›nda, hem de
görsellik aç›s›ndan, bu fare oldukça etkileyici...  
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‹nsanda bavulunu toplay›p seyahat etme iste¤i
uyand›ran bir kitap ‘Yolda’. Yaz aylar›n› yaflad›¤›m›z
flu günlerde içimizde biriken seyahat arzusunu do-
ruk noktaya tafl›yor Buket Uzuner. Enteresan hika-
yeler ve üstelik tesadüflerle beslenince bir hayli ilgi

çekici oluyor. Tabii, bu tesadüflerin ne kadar ustaca
aktar›ld›¤›n› söylemeye gerek yok. Bu öykülerin ger-
çekten yaflanm›fl olmas› ve yazar›n samimi anlat›m
tarz› kitab›n sizi yakalamas›n›
sa¤l›yor ve elinizden tuttu¤u gi-
bi do¤rudan hikayenin içine çe-
kiyor. 

Her hikâyenin bitiminde son
zamanlar›n modas› yöresel ye-
mek tariflerinin olmas› da kita-
ba ayr› bir hoflluk katm›fl. Kita-
ba uygun bir özet yapmak gere-
kirse; meyveli tatl› tad›nda bir
kitap olmufl diyebilirim. Hafif
ama etkileyici. 
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KÜLTÜR SANAT

Kondu Grup’ta 
Megazin’in her say›s›nda Kültür Sanat sayfalar› Kondu Grup çal›flanlar›n›n
katk›s› ile haz›rlan›yor. Her say› bir çal›flan›m›z okudu¤u kitab›, biri izledi¤i 
filmi kaleme al›yor. ‹flte kitab› ve filmiyle Kondu Grup çal›flanlar›n›n bu
say›daki kültür sanat gündemi!

kültür sanat

Semerkant 
Amin Maalouf
YKY / 318 Sayfa

“Bu ülkede kitap okunmuyor” diyen
birine Amin Maalouf’un YKY’den ç›-
kan Semerkant adl› roman›n› göste-
rin. Kapaktaki “49. Bask›” ibaresi

yeterli bir yan›t olacakt›r. Lübnan do¤umlu, Maalouf,
roman›nda Ömer Hayyam’›n Rubaiyat’› çevresinde
dönen iç içe iki öykü anlat›yor. 

Afiyetle Diyet
Dilara Koçak
Do¤an Kitap / 196 Sayfa

Dilara Koçak, DVD hediyeli “Afiyet-
le Beslenme” kitab›nda sa¤l›kl›
beslenmeyi bir uzman gözüyle ele
al›yor. “Yasaklara Hay›r, Kilo Ver-

meye Evet, Afiyetle Diyet” slogan› asl›nda bu kitab›n
yaklafl›m›n› özetler nitelikte.   

Yazarlar›n ‹stanbul’u 
Kolektif
Turkuvaz Kitap / 182 Sayfa

12 seçkin yazar, 12 farkl› ‹stanbul
yaz›s›yla bulufltu “Yazarlar›n ‹stan-
bul’u” adl› kitapta. Çengelköy’den
Bebek’e, Heybeliada’dan Sultanah-

met’e dolaflacak; tan›d›¤›n›z› sand›¤›n›z bir kenti ye-
niden keflfedeceksiniz. Portrelerin her biri ‹stan-
bul’un farkl› bir köflesine aç›lan birer pencere gibi… 

Tarihi De¤ifltiren Askerler 
Ali Çimen 
Timafl Yay›nlar› / 345 Sayfa

Eser, farkl› amaçlara sahip ama ya-
flad›klar› dönemin tarihini de¤ifltire-
cek güce sahip olan askerlerin hika-
yelerinden olufluyor. Fatih Sultan

Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Atatürk d›fl›nda
Napolyon, Hitler ve Stalin var kitapta.

YOLDA
Buket Uzuner
Turkuvaz Kitap / 160 Sayfa

kitap

Reyhan Gencer 
Müflteri

Temsilcisi
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12 TUZAK
Yönetmen: Renny Harlin
Oyuncular: Ashley Scott, 
John Cena, Brian J. White, 
Aidan Gillen, Steve Harris, 
Taylor Cole.

Bu filmi izleyerek arkadafl›mla çok güzel bir akflam
geçirdim. F›rsat bulamad›¤›m için uzun zamand›r sine-
maya gidemiyordum benim için
güzel bir de¤ifliklik oldu. Asl›nda
ço¤umuz böyle aktivitelere fazla
zaman ay›ram›yoruz. Keflke gün-
lük hayat›n keflmekeflinden kur-
tulup böyle aktivitelere daha faz-
la zaman ay›rabilsek... Filme ge-
lince… Aksiyon ve macera filmi
sevenlerin mutlaka izlemesi ge-
reken bir film bence. Megazin’e
bana bu imkân› sa¤lad›¤› için te-
flekkürü bir borç biliyorum. 

sinema

Çizmeli Kedi  
(La Véritable histoire du Chat botté)
Yönetmenler ve Senaryo: Jérôme
Deschamps,  Pascal Hérold  M. Makeïeff  
Seslendirenler: Mehmet Ali Erbil, 
Belit Özükan, Nilgün Kasapbaflo¤lu, 
Ziya Kürküt. 
Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2009

Ç›ng›rakl› Top 
Yönetmen: Egemen Ertürk
Senaryo: Egemen Ertürk
Oyuncular: ‹lyas Salman, Burak Önal,
‹pek Özkök , Zihni Göktay, Erkan
Tafldöven
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2009

Karanl›ktakiler  
Yönetmen: Ça¤an Irmak 
Senaryo: Ça¤an Irmak
Oyuncular: Derya Alabora,  Durul
Bazan,  Meral Çetinkaya,  Erdem
Akakçe,  R›za Ak›n.
Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2009 

Kurtlar Vadisi Gladyo
Yönetmen: Sadullah fientürk
Senaryo: Raci fiaflmaz, Bahad›r
Özdener, Cüneyt Aysan
Oyuncular: Musa Uzunlar, Sezai
Ayd›n, Ali Baflar, Ifl›l Ertuna
Vizyon Tarihi: 20 Kas›m 2009

Oyuncu
(Gamer)
Yönetmen: Mark Neveldine, Brian Taylor
Senaryo: Mark Neveldine, Brian Taylor
Oyuncular: Gerard Butler, Alison
Lohman, Milo Ventimiglia, Michael C.
Hall, Aaron Yoo
Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2009

11'e 10 Kala
Yönetmen: Pelin Esmer  
Senaryo: Pelin Esmer 
Oyuncular: Nejat ‹fller , Mithat Esmer ,
Tayanç Ayayd›n  , Laçin Ceylan , Savafl
Akova , Sinan Dü¤meci.
Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2009

Osman Sürmen 
Mac 

Operatörü

KARDEfi TÜRKÜLER 
15. Y›l Konseri
Kuruçeflme Arena

Kardefl Türküler'i ilk olarak 1999 senesinde Kardefl
Türküler albümünü dinleyerek sevdim. 10 senedir tüm
eserlerini dinlemekteyim. Kon-
sere eflim ve ye¤enim ile gittim. 

Anadolu’dan Mezopotam-
ya’ya, Trakya’dan Kafkaslara
dört bir yandan yola ç›km›fl kar-
defl sesler, ‹stanbul semalar›nda
yank›lan›yordu. Farkl› kimlikle-
rin, inançlar›n, geleneklerin bu-
lufltu¤u ‹stanbul, Kardefl Türkü-
ler’in saz›na, sözüne, dans›na, fli-
irine kulak veriyordu. Eflsiz kon-
serin tad›na doyamad›k. 

konser

Göker fiimflek
Müflteri

Temsilcisi
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PERSONEL HABERLER‹

O gün çocuklar gibi flendik
Kondu Grup’un sadece çal›flanlardan olufl-

mad›¤›n› birçok kez dile getirdik. Her birimi-
zin ailesi de Kondu Grup ailesinin bir parças›.
Baflar›lar›m›zda her birimizin ailesinin de bü-
yük katk›s› var. Bunun fark›ndal›¤› içinde biz
de her buldu¤umuz f›rsatta bir araya toplay›p,
birlikteli¤imizin keyfini ç›karmaya çal›fl›yoruz.
Yo¤un ifl temposunda, büyük fedakarl›kla çal›-
flan arkadafllar›m›z ve aileleriyle yeni bir or-
ganizasyonda yine nefleli saatler yaflad›k. Bu
kez buluflma yerimiz bir piknik alan›yd›. Her
y›l 19 May›s’ta düzenlenen ve art›k geleneksel
hale gelen Kondu Grup Pikni¤i’nin ikincisinde
sadece çocuklar de¤il, genci yafll›s› herkes
pikni¤in keyfini sürdü. 

Tüm çal›flanlar›m›z birbirinden e¤lenceli
oyunlara kat›ld›; kimi a¤z›ndaki kafl›kla yu-
murta tafl›d›, kimi içine girdi¤i çuvalla koflma-
ya çal›flt›. Tahmin edersiniz ki her yar›flma
kahkahalar eflli¤inde tamamland›. Kim mi ka-
zand›? Yar›flmalar› elbet birer kazanan oldu
ama as›l kazanan ailelerimizle birlikte mutlu
bir gün geçirdi¤imiz için her birimiz olduk. 

Çal›flanlar›m›z gibi, çal›flanlar›m›z›n aileleri
de Kondu Grup ailesinin bir parças›.
Gerçeklefltirdi¤imiz piknikte çal›flanlar ve
aileleri e¤lenceli vakit geçirdi

Firmam›z›n çal›flanlar› ifl d›fl›ndaki saatlerde de e¤-
lenceli aktivitelerle ekip ruhunu diri tutuyor. Yurt d›fl› pa-
zarlama bölümü ve yurtiçi pazarlama bölümünün karfl›
karfl›ya geldi¤i maçta tarihi bir hezimet yafland› Yurt d›fl›
pazarlama bölümünün tak›m›, ard› arkas› kesilmeyen
ataklarla rakibini karfl›laflma boyunca bunaltt›. Yurt içi

pazarlama bu ataklara maç bafl›nda direnmeye çal›flsa
da, “yurt d›fl›” tak›m›ndan Adem y›ld›zlaflarak rakip tak›-
m›n korkulu rüyas› oldu. Maç süresi tamamland›¤›nda
26-7’lik sonuç her fleyi özetliyordu. Oyunun sonunda bü-
tün oyuncular Adem’i tebrik ederken, maç›n en kötü
oyuncusu olarak Zekeriya seçildi. 

Yurt D›fl› Pazarlama bölümü, hal› saha maç›n› farkl› kazand›

Tarihi Hezimet
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Seçil - Recep Y›ld›r›m

EVL‹L‹K

N‹fiAN - SÖZ - DO⁄UM

Hatice - Hüseyin Toker

Necmi Erol (Niflan)
Erhan Öztürk (Söz)

Gürsel Kaymak (O¤lu oldu)
Erkan Gedikli (O¤lu oldu)
Göker fiimflek (O¤lu oldu)

Merve - Usame Mutlu

Necmi Erol’un babas› vefat etti.
Fikri Vatanc›’n›n annesi vefat etti.
Gürkan Ceylan’›n dedesi vefat etti.

Ölenlere Allah’tan rahmet, 
yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz

Kurye Mehmet Ak ameliyat oldu. 
Acil flifalar diliyoruz
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KAR‹KATÜR

PAS‹F‹K OFSET, KA⁄IDIN SU YÖNÜNE ÖNEM VER‹R!
Ka¤›t içerisindeki liflerin yönünü betimleyen “ka¤›t su yönü”, do¤ru bas›m aç›s›ndan çok kritik bir öneme
sahiptir. Su yönüne dikkat edilerek bas›lm›fl bir kitap daha rahat aç›l›r, rafta fliflmez, dik durur, iplik
dikifllerde patlama yaflanmaz, katlamalarda k›r›flmaz. Ambalaj etiketlerinde yine su yönüne göre bir bask›
yap›lmal›d›r. Pasifik Ofset, ka¤›d›n su yönünü titizlikle belirler ve ifllerinde bu hususun üzerine e¤ilir. 

Emirhan PERKER








