‹lerlemek
karakterimizdir

B

ahara merhaba diyen erguvan, gül ve manolyalar›n renkleriyle yeni
bir mevsimi coﬂku ve umutla karﬂ›lad›k. ﬁehir hayat›n›n
keﬂmekeﬂine inat varl›¤›n› ispat edercesine bir avuç toprak bulabilen filizler ne kadar ders verici. Ekonomi içerisinde ihtiyac›m›z
olan bilinç, biraz da do¤ay› gözlemlemekten geçmiyor mu?
Koﬂullar›n zorlu¤unu avantaj durumuna dönüﬂtürmek için ne yap›yoruz? Zorluklar›
kazan›ma çevirmek için yapaca¤›m›z içsel sorgulamalar›m›z sonucunda
varaca¤›m›z nokta bizi baﬂar›ya, huzura götürecektir.
Karﬂ›lad›¤›m›z bahar tüm güzelli¤inin yan› s›ra, 2008’in ABD’de yaﬂanan Mortgage
kaynakl› ekonomik krizden etkilenen dünyas›n› da göz ard› edemeyiz. Yaﬂanan kriz,
dünya çap›ndaki kredi ve finans kuruluﬂlar›n› etkiledi. Bu huzursuz ortamdan
Türkiye’de nasibini ald›. En az›ndan piyasalara hat›r› say›l›r temkinli bir hava hakim.

Hasan Kondu
Kondu Grup Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“Türkiye’nin tekrar
yükseliﬂe geçece¤ine
inan›yoruz. Bu
inanc›m›z›n göstergesi
olarak da iki senedir
planlad›¤›m›z büyüme
ad›mlar›n› atm›ﬂ
bulunuyoruz.”

Denge esas›na göre Türkiye’nin tekrar yükseliﬂe geçece¤ine inan›yoruz. Bu
inanc›m›z›n göstergesi olarak da iki senedir planlad›¤›m›z büyüme ad›mlar›n› atm›ﬂ
bulunuyoruz.
Yay›nc› müﬂterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için sadece kitap ve dergi
bas›m›na odaklanan bir firma daha kurduk: Pasifik Ofset. Mega Bas›m’a kardeﬂ
olarak gelen Pasifik Ofset’ten dolay›, her iki firmam›z› bünyesinde bar›nd›racak olan
bir yap› oluﬂturduk: Kondu Grup. Bundan sonra çat› kuruluﬂ olarak Kondu Grup’tan
bahsedece¤iz. Yeni çat›m›z alt›nda matbaac›l›k alan›nda yeni yat›r›mlar›m›z olacak.
Ayr›ca iki ﬂirketimizin yan›na yeni firmalar da eklenecek.
Büyüme ad›mlar›m›z marka mimarimizi yenilemekle s›n›rl› kalmad› tabii ki. Artan iﬂ
hacmimizden dolay› yeni makine park›na ihtiyaç duyduk. Bir adet 2008 model 70x100
beﬂ renk dispersiyon lamineli makine ald›k. ‹stihdam say›m›z› art›rd›k. Bu
geliﬂmeler sonucunda daha geniﬂ ve olanaklar› daha fazla olan bir lokasyona
taﬂ›nmam›z gerçe¤i ortaya ç›kt›. Üretim ve yönetim alanlar›yla toplam› 10 bin
metrekareye yaklaﬂan yeni modern tesislerimize Haziran ay›nda taﬂ›n›yoruz.
Üst düzey yöneticilerimize ve pazarlama ekibimize hizmet kalitelerini ve iﬂ yönetme
becerilerini art›rmalar› için sürekli e¤itim ald›r›yoruz. Pazarlama, sat›ﬂ, müﬂteri
memnuniyeti, kiﬂisel geliﬂim, yöneticilik, inovasyon ve yabanc› dil alanlar›ndaki bu
e¤itimler sayesinde di¤er matbaalardan fark›m›z› hemen görebileceksiniz.
Pazarlama departman›m›z› da yeniden yap›land›rd›k. Yurtiçi Müﬂteriler Bölümü ve
Yurtd›ﬂ› Müﬂteriler Bölümü’nün yan›na bir de Kurumsal ‹letiﬂim Bölümü ekledik. Bu
bölümün faaliyetleri sayesinde Kondu Grup ve markalar› Mega Bas›m ile Pasifik
Ofset daha bilinir kurumlar haline gelecek.
Ayr›ca yurt içi ve yurt d›ﬂ› müﬂteriler bölümlerinde ekip say›s›n› art›rd›k. Art›k mevcut müﬂterilere hizmet üretme iﬂi ile yeni müﬂteriler bulma iﬂi ayr› ekiplerin görevi
olacak. Böylece müﬂteri temsilcilerimiz sadece siz de¤erli müﬂterilerimize odaklanm›ﬂ olacak. Sizleri daha s›k ziyaret edecekler, öneriler getirecekler. Daha h›zl› ve
hatas›z çal›ﬂmak için konsantrasyonlar› sadece sizlere dönük olacak.
De¤iﬂimin bir göstergesi de elinizde tuttu¤unuz Megazin dergisi. Bu say›dan itibaren
ebatlar›n›, mizanpaj›n› ve içeri¤ini yeniledik. Okumaktan zevk alaca¤›n›za
inan›yorum. Att›¤›m›z ad›mlar› ve yaﬂad›¤›m›z geliﬂimi görmeniz için sizleri bu güzel
bahar mevsiminde yeni yerimize bekliyoruz.
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KONDU GRUP’TAN HABERLER

MEGA BASIM VE
PAS‹F‹K OFSET
TAﬁINIYOR
"Mega Bas›m" ve "Pasifik Ofset" üretimlerine
Haramidere'deki yeni tesislerinde devam edecek.
Yaklaﬂ›k 10 bin metrekare olan iki katl› yeni tesisimizde yap›lan tüm uygulamalar›n kalitesini
sa¤lamak ad›na ergonomik ve ideal matbaa ortam›n›n haz›rlanmas›na azami ölçüde dikkat edildi.
Yeni fabrikam›z›n giriﬂ kat›; bask› ve bask› sonras› departmandan oluﬂuyor. Tüm iﬂlemler tek
katta gerçekleﬂerek ürünler sevkiyata haz›r hale
gelecek. ‹kinci katta ise, bask› öncesi, pazarlama,
muhasebe, yönetici odalar›, seminer odas›, kütüphane, arﬂiv, toplant› odalar›, showroom’lar ve yemekhane bulunmaktad›r.
Türkiye'deki matbaalar›n en büyük problemlerinden biri üretimde vibrasyon olmas›d›r. Üretim
kat›m›z›n en önemli özelli¤i düz ayakta olmas› ve

Daha da güçlendik!
Mega Bas›m ve yeni ﬂirketimiz Pasifik Ofset
2008 y›l›nda yeni yat›r›mlarla büyümeye devam ediyor. Üretim kalitesini ve müﬂteri memnuniyetini en
üst düzeye taﬂ›yabilmek ad›na yapt›¤›m›z yat›r›mlardan biri de bask› üretim band›na dahil etti¤imiz
2008 model, beﬂ renk dispersiyon lak lamineli
70x100 KOMOR‹ LS 540 ofset makinesi oldu.
Türkiye’ye gelen en son bask› makinesi olan KOMOR‹ LS 540 üzerinde tüm otomosyonlara sahiptir.
DRUPA 2008 Fuar›’nda da bir eﬂi sergilenecek olan yeni makinemiz ile
birlikte Mega Bas›m ve Pasifik
Ofset’in renkli makine say›s›
dörde ç›km›ﬂt›r.
Bu yat›r›mla birlikte üretim h›z›m›z› bir ad›m daha
öteye götürürken ürün kalitemizi de art›rm›ﬂ olduk.
Ayr›ca kitap bask›s› için
al›nan iki renkli 70x100 per-

zeminin topra¤a basmas›d›r. Bu sayede vibrasyonsuz bir ortamda kaliteli bask› üretimi gerçekleﬂecektir. Ayr›ca yapt›¤›m›z "iklimlendirme" ile ideal
bask› için gerekli nem ve ›s› sa¤lanm›ﬂt›r."
YEN‹ ADRES‹M‹Z:
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 3/1 Baha ‹ﬂ Merkezi A Blok
Haramidere - ‹STANBUL

fektörlü Heildelberg bask› makinesinin kurulmas›n›n ard›ndan k›sa süre içinde önemli üretimlere imza atan Pasifik Ofset’in üretim gücü ve kalitesi art›r›ld›. Böylece tesisimizde iki renkli 70x100 perfektörlü bask› makinesi say›s› da üçe ç›kt›.
Bask› sürecine yap›lan yat›r›mlar y›l›n ikinci yar›s›nda da h›z kesmeden devam edecek.
Sektörünün lideri pozisyonunu korumay› hedefleyen Kondu Grup çat›s› alt›ndaki Mega Bas›m ve
Pasifik Ofset, donan›ml› insan gücüne oldu¤u kadar
teknolojiye olan yat›r›mlar› da sürdürecek.

MEGAZ‹N
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MAKALE

Murat ﬁaylan
muratsaylan@referansnoktasi.com

Ajanslardaki
Müﬂteri Temsilcileri

ABD orijinli eski bir kitap Müﬂteri Temsilcisi’ni “‹nsanlar› etkisi alt›na alabilen,
içten bir gülüﬂü ve ﬂef garsonla anlaﬂabilme yetene¤i olan kiﬂidir” diye
tan›ml›yor. Belki de bu tan›mdan etkilenen (!) ajanslar›m›z uzun y›llar “düzgün
fizikli ve cilveli” Müﬂteri Temsilcileri bar›nd›rd›lar. Bu tip müﬂteri temsilcilerinin
büyük ço¤unlu¤u da reklamc›l›ktan ve pazarlamadan bihaberdi...

R

eklamc›l›¤›n en önemli pozisyonu müﬂteri temsilcili¤idir. Müﬂteri temsilcisi,
bir ajans›n motivasyonunda, baﬂar›s›nda
ve karl›l›¤›nda çok önemli rol oynar.
Önemli rollerine ra¤men "müﬂteri temsilcileri"
üzerine çok az yaz›l›r çizilir. Hatta reklamc›dan say›lmazlar. Akademi dünyas› da müﬂteri temsilcili¤ini meslekten görmemektedir. Hiçbir üniversitemizve fakültemizde müﬂteri temsilcisi yetiﬂtirmek üzerine bir bölüm yoktur. Reklamc› yetiﬂtiren iletiﬂim
fakülteleri de "müﬂteri temsilcisi"ni ne yaz›k ki es
geçmektedir.
Alaydan yetiﬂen bu arkadaﬂlara tavsiyelerde bulunan, bilgi veren akademik çal›ﬂmalar ve kitaplar
eksiktir. Reklam sektörü bir an önce bu konuya
e¤ilmelidir. Zira reklamc›l›k sektörünün acil bilgi ve
becerisi yüksek müﬂteri temsilcilerine ihtiyac› var.
Müﬂteri temsilcisi müﬂteri karﬂ›s›nda ajans›,
ajans karﬂ›s›nda müﬂteriyi temsil eden kiﬂidir.
Temsil yetene¤i güçlü olmal›d›r. Müﬂteriyi ve ajans›
yönlendiren, tak›mlar› çal›ﬂt›ran kiﬂidir. Sözü dinlenir olmal›d›r. Reklamveren ve reklam ajans› aras›ndaki reklamc›l›k iliﬂkisini ve iﬂini yürüten kiﬂidir.
Proaktif olmal›d›r.
Bir ajans›n temel gelir kayna¤› reklamverenlerdir ve onlarla iliﬂkileri yürüten müﬂteri temsilcileridir. Bu önemli görevi müﬂteri temsilcilerine devreden ajans patronlar›;
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• ‹ﬂe zaman›nda gelen,
• Üniversiteli, kültürlü, ‹ngilizce bilen,
• Prezantabl, proaktif,
• Dikkatli, h›zl›, güler yüzlü, sab›rl›,
• Toplant› notu ve rapor haz›rlamas›n› bilen,
• Reklamveren ile ahenkle dans eden ve
yönlendirebilen,
• Kreatif ile iyi geçinen ve onlar› yönlendirebilen,
• Brif almay›, stratejiye debrif vermeyi,
kreatife yarat›c› brif vermeyi becerebilen,
• ‹ﬂleri do¤ru yapan, do¤ru iﬂler de yapan,
• Kendine güvenen,
• Reklamveren için yeni projeler geliﬂtiren ve
hayata geçiren,
• Tedarikçi databank› ve iliﬂkileri iyi,
• Para kazand›ran,
• Sorunlar› yans›tmadan ya da probleme
dönüﬂtürmeden çözebilen...
...müﬂteri temsilcilerini sever.
ABD orijinli eski bir kitap “müﬂteri temsilcisi”ni
“‹nsanlar› etkisi alt›na alabilen, içten bir gülüﬂü ve
ﬂef garsonla anlaﬂabilme yetene¤i olan kiﬂidir” diye
tan›ml›yor. Belki de bu tan›mdan etkilenen (!) ajanslar›m›z uzun y›llar “düzgün fizikli ve cilveli” müﬂteri
temsilcileri bar›nd›rd›lar. Bu tip müﬂteri temsilcilerinin büyük ço¤unlu¤u da reklamc›l›ktan ve pazarlamadan bihaberdiler.

Ne mutlu ki, günümüzde prezantabl oldu¤u kadar, pazarlama zekas›na da sahip müﬂteri temsilcileri popüler. Böyle de olmak zorunda. Çünkü reklam ajanslar› öncelikle müﬂterilerinin pazarlama
problemlerini çözen partnerlerdir. ‹letiﬂim ve reklam hizmetleri sunmak için bir pazarlama ihtiyac›n›
tespit etmek gerekir. En önemli görev de müﬂteri
temsilcisine düﬂer. Reklamvereni ve markas›n› iyi
analiz etmek, müﬂterinin ihtiyaçlar›n› hemen alg›lamak, pazarlama önerileri getirmek ve müﬂterinin
dilinden anlamak için “pazarlama zekas›” ﬂartt›r.
Pazarlama zekas› sadece reklamverene gösterilecek bir zeka da de¤ildir. Ajans patronlar›na,
stratejik planlamac›lara, yarat›c› ekibe ve medya
planlamac›lara da gösterilmelidir. Pazarlamadan
anlayan bir müﬂteri temsilcisi daha do¤ru brif verecek ve daha iyi verim alacakt›r.

MÜﬁTER‹ TEMS‹LC‹LER‹N‹N
TEMEL GÖREVLER‹
• Reklamverenin profilini belirlemek,
• Reklamveren ile iletiﬂime geçmek,
• Reklamvereni dinlemek ve anlamak,
• Reklamverenin talep etti¤i ürün ve hizmeti
tedarik etmek,
- Ajans içi üreticilerden,
- Ajans d›ﬂ› üreticilerden,
• Reklamverene fatura kesmek,
• Reklamverenden geribildirim almak,
• Reklamverenin ﬂikayetlerini gidermek,
• Reklamverene pazarlama ve iletiﬂim
önerileri sunmak,
• Reklamverenin memnuniyetini yükseltmek,
• Reklamverenlerin süreklili¤ini sa¤lamak,
• Reklamverenlerin talep s›kl›¤›n› ve
büyüklü¤ünü art›rmak,
• Potansiyel reklamverenlere ulaﬂmak,
Bu görevleri yürüten müﬂteri temsilcisinin kendisini sürekli geliﬂtirmesi gerekir.
Marketing Türkiye’nin kurucusu rahmetli Atilla
Ö¤üd’ün bir konferansta söyledi¤i ﬂu sözünü hiç
unutmam; “Beyinler veri bombard›man› alt›nda,
mesaj kirlili¤i insanlar› git gide daha da duyars›zlaﬂt›r›yor. ‹nsanlar›n dikkatini çekmek, alg› eﬂiklerinden bilgi boﬂaltmak ve zihinlerinde yer edinmek
her geçen gün daha da zorlaﬂ›yor. Daha kötüsü, tüketiciyi ikna etmeye çal›ﬂan bizlerin de kafas› kar›-

ﬂ›k. Sektörümüzün üretti¤i bilgilere / verilere ya yetiﬂemiyoruz ya da eriﬂemiyoruz. Ama s›zlanman›n
faydas› yok, geliﬂmeleri takip edece¤iz, yeni fikirler
geliﬂtirece¤iz ve sorumlu oldu¤umuz markalar› y›ld›zlaﬂt›rmaya devam edece¤iz”
Evet. müﬂteri temsilcileri iﬂlerinin yo¤unlu¤undan veya bilginin çoklu¤undan ﬂikayet etmemelidir.
Reklamc›l›¤› gelip geçici bir iﬂ olarak görmüyorlarsa, güzelliklerini geliﬂtirmenin yan›nda pazarlama
zekalar›n› da geliﬂtirmelidirler.

‹LET‹ﬁ‹M BECER‹S‹
Üretilecek iﬂ için bir çok paydaﬂla temasa geçen
müﬂteri temsilcisinin iliﬂki ve iletiﬂim yetene¤i de
çok önemlidir. Bireysel iletiﬂim becerileri iyi olmayan bir müﬂteri temsilcisinin güzelli¤i de, pazarlama zekas› da iﬂe yaramaz.
Bireysel iletiﬂim becerilerini art›rmak için temel
ﬂart “iﬂinizi sevmektir”. ‹ﬂine aﬂkla ba¤l› olanlar›n
iletiﬂim becerilerinin daha geliﬂmiﬂ oldu¤u araﬂt›rmalarla kan›tlanm›ﬂt›r.
‹letiﬂimin parçalar› kelimeler, ses ve beden dilidir. Uzmanlara göre iletiﬂimde kelimeler yüzde 10,
ses yüzde 30, beden dili yüzde 60 önem taﬂ›maktad›r. Yani dünyan›n en mant›kl› cümlelerini de kursan›z sesinizi ve bedeninizi do¤ru kullanm›yorsan›z karﬂ› taraf üzerinde olumlu bir izlenim b›rakamazs›n›z. Sesinizi ve bedeninizi do¤ru kullanman›n birinci ﬂart› da
“iﬂinizi sevmektir”
‹ﬂini seven bir müﬂteri temsilcisi, kendine güvenini, samimiyetini ve uzmanl›¤›n›
sesine ve bedenine
de aktarabilecektir.
‹ﬂinizi sevmiyorsan›z derhal müﬂteri temsilcili¤ini
b›rak›n. B›rakmad›¤›n›zda ajans›n›za, müﬂterinize
ve kendinize kaybettirdikleriniz,
kazand›rd›klar›n›z›n bin kat›d›r.
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matbaaya insiyatif b›rak›lmas›

gerekti¤ini söylüyor.

aya¤›nda

kreatif kökenli bir reklamc› olmas›n›n avantajlar›n› vurgularken iﬂin üretim

Koloni Reklam’›n Ajans Baﬂkan› ve Yarat›c› Yönetmeni

RÖPORTAJ

“baﬂö¤retmenlik
yapmam

Müﬂteriye

Röportaj: Serdar Erbaﬂ • Foto¤raflar: Coﬂkun Çeler

”

T

am hizmet reklam ajans› olarak hizmet
veren Koloni Reklam 2002’de kuruldu.
Kuruldu¤u günden bu yana ulusal ve
uluslararas› markalarla iﬂbirli¤i yap›yor.
Koloni’nin kurucu ortaklar›ndan ve ﬂu anki
a¤›rl›kl› hisseye sahip Yarat›c› Yönetmeni
Erhan
Küçük’le
reklamc›l›k
üzerine
konuﬂtuk…
Reklam ajans› sahipleri aras›nda müﬂteri
temsilcili¤i ya da farkl› meslek gruplar›ndan
gelenlerin yan› s›ra grafikerlik ve art direktörlükten de gelenlerin oldu¤unu vurgulayan
Erhan Küçük “‹ﬂte ben bu ikinci gruptan›m”

derken iﬂ yaﬂam›nda kendisine avantaj
sa¤layan bir özelli¤inin de alt›n› çizmiﬂ oluyor
asl›nda. Matbaac›l›k deneyimi de olan Erhan
Küçük “‹stedi¤iniz kadar müﬂteriniz olsun;
yüzlerce, binlerce iﬂiniz olsun e¤er o iﬂi
yapacak bir kreatif adam›n›z yoksa o iﬂin sizde
olmas›n›n hiçbir anlam› yok” dedikten sonra
ekliyor:
“Grafiker, art direktör kökenli olan bizim
gibilerin ﬂöyle bir fark› var: Biz çok s›k›ﬂt›¤›m›z
zaman iﬂi oturup kendimiz yapar›z. O yüzden
benim pozisyonumdakiler daha rahat…
En az›ndan kendi iﬂini yap›yor…”

Kreatif kökenlisiniz… Ajans›n›z›n müﬂteri iliﬂkilerine kar›ﬂm›yor musunuz?
Benim as›l iﬂim müﬂteri iliﬂkileri de¤il asl›nda…
Ama çevremden ya da statümden dolay› ister istemez o iﬂlere de bulaﬂ›yorum. En mutlu oldu¤um, en
keyif ald›¤›m an ise bilgisayar›n baﬂ›na oturup bilfiil iﬂ yapt›¤›m and›r.

Müﬂterinin zaten var olan paras› kadar›yla iﬂ yapars›n, daha fazlas›yla yapamazs›n ki… Ayr›ca Türkiye’de ve dünyada reklam tüketimi o kadar fazla ki…
Bir sürü kampanya var… Sadece iﬂini tekrarlayarak
3 milyon dolarl›k bir haftal›k bir kampanya yap, ilan›na uygun satar… Çok da kreatif bir ﬂey bulmana
gerek yok. Art›k öyle bir döneme geldik…

Ajanstaki konumunuz tam olarak nedir?
Ajans›n yarat›c› yönetmeni benim. “Ajans Baﬂkan›”
titrini çok fazla sevmiyor ve kullanm›yorum. Konumum gere¤i bazen müﬂteri iliﬂkilerine önderlik ediyorum, aﬂa¤›da yap›lan her iﬂin son onay› mutlaka
benden geçiyor ama bu onaydan geçirme sürecinde
“Benim dedi¤im olsun” gibi bir tavr›m olmuyor. Seçilen iﬂ çok yanl›ﬂ bir fikre dayan›yorsa zaten uyar›m› yapar›m. Masan›n hem bu taraf›nday›m hem
karﬂ›s›nday›m.

Bunun nedeni ne? De¤iﬂen alg›lar m› bütçeler
mi yoksa yeni kreatif anlay›ﬂ m› böyle?
Bir kere markan›n bekas› çok önemli. Ben bunu
müﬂterilerime gücüm yetti¤ince anlatmaya çal›ﬂ›r›m ama bir yere kadar... Yani müﬂteriye baﬂö¤retmenlik yapmam, bu çok önemli. Müﬂteriye baﬂö¤retmenlik yapan bir ajans ya da bir insan bence sadece kendini tatmin eder, baﬂka bir ﬂey yapamaz.
Bu ürünü, hizmeti üreten müﬂterilerin fikirlerinin
de do¤ru olabilece¤ini kabul etmek lâz›m.

Müﬂteri yanl›ﬂ yöne gidiyorsa hangi noktada
“Dur” diyorsunuz?
Ben sat›ﬂ odakl› düﬂünen bir insan›m… Müﬂteri bize nas›l bir iﬂ yapmam›z gerekti¤ini söyleyemez asla. Müﬂteri bize neyi nas›l sataca¤›n› anlat›yor ve bize bunu hangi yollarla satmas›n›n do¤ru olaca¤›n›
soruyor. Biz ona yöntem öneriyoruz. Sat›ﬂ kampanyalar›n› modifiye ederiz, yüzdeleriyle oynar›z…

Koloni kaç kiﬂilik bir ajans?
Dokuz kiﬂilik bir ajans›z. Neredeyse bütün büyük
kampanyalar iki ya da üç kiﬂi taraf›ndan ﬂekillenir.
Bu nedenle çok gerekmedikçe ajans›n çal›ﬂan say›s›n› yükseltmiyoruz. “Beﬂ kiﬂinin yapaca¤› iﬂi bir
kiﬂiye yapt›ral›m daha çok para kazanal›m” mant›¤›
de¤il sözünü etti¤im… Biz o insanlara zaten baﬂka
yerde alacaklar› ücretten daha fazlas›n› veriyoruz.

Ama sonuçta müﬂteriye ba¤›ml›s›n›z. En az›ndan bütçe gibi ba¤lay›c› bir kalem var.
Bunu söylerken bütçe ve benzerlerini d›ﬂ›nda tutuyorum. Bir kere zaten “Alt›n› olan kural› koyar”.

Müﬂteri say›n›z›n artmas› halinde büyümeniz
gündeme gelebilir mi?
Baz› küçük ajanslar›n yapt›¤› gibi “Biz küçük kalaca¤›z, butik ajans olaca¤›z” demiyoruz. Ben inanm›-
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yorum bu iﬂe… O fikri çok dürüstçe bulmuyorum.
‹ﬂini büyütmek isteyen herkes do¤ru zemini bulunca büyür, yürür gider. Aksi, tamamen amatör bir
düﬂünce bence. Böyle bir ﬂey yok, bütün büyük account’lar büyük ajanslarla çal›ﬂ›r…

‹ﬂ d›ﬂ›nda neler yap›yorsunuz?
Kendime has meraklar›m var. Onlarla u¤raﬂ›yorum. Son meraklar›mdan biri motosiklet. Ekim’de
bir Suzuki GSR 600 ald›m. Yeni oldu¤um için k›ﬂ
aylar›nda, o ya¤mur çamurda biraz kulland›m ama
art›k uzun gezilere niyetim var. ﬁimdi havay› takip
ediyorum, a¤›r a¤›r iﬂe onunla gidip gelece¤im…
Okuldan kaynaklanan bir foto¤raf merak›m var.
Yard›mc› branﬂ›m foto¤rafç›l›kt›. Makinelerim var,
onlarla kendime göre f›rsat buldukça çal›ﬂ›yorum.

SUZUK‹ TÜRK‹YE,
KOLON‹’YLE BÜYÜDÜ
2002’de kurulan Koloni Reklam’›n müﬂterileri aras›nda dermatoloji dal›nda uzman olan Frans›z ﬂirketi Galderma ve
Danone yer al›yor. En önemli müﬂterilerinden biri ise Suzuki.
Türkiye Suzuki 2005’ten 2007 sonu aras›nda yüzde 200
büyüme, markalar›ndan biri olan Grand Vitara’da da yüzde
75’lik büyüme sa¤lad›. Bu da Koloni’nin performans›n›n en
büyük göstergesi.
E¤itim alan›nda da Ankara Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Koloni ile çal›ﬂmay› tercih eden kurumlar aras›nda. Ajans›n tüm müﬂteri porföyüne
www.kolonireklam.com adresinden ulaﬂabilirsiniz.

Canon 350 D dijital makine kullan›yorum. Standart
objektifinin yan› s›ra 28-300 ayr› bir objektifi var.
Do¤ay› yak›ndan izleyebilece¤im bir yerde oturuyorum; bahçedeki k›rm›z› erik a¤ac›n›n ilk patlad›¤›
an› çektim mesela, her gün sabahlar› bunlar› çekece¤im. Bakal›m kademe kademe ne olacak?

Ajans çal›ﬂanlar›n›n iﬂin üretim aya¤›n› bilmesi gerekli midir?
80’lerin ikinci yar›s›ndan günümüze kadar teknoloji
delice ilerliyor. Dehﬂet bir teknoloji... Bu süreci tam
ortas›nda yaﬂad›m. Mezun oldu¤um Eskiﬂehir
Güzel Sanatlar Fakültesi teknik konusunda iyi bir
okuldur. Foto¤raf bask›s›ndan serigrafiye kadar her

8

MEGAZ‹N

iﬂi bire bir yapt›k. Ben zaten o okula girmeden önce
de bu sektörde oldu¤um için birçok ﬂeyi biliyordum… Yaz›lar› Taksim’e dizgiciye götürüp, dizdirip
birkaç gün sonra al›p letraset eksiklerini tamamlay›p bütün süreci yaﬂam›ﬂ bir insan›m.
‹ﬂin teknik k›sm›n› bilmek bir ajans ya da kreatif bir
insan çok önemli bir nokta. Bu iﬂin tekni¤ini çok iyi
ya da en az›ndan biraz bilmeyen biri kreatif olarak
da çok zorlan›r. Evet bir reklam yazar›n›n çok iyi bilmesine gerek olmayabilir ama reklam yazar› bile
bir fikir önerecekse iﬂin tekni¤iyle ilgili bilgi sahibi
olmas›nda hiçbir sak›nca yok.

Neyi nas›l isteyece¤ini bilmek bir avantaja dönüﬂüyor mu?
Tabii kesinlikle. Ama bu arada iﬂin üretim aya¤›nda
bence matbaaya da inisiyatif b›rak›lmal›.
Ekibiniz de bu ﬂartlarda m› çal›ﬂ›yor?
Grafiker ya da art direktörler matbaadaki insan›n
ne düﬂündü¤ünü çok iyi anlamal›, oradaki ustan›n
bu iﬂe nas›l bakaca¤›n› biraz olsun bilmeli. Oradaki
insan›n o koca devasa makineyi kullanan insan›n bu
iﬂe nas›l bakt›¤›n› biraz olsun bilmekte hiçbir zarar
yok. Ayr›ca bilgi iyidir de. Birkaç saat mesai
yapacaks›n, ö¤reneceksin hiçbir ﬂey kaybetmezsin.
Matbaa ile iliﬂkilerinizde bu tavr›n›z› nas›l
yans›tyorsunuz?
Hiç olmazsa bir iﬂi matbaaya gönderirken tarif
edersin... Üzerine “ﬁurada ﬂöyle ﬂöyle sorunlar ç›kabilir” notu eklersin... Buradaki notu iﬂi gönderirken düﬂersen haz›rl›kl› olursun, bir sürprizle karﬂ›laﬂmazs›n. Aksi halde matbaadaki adam “Bana
ajanstan bir doküman geldi, ben bunu 100 bin adet
bas›yorum” derse onu suçlayamazs›n… Oysa ak›ll›
bir kreatif, iﬂin üzerine kuﬂkusuna dair not düﬂer.
Sorumlulu¤u transfer etmek de¤il mi bu?
Hay›r, bu sorumlulu¤u paylaﬂmak demektir. Eskisi
gibi prova al›yor olsak farkl› olurdu.. Fakat bilgisayar teknolojisi o kadar ilerledi ki ﬂimdi art›k Photoshop’u açt›¤›n›z zaman yüzde de¤erlerini görüyorsunuz… Yüzde de¤erlerini çok iyi bilirim, ben mesela
o notu ço¤u zaman yazmam. Ama burada her iﬂi de
kendim göndermedi¤im için arkadaﬂlara “Emin olmay›n, bir kuﬂkunuz varsa matbaayla paylaﬂ›n” diyorum… Mesela siz yüzde 10 de¤erleriyle haz›rlay›p

“Nas›l ki müﬂterim benim
sözüme de¤er veriyorsa ben de

matbaan›n yönlendirmesini
kabul etmeliyim.”

gönderdiniz; yüzde 10 senin ekrandaki rengin asl›nda. Her iﬂ bask›da matbaalarda yüzde 5-7 oran›nda koyulaﬂ›r. Bir de ekran renkleri RGB modundad›r, ›ﬂ›k renklerinden oluﬂur. Oysa bask›
renkleri boya renkleridir. Orada gördü¤ün rengin
ayn›s›n› bulmak mümkün de¤il.

Matbaadan iﬂlerinizle ilgili uyar› geldi¤inde
de¤erlendiriyor musunuz?
Geçen gün Mega’dan gelip ekranlar› kalibre ettiler ama ne kadar kalibre etseler sen onun yüzde
de¤erlerine bakacaks›n. O yüzden bir endiﬂe varsa prova al; alm›yorsan matbaaya bunu bildir.
Çünkü oradaki usta bu iﬂi her gün yap›yor sen ise
her gün ayn› iﬂi göndermiyorsun. Bu noktada nas›l ki müﬂterim benim sözüme de¤er veriyorsa
ben de matbaan›n yönlendirmesini kabul etmeliyim…

Müﬂteri, ajans, matbaa üçgeni önemli yani.
Müﬂteriler bize neyi nas›l satmalar› gerekti¤ini söylüyor... Biz de onlara diyoruz ki “Bunu ﬂu yolla yaparsak
daha iyi satar›z”. Onlar bize güvenip fikrimizi soruyor...
Ayn› ﬂekilde matbaa da öyle… Bir iﬂi gönderirken oradaki ustalar›n görgüsünden faydalanmayacaksak e¤er,
niye onlarla çal›ﬂal›m ki…
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Pasifik Ofset

z›pk›n gibi geldi!

‹ki y›ll›k bir haz›rl›k sürecinin ard›ndan 2008’in baﬂ›nda üretime baﬂlayan
Pasifik Ofset, sektörünün en iyisi olmak amac›yla ç›kt›¤› yolda k›sa sürede
YKY, Do¤an Kitap, Nesil Yay›nlar›, Merkez Kitaplar gibi yay›n dünyas›n›n önde
gelen yay›nevlerine üretim yapar hale geldi.

H

em yurt içinde hem yurt d›ﬂ›nda 2004
y›l› sonras› yay›nc›l›k ve medya sektörünün üretimimizdeki potansiyeli gitgide artt›…

Yay›nc›l›k ve medya sektörünün daha da geliﬂecek
olmas›, yaklaﬂ›k iki y›ld›r üzerinde titizlikle çal›ﬂt›¤›m›z ve 2008 y›l› baﬂ› itibariyle hayata geçirdi¤imiz
yeni markam›z PAS‹F‹K OFSET’i kurmam›z›n temel
nedenidir.
Mega Bas›m ile Kondu Grup çat›s› alt›nda faaliyetini gerçekleﬂtiren Pasifik Ofset yaln›zca yay›nc›l›k ve medya ile ilgilenen profesyonel müﬂteri temsilcileri, güçlü makine park›, donan›m› ve teknik
ekibiyle ile en uygun fiyata, en iyi hizmeti en k›sa zamanda vermeyi taahhüt ediyor.
Pasifik Ofset; dergi ve kitap üretim sürecinde
yaﬂanan tüm problemi ve üreticilerin kötü al›ﬂkanl›klar›n›n neler oldu¤unu çok iyi biliyordu ve bunlar›n tedbirlerini alm›ﬂt›. Bu sayede bugüne kadarki
deneyimlerinden çok daha üstün bir kalite ve hizmet anlay›ﬂ› ile karﬂ›laﬂan müﬂterilerimizin takdirini kazanan Pasifik Ofset k›sa zamanda Yap› ve Kredi Yay›nlar›, Do¤an Kitap, Nesil Yay›nlar›, Merkez
Kitaplar, Litera Yay›nc›l›k, Salyangoz Yay›nlar› gibi
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yay›n dünyas›n›n önde gelen yay›nevlerine üretim
yapar hale geldi.
2008 y›l›n› “at›l›m y›l›” ilan eden Mega Bas›m ve
Pasifik Ofset yak›n zamanda yeni tesislerinde üretimini sürdürecek; birçok yeni yat›r›m ve projeye imza atmaya devam edecektir.

PAS‹F‹K OFSET’‹N ARTILARI
1. Kitaplarda ayd›ngere, dergilerde filme son verildi; hem zaman kayb› ortadan kalkt›, hem müﬂteri maliyetten kurtuldu hem de kalite yüzde 100 artt›. Tüm belgeler pdf format›nda e-posta ya da ftp’ye
yüklenerek teslim al›n›yor ve CTP teknolojisi ile
montaj yap›larak kal›plar haz›rlan›yor.
2. Ayn› günde iﬂin plotter’i müﬂteriye Pasifik Ofset’in özel kuryesi ile onaya sunuluyor.
3. En önemli özelli¤imiz teslim süresine kesinlikle uyulmas›d›r. Üretim istenilen sürede gerçekleﬂtirilir ve belirtilen yere teslimat yap›l›r.
4. Ürünün bask› ve bask› sonras› kalitesi piyasan›n üzerindedir. Ka¤›t, kal›p, mürekkep ve cilt tutkal› gibi enstrümanlarda kaliteden taviz verilmez,
en iyi hammadde ve malzeme tercihi yap›l›r.

Pasifik Ofset k›sa sürede önemli
eserlerin üretimini gerçekleﬂtirdi.

5. Müﬂteri taraf›ndan temin edilen ka¤›t dahi
üretime baﬂlamadan önce kontrol edilir. ‹stenilen
özellikte olmad›¤› tespit edildi¤i durumlarda müﬂteri uyar›l›r. Her iﬂte ka¤›t su yönünün do¤rulu¤u
özellikle kontrol edilir.

6. Pasifik Ofset günde en az 5 kitap ve 2 dergi
üretimi yapabilmektedir.
7. Bu hizmet anlay›ﬂ› ile Pasifik Ofset sektörün
vazgeçilmez tek matbaas› olacakt›r.

Pasifik Ofset’in son dönemde üretti¤i kitaplardan baz›lar›
Siz Kimi Kand›r›yorsunuz!

Soner Yalç›n

Do¤an Kitap

Atatürk’ten Hat›ralar

Hasan R›za Soyak

YKY

Unutmak

‹nci Aral

Merkez Kitaplar

Namazla Yeniden Do¤dum

Yaﬂar Alptekin

Nesil Yay›nlar›

Tan›d›¤›m Naz›m Hikmet

Orhan Karaveli

Do¤an Kitap

Sorularla Ermeni Meselesi

A. Akgündüz, S. Öztürk, R. Kara

OSAV

Komikaze

Erdil Yaﬂaro¤lu

Do¤an Kitap

Özel Hayat›n Tarihi – 4

P. Aries, G. Duby

YKY

Sol Müdahale

Yalç›n Küçük

Salyangoz Yay›nlar›

Ericksoncu Psikotterapi

Jeffrey K. Zeig

Litera Yay›nc›l›k

‹slama Yolculuk

Akbar Ahmed

Ufuk Kitap
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Tasar›mdan sonra…

…bask›dan önce
Mesle¤e pikajc› olarak baﬂlad›… Uzun
y›llar montaj servisinde çal›ﬂt›.

Macintosh’lar›n ç›kt›¤›
dönem hayat›n›n ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirecek bir karar verdi ve operatör
koltu¤una oturdu… Aradan
geçen 22 y›l›n ard›ndan bugün
Mega Bas›m’›n Bask› Öncesi ﬁefi olan

Abdülkadir Güler
kariyerini ve mesle¤inin inceliklerini
anlatt›. Ajanslardaki kreatif
ekiplere de önemli mesajlar verdi.
Röportaj: Özgür Ya¤mur Akkoç
Foto¤raflar: Coﬂkun Çeler
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eklam ajanslar›ndaki kreatif ekipler iﬂlerini tamamlay›p bir CD’ye yazar ve bir
kuryenin o CD’yi matbaaya teslim etmesiyle baﬂlar bas›l› iﬂlerin hikâyesi.
“Bitmiﬂ” iﬂlerin yaz›ld›¤› o CD matbaalar›n ilk
olarak Bask› Öncesi Servisi’nde aç›l›r… Birçok kez
öylesine kilit rol oynarlar ki bazen dikkatleri sayesinde binlerce adet yanl›ﬂ bas›lacak iﬂ kurtar›l›r.
Mega Bas›m’›n Bask› Öncesi Servisi’ndeyiz…
Hummal› bir çal›ﬂma var. Herkesin önünde iﬂ bilgi
formlar›, ekranlar aç›k… Bir makinenin baﬂ›nda
operatörlerinden biriyle çal›ﬂ›rken buluyoruz servisin ﬂefi Abdülkadir Güler’i…
Yapt›klar› iﬂi anlatmaya “Müﬂteri temsilcisine
sipariﬂ veriliyor, müﬂteri temsilcisi imalat reçetesi
haz›rl›yor…” diye baﬂl›yor. Sözünü etti¤i, her matbaan›n kendi içinde geliﬂtirdi¤i iﬂ bilgi formlar›. “Biz
de oradaki bilgilere göre, gerekiyorsa ikazlar›m›z›
yaparak iﬂimizi yapar›z” diyor Abdülkadir Güler.
“Müﬂteri ne isterse aynen istedi¤i gibi mi yap›yorsunuz” sorumuza tam da Bask› Öncesi Servisi’nin önemini iﬂaret eden bir yan›t al›yoruz:
“‹ﬂleri müﬂteriden geldi¤i gibi, dokunmadan
basmaya kalksak en az yüzde 60’› geri teper...”
Anl›yoruz ki “haz›r” dedi¤imiz birçok iﬂ asl›nda
Bask› Öncesi Servisi’nin müdahaleleri ile haz›r hale
geliyor… Peki, nedir bu müdahale isteyen iﬂler?
‹ﬂleri haz›rlayan kreatif ekiplerin matbaa bilgisi-

ne sahip olmas› gerekti¤ini söyleyen Güler’den teslim edilen iﬂlerde yaﬂanan en büyük sorunlardan
birinin görsellerle ilgili oldu¤unu ö¤reniyoruz. Güler’in dikkat çekti¤i iki konu var: Görsellerin boyutu
ve yanl›ﬂ olan formatlar. RGB format›n›n bask›da
kullan›labilecek bir format olmad›¤›n› hat›rlat›p
ajanslardaki kreatif ekiplere önemli bir mesaj yolluyor:
“Görsellerin özelliklerini görebilmek için Flight
Check adl› bir program kullan›yoruz. Var olan görsellerin orijinal çözünürlü¤ünden taramadaki çözünürlü¤üne kadar özelliklerini görüyoruz. Bir görselin çok büyütülmüﬂ oldu¤unu ya da uzant›s› “tiff”
olarak yaz›lm›ﬂ bir resmin asl›nda RGB oldu¤unu
anl›yoruz. Bu bir kontrol mekanizmas›.”
Megazin’i yay›na haz›rlayan ekip olarak anl›yoruz ki o an için durumu kurtarm›ﬂ gibi görünsek de
zaman zaman görseller üzerinde yapt›¤›m›z “oynamalar” Bask› Öncesi’nin gözünden kaçm›yor…
ﬁans›m›z› zorlamadan “Çözüm ne” diye soruyoruz… ‹ﬂte cevap:
“Bir program›n yerine baﬂka bir program› kullanarak yap›lan varyasyon sonuçta sa¤l›kl› olmuyor.
Örne¤in Photoshop’un dönüﬂtürdü¤ü CMYK’ya hiçbir zaman hiçbir program dönüﬂtüremez.”
Sayfalar›n mümkün oldu¤unca ayr› ayr› gönderilmesini, gönderilirken de s›rt k›sm›na en az 3
mm’lik Bleed verilmesini özellikle istiyor Abdülkadir Güler. “Zemini taﬂ›rm›yorsan›z beyaz da olsa
taﬂma verin” diye üstelemesine bak›l›rsa bu önemli.
Kreatif ekipler... Duyduk duymad›k demeyin…
Bizden iletmesi.

‹LK DURAK: P‹KAJ
Çorum, ‹skilip do¤umlu Abdülkadir Güler 46 yaﬂ›nda. Askerden döndü¤ü 1985 y›l›nda bir gazetede
kendi deyimiyle “tesadüf eseri” pikajc› olarak iﬂbaﬂ› yapan Güler, daha sonra montajc› olarak sürdürmüﬂ iﬂ yaﬂam›n›. Macintosh’lar ç›kt›¤› zaman “Bir
gün montaj bu makineye geçecek” dedi¤ini hat›rlatan Abdülkadir Güler bu öngörüyle “Bugüne kadar
hep görevlendirildim, talep etti¤im tek iﬂtir” dedi¤i
o talebini iletmiﬂ ﬂefine: “Ben bu mac iﬂine baﬂlamak istiyorum!”
‹ki iﬂi birden götürmek kayd›yla kabul edilmiﬂ iste¤i. Bunu üzerine ekstra ücret almadan gece Macintosh baﬂ›nda, gündüz montajda 3,5 y›l operatörlük yapm›ﬂ iﬂi ö¤renmek u¤runa.
Geçmiﬂte kendine emek harcam›ﬂ büyüklerinin
hakk›n› verirken bilgisini paylaﬂmayanlar› da unutmuﬂ de¤il… Bu yüzden “Bilginin zekat› baﬂkas›yla
paylaﬂmakt›r” sözünü kendine düstur edinmiﬂ…
“Yetiﬂtirdi¤im çok say›da kiﬂi var... Hepsi ekmek yiyor” derken bu gurur bak›ﬂlar›na yans›yor…
Bu iﬂin ilk basamaklar›ndan ad›m ad›m yükselmiﬂ olmas›n›n çal›ﬂanlar› için avantaj oldu¤unu düﬂünen Güler, Nasreddin Hoca’n›n “Bana merkepten
düﬂen gelsin” demesini hat›rlat›p “Ne yaﬂad›klar›n› biliyorum” diyor; “Bir iﬂi akﬂam›n alt› buçu¤unda
verdi¤imde ne hissettiklerini gayet iyi bilirim…”
“Mesle¤imi çok seviyorum, bu iﬂ tahtas› eksik
olanlar›n iﬂi” derken tam da bu “akﬂam alt› buçuk
iﬂleri”ni hat›rlat›r gibi… Meslekte geçen 22 y›l› boyunca bir gün bile kimselere randevu verememiﬂ
biriyle konuﬂmaktay›z çünkü… Sonuçta buras› Bask› Öncesi Servisi… Her an her ﬂey olabilir…

“Eﬁ‹M‹N DESTE⁄‹ TARTIﬁILMAZ”
Biri üniversite, di¤eri 8. s›n›f ö¤rencisi iki k›z babas›
Abdülkadir Güler. K›zlar› Ayﬂe Esra ve Fatma Zehra’ya temel
olsun diye evine de bir Macintosh alm›ﬂ. “Programlara
aﬂinal›klar› olsun, oyun k›sm›na de¤il de bilgisayar›
anlas›nlar diye mac ald›m” diyor tercihini aç›klarken.
‹ﬂten ç›kt›ktan sonra iﬂi unutmaya çal›ﬂan Güler eve gelince
TV’de spor, belgesel gibi onu yormayacak programlar
izledi¤ini söylüyor.
“Ev” deyince Güler’in çok önemli bir mesaj›n› belki de büyük
harflerle yazmal›y›z: “Her baﬂar›l› adam›n arkas›nda bir
kad›n oldu¤una ben de inan›yorum. Eﬂim evi, çocuklar› çekip
çevirir. Evimizde rahat yaﬂamam›z için her ortam› sa¤lar. 20
y›ll›k evliyiz. Bana verdi¤i destek tart›ﬂ›lmaz.”
MEGAZ‹N
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‹stanbul’a iki saat mesafede kentin tüm gürültüsünden
uzak derin nefes almak isteyenlere...

K›y›daki bal›kç› köyü

K›y›köy
Karadeniz'in azg›n dalgalar›na uzanan darac›k
sokaklar›, el uzatsan›z çat›s›na de¤ece¤iniz iki katl› evleri, uzun yolunda

s›ralanan bö¤ürtlenleri, yürüyüﬂ yap›lan dere boylar›, tarihi
manast›r›, Roma kap›s›, bal›¤›n en tazesi ve en ucuzu bu ﬂirin köyde.
Üstelik ‹stanbul’a sadece iki saat mesafede…
14
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Yaz› ve Foto¤raflar: Evin DO⁄U

stanbul giderek çevresindeki illerle beton
a¤›rl›kl› bir birleﬂmeye giderken, bizlere de
yeﬂillikleri aray›p bulmak kal›yor. Neyse ki
hâlâ birkaç kaçamak yerimiz var. Birkaç
saatlik bir yolculuktan sonra nostaljik duygular uyand›ran yerlerden biri de Karadeniz’in ﬂirin
ilçelerinden Vize’nin bir beldesi olan K›y›köy (eski
ad› Midye'yi tercih ederdim ﬂahsen).
Yeﬂillikler aras›ndan geçerek gitti¤iniz ve bir
hayli keyif veren yol, sizi Karadeniz'in k›y›s›ndaki bu
ﬂirin köye ulaﬂt›r›r. Bal›kç›lar›n yuvas› K›y›köy'e
hangi mevsim giderseniz gidin ayr› bir zevk al›rs›n›z.

‹

KIYIKÖY’ÜN TAR‹H‹
Bundan on y›l öncesine göre yap›laﬂmadan nasibini alm›ﬂ bile olsa, hâlâ gidilip, dinlenilecek bir yer.
Birbirine yaslanm›ﬂ evleri, Karadeniz rüzgarlar›na
koridor olan dar sokaklar›, temiz bal›kç› lokantalar›
ile henüz bozulmam›ﬂ bir görüntü içinde. Papuç ve
Kazan derelerinin denize k›vr›larak ulaﬂmas›, dere
üzerindeki incecik tahta köprü, tüm bunlar› tepeden
seyretti¤iniz çay bahçesi ‹stanbul'a sadece iki saatlik mesafede oldu¤unuzu unutturuyor bir anda.
Küçük olmas›na karﬂ›n, tarihi çok eskilere dayan›yor K›y›köy'ün. Salmidisos ad›yla kurulduktan
sonra M.S. 2. yüzy›lda Got'lar›n sald›r›s›na u¤ram›ﬂ.
Daha sonra Do¤u Roma ve Bulgarlar›n hakimiyetine
giren ﬂehre Cenevizliler 1204 y›llar›nda hakim olmuﬂ. Tekrar Bizans'›n egemenli¤ine giren kent, ‹stanbul'un Türkler taraf›ndan fethedilmesi s›ras›nda
Türklerin eline geçer.

DEN‹Z, DERE, ORMAN ‹Ç ‹ÇE
Yüksek bir tepeye kurulmuﬂ ve k›y›s›n›n gemilerin yanaﬂmas›na elveriﬂli olmas› nedeniyle ticarete
aç›k olmuﬂ her zaman. Bir zamanlar Rum nüfusun
yo¤un oldu¤u köyde ﬂimdi belki de Rumlardan kimse kalmam›ﬂt›r. Palamutun ilk avland›¤› yer olan K›y›köy'de halk geçimini büyük ölçüde bal›kç›l›ktan,
bir miktar da ormanc›l›ktan sa¤lamakta.
K›y›köy'ün en güzel yan› derelerle denizin kucaklaﬂmas›. ‹sterseniz incecik kumsallar›nda Karadeniz'in dalgalar›n› seyredin, isterseniz dere kenarlar›nda yürüyüﬂ yap›n. Kiralayabilece¤iniz dere bisikletleri ile do¤an›n içine de kar›ﬂabilirsiniz… Avlanma zamanlar›nda derelerde alabal›k da avlanabiliyor. Ancak son y›llardaki kurakl›k buradaki derelerde de hissediliyor.

MEGAZ‹N
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K›y›köy’de yeterince vakit geçirdik diyorsan›z kay›k sefalar›yla ünlü Kastro sizi bekliyor. K›y›köy'e 89 km uzakl›ktaki Kastro yeﬂillikler içinde Karadeniz'e dökülen bir dere.

TAR‹H‹ YAPILAR
K›y›köy'de sadece bal›k yok. Küçücük bir yer
ama yüzy›llard›r önemli bir yerleﬂim yeri olmuﬂ.
Bugüne kadar gelen en önemli yap›lar›n baﬂ›nda
Aya Nikola Kilisesi geliyor. Papuç deresini takip
ederseniz 600-700 metre ileride kayalara oyularak
yap›lm›ﬂ hücreler görülür. Tamamen kayalara oyularak yap›lan yap›n›n zemin kat›nda kilise, üstte keﬂiﬂlere ait hücreler, en alt katta ise ayazma bulunuyor. Kiliseye iliﬂkin hiç bir yaz›l› bilgi yok ama söylencelere bakarsan›z, Roma döneminde H›ristiyanlara yap›lan bask› ve zulümden kaçanlar›n buralar›
saklanma yeri olarak kulland›klar› anlat›l›yor.
K›y›köy'ün içinde oldukça iyi korunmuﬂ durumdaki tarihi kap› ise Saray Kap›s› olarak bilinmekte.
3,20 metre yüksekli¤indeki Bizans kap›s›n›n alt k›sm› taﬂ, üst k›sm› tu¤lalarla örülü. Midye kalesi, güneyde Kazandere, kuzeyde Papuçdere aras›ndan
denize do¤ru inen s›rt üzerinde boy gösteriyor.
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NASIL G‹D‹L‹R?
‹stanbul-K›y›köy aras› 165 km. K›y›köy'e gitmek için
TEM yoluyla Edirne yönüne gidin. Çerkezköy sapa¤›ndan ayr›ld›ktan sonra Saray ilçesi yönünde Karadeniz'e (kuzeye) do¤ru sap›n. Virajl› yolun baz› yerleri bozuk olsa da asfalt ve do¤an›n içinden akan bir
yol. Benzin ikmalinizi Saray'da yapman›zda fayda
var. Saray – K›y›köy aras› 30 km. Kastro deresi ise
K›y›köy'e 8-9 km. uzakl›kta.
K›y›köy’e otobüsle ulaﬂmak isteyenler ise ‹stanbul
Esenler Otobüs Terminali’nden her gün 15.30’da
kalkan K›y›köy otobüslerini kullanabilir. Yaklaﬂ›k 2,5
saat süren yolculu¤un biletleri 15 YTL.

NEREDE KALINIR?
Yerleﬂim alan› çok dar olan K›y›köy'de büyük otel veya
motel yok. Y›llar önce sadece iki pansiyonu olan K›y›köy
turizme giderek al›ﬂ›yor. Bu nedenle pansiyon yönünden
bir sorun yok. ‹ki veya üç kiﬂilik odalardan oluﬂan pansiyonlarda yer bulmak sorun olmasa da önceden rezervasyon yapt›rmakta ya da mevsimine göre pansiyonlar›n aç›k
olup olmad›¤›n› kontrol etmekte fayda var.
• Sahil Pansiyon

0 288 388 62 18

• Palaz Pansiyon

0 288 388 61 77

• Genç Otel

0 288 388 65 68

• Hülya Pansiyon

0 288 388 60 16

• Gök Pansiyon

0 288 388 61 14

• Davut Dolaman

0 288 388 60 20

• Yakamoz Pansiyon

0 288 388 60 92

• Midye Pansiyon

0 288 388 64 72

• Y›lmaz Pansiyon

0 288 388 60 81
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Hünalp Sabit

Hoﬂgörmek,
Sevmek ve
Sevilmek

En farkl› renkler, en çeﬂitli ﬂeyler dünyam›zda en uyumlu ﬂekilde bir
aradayken, biz insanlar uyumlu bir ﬂekilde yaﬂaman›n ne kadar önemli
oldu¤unu, nas›l unutabiliriz? Nas›l da tek renkli, tek ﬂekilli, tek görüﬂlü ve
tek davran›ﬂ biçimli bir dünya yaratmak istiyoruz kendimize?
enklerle dolu bir dünyada yaﬂ›yoruz.
Gök kubbe dedi¤imiz bir mavili¤in alt›nda, do¤a mevsimler de¤iﬂtikçe bize
renklerin tüm çeﬂitlerini ve güzelliklerini sunuyor. Ço¤u zaman fark›nda olmadan, bir teknoloji harikas› oldu¤u kadar bir sanat
harikas› da olan dünyam›zda tarifsiz bir güzelli¤in
içinde yaﬂ›yoruz.

R

Üzülüyoruz yine de bazen, hatta ümitsizli¤e bile
kap›l›yoruz. Rengârenk güzellikler içindeki dünyam›zda tek bir renge tek bir ﬂekle bürünüyoruz sanki. Ruhumuzu karart›yoruz. Niye? ‹stedi¤imiz, bekledi¤imiz, hoﬂumuza gidecek ﬂeyleri bulamad›¤›m›z
veya elde edemedi¤imiz zamanlarda oluyor bu durumumuz, de¤il mi? Ço¤u zaman en yak›nlar›m›zla
anlaﬂamaz duruma girebiliyoruz. Onlar bize istedi¤imiz, bekledi¤imiz ﬂekilde davranm›yor diye dünyam›z› karart›yoruz. Ya biz? Biz onlara nas›l davran›yoruz? Ailemiz, dostlar›m›z, iﬂ arkadaﬂlar›m›z için
ve hatta en çok sevdi¤imiz insan için bile, bu durumu biz yaratm›ﬂ olamaz m›y›z? Yani baﬂar›l› olacak
yerde baﬂar›s›zl›kla, mutlu olacak yerde mutsuzlukla baﬂ baﬂa kalm›ﬂsak, bunun nedeni biz olamaz
m›y›z?
Varl›¤›m›z› ispatlamak, yani fark edilmek en büyük ihtiyaçlar›m›zdan biridir. Bunu tek baﬂ›m›za baﬂaramad›¤›m›zda içimize kapan›r ya da ço¤u zaman
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gruplaﬂ›r›z. Gruplaﬂmak kendi içinde bir gücü oluﬂtururken, farkl› gruplarla da karﬂ› karﬂ›ya gelmek
demektir. Bazen bir futbol tak›m› fanati¤i olabilece¤imiz gibi, bazen de vatan, millet ve hatta din konusunda aﬂ›r› uçlarda gruplaﬂabiliriz. Ço¤u zaman bu
gruplaﬂmalar, ayn› grup içinde olanlar›n aras›ndaki
anlay›ﬂ, hoﬂgörü ve uyumun aksine, karﬂ›lar›ndakileri anlamamaya, hor görmeye ve hatta çat›ﬂmalara neden olabilir. Hiç fark›nda olmadan ille de kendimiz gibi olan insanlarla birlikte olmak ve sadece
onlarla iﬂ yapmak gibi bir kal›plaﬂman›n ve körlü¤ün içine gireriz. O zaman da, kendi varl›¤›m›z› ispatlamaya çal›ﬂ›rken karﬂ›m›zdakilerin varl›klar›n›
çi¤neyerek, hor görerek en az›ndan onlar›n görüﬂ
ve davran›ﬂlar›na sayg›s›zl›k ederek, toplumda huzursuzlu¤a ve mutsuzlu¤a neden olabiliyoruz.

FARKLILIKLARIMIZA RA⁄MEN…
En farkl› renkler, en çeﬂitli ﬂeyler dünyam›zda
en uyumlu ﬂekilde bir aradayken, biz insanlar
uyumlu bir ﬂekilde yaﬂaman›n ne kadar önemli oldu¤unu, nas›l unutabiliriz? Nas›l da tek renkli, tek
ﬂekilli, tek görüﬂlü ve tek davran›ﬂ biçimli bir dünya
yaratmak istiyoruz kendimize? Üstelik Allah bize
“‹steseydim sizi tek kavim, tek millet olarak yarat›rd›m” demesine ra¤men. Üstelik de birbirimize görünüﬂ olarak ne kadar çok benzesek bile, hiçbirimizin birbirimize benzemedi¤ini, parmak izlerimiz gi-

bi farkl› oldu¤umuzu bilmemize ra¤men.
Yaratana, dinlerin bize ö¤rettiklerine ra¤men,
hani derler ya “Kraldan fazla kralc› olmak” gibi,
“Bizim gibi düﬂünmüyorlar, bizim gibi davranm›yorlar” diye, baﬂkalar›n› suçlamak ve hatta onlara sald›rmak bize ne kazand›r›r? Bir an için kendimizi
suçlad›klar›m›z›n yerine koyal›m ve düﬂünelim.
Kendi varl›¤›m›z›n ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, birbirimize
olan karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›kla mümkün oldu¤unu anlayarak, birbirimize sevgiyle ve hoﬂgörüyle yaklaﬂal›m. Bütün farkl›l›klar›m›za ra¤men birbirimizi incitmeden yaﬂaman›n yollar›n› arayal›m.

lara bir insan olarak sayg› ve sevgiyle yaklaﬂabilelim. Ve onlar› anlamak için daha çok çaba harcayal›m.
‹ﬂte bu noktada size sevgiden biraz daha söz etmek istiyorum ve tabii ki biraz da aﬂktan. Belirtti¤im gibi teknoloji ve sanat harikas› bir dünyada yaﬂ›yoruz. Belli ki bizim için haz›rlanan bu dünya en
yüce sevgi ve aﬂkla yarat›lm›ﬂ. Gönüllerimize de
onu yaratana karﬂ› yüce sevgiyi ve aﬂk› koyarak. Bir
Yunus Emre’nin, bir Mevlana’n›n anlatmaya çal›ﬂt›¤› bu sevgi ve bu aﬂk de¤il midir bizleri insan yapan?
Gönlümüzde bu sevgi ve bu aﬂk olmasa, bizi yaratana olan borcumuzu baﬂka nas›l ödeyebiliriz ki?

PAYLAﬁMAYI B‹LMEK
Dünyam›zda herkese yetecek kadar her ﬂey
var... Araﬂt›rma, geliﬂtirme ve üretim konular›nda
önde olanlar bu nimetlerden daha çok yararlan›rken, yüzy›llar önceki k›s›r bir bak›ﬂ aç›s› ve al›ﬂkanl›klar›ndan kurtulamayanlarsa, bu nimetlerden yeterince yararlanamamakta. Üstelik bu insanlar
kendilerine olduklar› kadar, dünyaya da yabanc›laﬂmaktalar. Hayatla bütünleﬂen, yani teknoloji, sanat
ve felsefe konular›nda günümüzün koﬂullar›na göre sürekli geliﬂmeye aç›k olanlar ve sonuçlar›n› adil
bir ﬂekilde paylaﬂanlarsa, daha çok hoﬂgörüye sahip olanlar ve sevgiyi daha çok paylaﬂmas›n› bilenlerdir.
En s›radan bir insan bile, t›pk› do¤adaki di¤er
canl›lar gibi kendi ç›karlar› do¤rultusunda hareket
eder. Bu durum, bir ailede, bir kurumda, bir toplumda da böyledir. Kendimize baﬂkalar›yla birlikte
olmak için, bir menfaat birlikteli¤i yaratt›¤›m›z ölçüde baﬂar›l› ve mutlu olabiliriz. Bu menfaat birlikteli¤i içindeki davran›ﬂlar›m›z ise yaﬂad›¤›m›z toplumun ahlâki, hukuki ve dini kurallar› içinde kald›¤›
ölçüde birbirimize olan sayg›, sevgi ve hoﬂgörümüz
de yerleﬂir. Böylece bu temel kurallarla hoﬂgörü
içinde bir arada yaﬂamak daha kolay olur. Sonuçta
baﬂkalar›n›n haklar›n› çi¤nemeden, duygular›n› incitmeden, kaliteli bir yaﬂam› paylaﬂarak yaﬂamak,
ne güzel olur de¤il mi?
Bunu baﬂarmak bu kadar zor mu? De¤il tabii ki.
Yeter ki içine girdi¤imiz baz› kal›plardan ve önyarg›lardan ç›karak insanlar› hangi taraftan olduklar›na
göre veya makamlar› ve unvanlar›na göre de¤il on-

Yaln›z Yaratan’a karﬂ› m›? Ya birbirimize karﬂ›
olan sevgimiz ve en çok sevdi¤imiz bir insana karﬂ›
duydu¤umuz aﬂk olmasa, yaﬂam bu kadar güzel
olur muydu? Bu sevgiden ve aﬂktan mahrum olan
baz› insanlar de¤il midir, baﬂkalar›n› hoﬂ görmeyen
ve dünyam›zda çat›ﬂmalara neden olanlar? Sevgi
insan› olgunlaﬂt›r›r, yüceltir, insan yapar.

‹LK ADIM: SEVG‹YLE YAKLAﬁMAK
Albert Einstein’›n bir sözünü hat›rlatmak istiyorum “Karﬂ›laﬂt›¤›m›z önemli sorunlar, onlar› yaratt›¤›m›z zamanki düﬂünce düzeyiyle çözümlenemez”
yani kendimizi geliﬂtirmeden, baﬂkalar›yla iliﬂkilerimizi geliﬂtirmeye çal›ﬂmak boﬂuna gayrettir. Görüﬂ
ve inan›ﬂlar›m›z ne olursa olsun, baﬂar›l› olmak,
fark edilmek ve mutlu olmak istiyorsak iﬂe önce
kendimizden baﬂlamal›y›z. Bunun için de insanlara
sevgiyle ve hoﬂgörüyle yaklaﬂmak ilk ad›m olabilir.
Daha çok sevdi¤imiz ölçüde daha çok sevilmeyi hak
edebiliriz ancak.
O zaman sevgiyle yarat›lm›ﬂ dünyam›zda daha
çok insanca yaﬂamaya da hakk›m›z olur. Hatta sevdiklerimizden özel birini herkesten daha çok severek ve ona aﬂ›k olarak, yaﬂamdaki mutlulu¤umuzu
daha da art›rabiliriz.
ﬁunu unutmayal›m ki, ço¤u zaman yeterince para kazanmaman›n, kabul görmemenin, baﬂar›s›z olman›n ve hatta zorluklar içinde yaﬂaman›n her zaman bir tesellisi olabilir. Fakat hoﬂ görmeyen ve
horlanan, sevmeyen ve sevilmeyen bir insan olman›n, hiçbir tesellisi olamaz.
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RÖPORTAJ

Formula 1’in

tek Türk’ü
Röportaj: Serdar Erbaﬂ / Fatih Kondu
F1 Foto¤raflar›: Kerim Ökten
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Kerim Ökten kimdir?
Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Foto¤rafç›l›k Bölümü’ne baﬂlayan
Kerim Ökten Yaﬂama Sanat›, Aktüel,
Timeout gibi dergilerde foto muhabir
olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Yeni Yüzy›l Gazetesi’nde haber foto¤raflar› çekti. Do¤uﬂ Yay›n Grubu dergilerinde foto¤raf editörü olarak çal›ﬂt›ktan sonra Alman Foto¤raf Ajans›
EPA’n›n önce ‹stanbul, sonra Türkiye
temsilcisi oldu.

Alman foto¤raf ajans› EPA ad›na dünyadaki

foto¤raflayan Kerim Ökten

Formula 1 yar›ﬂlar›n›

her hafta baﬂka bir ülkede…

Bu büyük organizasyonda kendi ad›ndan çok “Türk” olarak biliniyor; çünkü

o kalabal›k ve görkemli dünyan›n kadrolu tek Türk’ü.

H

er hafta sonu televizyonlar›n›n baﬂ›na
oturup Formula 1 yar›ﬂlar›n› izleyen, o
teknoloji harikas› otomobillerin gürültülü motor seslerini bir melodi gibi
dinleyenler için rüya gibi bir hayat› olan Kerim Ökten’le birlikteyiz.
Alman Foto¤raf Ajans› EPA’n›n (European Photo
Agency) Türkiye temsilcisi Kerim Ökten 2004 sezonundan bu yana her y›l dünyadaki F1 yar›ﬂlar›n› yerinden izliyor ve bu görkemli organizasyonu foto¤rafl›yor.
Bu sezon dokuz ayr› ülkede dokuz yar›ﬂ izleye-

cek… Avustralya, Malezya, Bahreyn, Japonya, Çin,
Kanada, Brezilya ve art›k yar›ﬂlarda olmayan ABD
ise Kerim Ökten’in geçen sezon takip etti¤i on yar›ﬂtan baz›lar›.
Son sözü baﬂtan söyleyelim… Yaklaﬂ›k 15 y›ld›r
çeﬂitli dergi, gazete ve ajanslarda haber foto¤raflar› çeken Kerim Ökten sadece son beﬂ y›ld›r çekti¤i
F1 foto¤raflar›yla an›msanmaktan hiç de memnun
de¤il. “Ben F1’i iyi çekiyorum, iyi de bir tak›m oyuncusuyum ama Formula 1’den s›k›lma hakk›na da
sahibim” derken hem mesle¤ine hem de bu organizasyona dair düﬂüncelerini okumak mümkün…
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‹spanyol pilot Fernando Alanso garajda beklerken önündeki monitörden yar›ﬂ bilgilerini okuyor...

En iyisi bu hikayenin baﬂlad›¤› günlere dönelim…
Yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda aralar›nda ﬁampiyonlar
Ligi Finali ve Avrupa ﬁampiyonas› da olan önemli
spor organizasyonlar› ve haber foto¤raflar› çeken
Kerim Ökten’in posta kutusuna bir gün “verilen tarihte Avustralya’n›n Melbourne ﬂehrinde olmak
üzere uçak biletini ayarlamas›n› isteyen” bir e-posta düﬂüyor. “Tamam ayarlayay›m da nereye gidiyorum ki?” diye düﬂünen Ökten k›sa süre sonra ﬂefi
taraf›ndan Formula 1’i çeken EPA ve Alman Haber
ajans› DPA ekibinden ayr›lan Alman foto¤rafç›n›n
yerine önerildi¤ini ö¤reniyor.
‹lk tepkisinin “Nedir ki bu F1” oldu¤unu söylüyor
Kerim Ökten. Genel kültür anlam›nda do¤al olarak
bilgisi olmas›na ra¤men bu dünyaya çok uzak bir
insan o zamanlar… Ama çantas›n› al›yor ve ilk yar›ﬂ›na gidiyor.
Daha önce hiç deneyimi olmayan bir alanda foto¤raf çekecek olmak bir foto muhabiri nas›l etkiler
acaba? Bu soruyu “Teknik ve taktik bir çekingenlik”
diye yan›tlayan Ökten ajanslar aras›nda var olan o
rekabet ortam›nda tak›m›n zay›f halkas› olmaktan
çekindi¤ini hat›rlat›yor o günlere dair…
‹lk yar›ﬂlarda kendisinden daha deneyimli foto
muhabirlerin yönlendirmeleri ile gösterilen noktadan, istenen foto¤raflar› çekerek iﬂe baﬂlayan Kerim Ökten tecrübe kazand›kça inisiyatif kullanmaya
baﬂl›yor. Bugün geldi¤i noktada herhangi bir piste
gidip ilk gözlemlerini yapt›ktan sonra nereden,
nas›l foto¤raflar ç›kartabilece¤ini tahmin edebildi¤ini söyleyen Kerim Ökten ayn› piste onlarca defa
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giden daha deneyimli isimler için bu iﬂin daha da
kolay oldu¤unu vurguluyor.
‹lk günlerdeki o “çaylak” F1 foto¤rafç›s› bugün
“F1 çekmek çok matematik bir ﬂey. Belli kurallar›
var... Bunlar› uygulad›¤›n zaman temel bir sonuç
elde ediyorsun, bunun üzerine sen bir art› eklemek
istiyorsan bu da senin becerine kal›yor” deme noktas›na gelmiﬂ durumda… O dünyada her yar›ﬂ›
foto¤rafl›yor; dünyada da milyonlarca kiﬂi yar›ﬂlar›
onun (ve arkadaﬂlar›n›n) foto¤raflar›ndan izliyor.

P‹STTE NELER YAﬁANIYOR?
Uluslararas› Otomobil Sporlar› Federasyonu
FIA’n›n özellikle foto¤rafç›larla ilgili kurallar› oldu¤unu vurgulayan Kerim Ökten “Herkesin en çok
merak etti¤i pistte nas›l çal›ﬂt›¤›m›z” deyip hemen
ard›ndan da yan›t›n› veriyor:
“Kurallar çok belirgin oldu¤u için pistte çok rahat çal›ﬂ›yoruz. En önemli kural, özellikle yeni pistlerde tellerin arkas›ndan, foto¤rafç›lar için haz›rlanm›ﬂ pencerelerden çekmek zorunlulu¤u. ‹ﬂin
gerçe¤i genellikle yanl›ﬂ yerlere aç›lm›ﬂ pencerelerden çekim yapmak durumunda kal›yoruz. Ayr›ca
o pencereler güvenlik nedeniyle öyle küçük yap›l›yor ki 10 foto¤rafç› ayn› yerden çekmek isteyince
tabii ki iﬂ zorlaﬂ›yor.”
Akl›m›za ünlülerin peﬂinde koﬂarken birbirinin
üzerine ç›kan paparazziler geliyor… Acaba F1 foto¤rafç›lar› da böyle itiﬂ kak›ﬂlar yaﬂ›yor mu?
“Formula 1 dünyan›n etraf›nda ayn› kadroyla dönüp duran bir sirk gibi” diyen Kerim Ökten’den ör-

ne¤in ‹stanbul’daki yar›ﬂ için Türkiye’den sadece 12
foto muhabirin akredite edildi¤ini ö¤reniyoruz. Oysa organizasyonla birlikte, hemen her yar›ﬂa 150’ye
yak›n kadrolu foto¤rafç› geliyor… ‹ﬂte bu “kadrolu”
foto¤rafç›lar aras›nda merak etti¤imiz bir itiﬂ kak›ﬂ
olmad›¤›n› söylüyor Kerim Ökten. Her ülkede sadece o yar›ﬂ için akredite olanlar ise san›yoruz ki biraz
oyun d›ﬂ›nda kalmakta. Kadrolu foto¤rafç›lar›n ise
sadece podyum foto¤raflar› çekilirken bir hengâme
yaﬂad›¤›n› ö¤reniyoruz:
“Pit alan› yar›ﬂ boyunca herkese kapal›. Yar›ﬂ›n
bitmesinden bir tur önce kap›y› aç›yorlar... Önce
kuyruk olmuﬂ bekliyorsun ama kap› aç›ld›ktan sonra kuyruk kalm›yor ve herkes koﬂturuyor... O 10 saniye orman kurallar› geçerli.”

SÜRPR‹Z E-POSTA
Formula dünyas›n›n merkezinde, bu dünyay› soluyan biri olarak F1’i nas›l tan›ml›yor? ‹ﬂte yan›t›:
“Çok profesyonel, ola¤anüstü bir market. Bulucusu, yarat›c›s› ve yaﬂat›c›s› da Bernie Ecclestone.
Bu illüzyonu sürdürüyor da... Çok yüksek h›z ve do¤al olarak çok büyük riskler var. ‹leri teknoloji; uç
noktada, futuristik bir modernizm söz konusu. Bu
da bu marketin bir parças› olarak kullan›l›yor. Dünyada bir hafta sonunda televizyonda F1’i 500 milyon
insan›n izledi¤ini iddia ediyorlar.”
Yaz›n›n baﬂ›nda “Son sözü baﬂtan söyleyelim”
diyerek Kerim Ökten’in “Formula 1’den s›k›lma
hakk›na da sahibim” sözünü aktarm›ﬂt›k… ‹ﬂte ﬂimdi sohbetin sonuna yaklaﬂ›rken son sözü yine Formula 1 pistlerinin “Türk”üne b›rak›yoruz:
“Bu sene plan›m dokuz yar›ﬂ çekmek çünkü insan yorulmaya baﬂl›yor. Kula¤a hoﬂ geliyor, ama o

Kerim Ökten mesle¤inde çok baﬂar›l› …
Frans›zca ve ‹ngilizce’yi çok iyi biliyor; ‹spanyolca da ko
onuﬂabiliyor. Yani tam anlam›yla “dünyal›” bir foto muhabir; ama di¤er yandan da bir
Türk. Peki F1 dünyas›nda Türk olman›n avantaj› ya da dezavantaj› var m›?
Dezavantaj›ndan baﬂlayay›m... Bir kere F1 çok uluslararas›
görünmesiyle beraber toplamda beﬂ millete bölünmüﬂ bir
spor. ‹ngilizler, Almanlar. ‹talyanlar, Frans›zlar ve Japonlar... Bu listenin yans›mas› bire bir foto muhabirlerinde de
var. Foto¤rafç›lar odas›na girin... Bir Türk, bir Çek, galiba bir
Çinli var... ‹ki üç de ‹spanyol… Gerisi tamamen az önce sayd›¤›m ülkelerin foto¤rafç›lar›. Hepsi kendi aralar›nda kendi
dillerinde konuﬂuyor. Tak›mlarla iliﬂki kurulaca¤› zaman
sen bir Türk’ün ‹ngilizcesiyle derdini anlatmaya çal›ﬂ›rken
bir Alman gelip BMW’nin bas›n sorumlusuna Almanca bir
ﬂeyler söylüyor ve bir anda yaratt›¤› elektrik baﬂka oluyor...
‹kinci avantajlar› ise belli bir motor sporlar› kültüründen geliyor olmalar›. Bu ne demek? Eski dünya ﬂampiyonu, bir zamanlar›n Michael Schumacher’ini, Jackie Stewart’›n› gördü¤ü zaman adam tan›yor; ben ise daha sonradan ö¤reniyorum. Bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Bunlar Türk olman›n dezavantajlar›...
Avantaj› ise Türk dendi¤inde herkesin beni biliyor olmas›
çünkü bir tane var... Tabii ki ismimi bilenler var ama genelde “Türk”üm onlar için. Birkaç kere göze batacak iyi ya da
kötü bir ﬂey yapt›¤›n zaman dikkat çekiyor. ‹tiﬂirken birine
dirsek at›yorsun “Türk yapt›” oluyor, iyi bir foto¤raf çekiyorsun “Türk çekti”... Üst üste gelince ad›n Türk’e ç›k›yor...

kadar… F1’de bir süre sonra hep ayn› ﬂeyi çekiyorsun. Özellikle buradaki temel dezavantaj haber
ajans›na çekiyor olman. Her hafta o kupay› sahnede
kald›ran adam›n foto¤raf›n› vermek zorundas›n. Y›lda 18 hafta dirsek dirse¤e önce podyuma ben ulaﬂaca¤›m diye u¤raﬂ›nca da bir süre sonra yapt›¤›n
saçma gelmeye baﬂl›yor. Ayr›ca ‘Evet sen bunu çok
iyi yapt›n gel ﬂimdi seni Formula 2’ye alal›m’ deme
ihtimali de yok kimsenin…”

B‹R ÜRÜNÜN H‹KAYES‹

Mekanlar ve Olaylar›yla

Topkap› Saray›
Bank Asya Kültür Hizmetleri
kapsam›nda yay›nlanan Mekanlar ve
Olaylar›yla Topkap› Saray› adl› kitap

Mega Bas›m tesislerinde
bas›ld›… ‹ﬂte ilk toplant›da al›nan
brif’ten, müﬂteriye teslimine

kadar bu özel kitab›n
üretim hikayesi…
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stanbul dünyan›n gözbebe¤iyse, Topkap›
Saray› da ‹stanbul’un gözbebe¤idir...
Bu yüzden Topkap› Saray› Müzesi Baﬂkan›
Prof. Dr. ‹lber Ortayl›'n›n kaleme ald›¤›,
Kaynak Yay›nlar› taraf›ndan yay›na haz›rlanan ve Bank Asya Kültür Hizmetleri kapsam›nda
yay›nlanan Mekanlar ve Olaylar›yla Topkap› Saray›
kitab› kültür hayat›m›z için çok büyük bir öneme sahip. Mega Bas›m olarak bu önemli kültür hizmetinin bas›m aya¤›nda yer almak bizi mutlu etmesinin
yan› s›ra üzerimize ciddi bir sorumluluk da yükledi.
Öncelikle Bank Asya reklam departman›, kitab›
haz›rlayan Kaynak Yay›n Grubu ve Mega Bas›m tek-

‹

nik ekibi üçlü bir toplant› düzenleyerek iﬂin detaylar›n› konuﬂtu. Kitab›n içeri¤i hakk›nda Mega
Bas›m teknik ekibine verilen brif’in ard›ndan foto¤raf kalitesinden laminasyon uygulamalar›na,
ka¤›ttan kapak malzemesine kadar her ayr›nt›
de¤erlendirildi.
Bask› Öncesi Servisi titizlikle tüm görsellerin rötuﬂlar›n› ve renk ayarlamalar›n› yapt›ktan
sonra ofset provalar çekilerek müﬂteriden onay
al›nd› ve alternatifli kapak uygulamalar› sunuldu. Kapakta “çökertmeyi” en güzel gösteren
yald›z renkte plastik cilt kaplama malzemesi
tercih edilerek özel üretim yapt›r›ld›.
135 gr/m2 Lummi Silk Art Paper kullan›lmas›na karar verildikten sonra “su yönüne” de dikkat edilerek ka¤›t sipariﬂ edildi. Bu ka¤›d›n beyaz rengini bozmamak ve foto¤raflar› daha da
öne ç›kartmak için foto¤raflar›n üzerine k›smi
parlak vernik uygulamas› yap›ld›; üretimde 4
renk CMYK bask›n›n yan› s›ra alt›n yald›z bask›
da uyguland›.
Mekanlar ve Olaylar›yla Topkap› Saray› kitab›n›n arka kapak içinde yer alan yan ka¤›t üzerindeki desen, cep üzerine de bas›larak “cep uygulamas›” yokmuﬂ gibi bir görünüm verildi ve
kitab›n CD’si cep içine yerleﬂtirildi.
Sonuçta üretim istenilen zamanda ve kalitede bitirildi ve kitap özel ambalajlara konarak
Bank Asya’ya teslim edildi. Mega Bas›m olarak
yine zaman›nda ve istenilen kalitede iﬂ yapman›n mutlulu¤una ulaﬂt›k. Gelen tepkilerin olumlu olmas› mutlulu¤umuzu daha da artt›rd›.
Ayr›ca Mekanlar ve Olaylar›yla Topkap› Saray›
kitab› o kadar be¤enildi ve ses getirdi ki Bank
Asya yeniden üretim talep etti…

Üretimde dört renk
CMYK bask›n›n yan›
s›ra baz› sayfalarda
alt›n yald›z bask› da
uyguland›.

Bask› Öncesi Servisi
tüm görsellerin renk
ayarlamas›n› yapt›...
Dünyaca ünlü
Kaﬂ›kç› Elmas› da o
görsellerden biriydi.

CD cebinde,
arka kapak içindeki
yan ka¤›t ile ayn›
desen bas›larak
“cep” uygulamas›
yokmuﬂ gibi bir
görünüm elde edildi.

Sn. Zekeriya Bar›ﬂkan,
Bank Asya Kültür Hizmetleri olarak geçen Ekim ay›nda yay›nlad›¤›m›z “Mekanlar ve
Olaylar›yla Topkap› Saray›” adl› prestij kitab›m›z›n bask› aﬂamas›nda bir kez daha Mega
Bas›m ile birlikte çal›ﬂma f›rsat› bulduk. Kitab› al›p elimize inceledi¤imizde ortaya gerek
iﬂçilik gerek bask› kalitesi aç›s›ndan son derece mükemmel bir iﬂ ç›kt›¤›n› memnuniyetle
müﬂahade etmiﬂ bulunmaktay›z.
Kitab›m›z›n bask›s›n› gerçekleﬂtiren Mega Bas›m nezdinde taraf›n›za, yüksek nitelikli
iﬂçilik ve kaliteli bask› hizmetlerinizden dolay› teﬂekkürlerimizi sunar, baﬂar›l›
çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› dileriz .
Sayg›lar›mla
Çi¤dem N. BELGUTAY
Reklam ve Halkla ‹liﬂkiler Müdürü
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TEKNOLOJ‹
Haz›rlayan: Özgür ÇET‹N

Digital ama

hangisi?
Bir dijital foto¤raf makinesi almaya
karar verdiniz. Peki, hangi
kriterlere göre seçim yapacaks›n›z?
Unutmay›n, marka, model,
çözünürlük gibi özelliklerden önce
ilk dikkat etmeniz gereken
ihtiyaçlar›n›z› belirlemektir.

B

ir dijital foto¤raf makinesinden beklentilerinizi düﬂünmeniz ve ona göre
bir bütçe ay›rman›z gerekir. Örne¤in
sadece evde çocu¤unuzun foto¤raf›n›
çekmek için kullanaca¤›n›z foto¤raf makinesinin
çözünürlü¤ünün ortalama 3.2 Mpiksel olmas› yeterlidir. Çünkü bu çözünürlükteki bir makine size
rahatl›kla 13x18 cm ebatlar›nda bask› imkan› tan›r.
Bu da ortalama bir ev kullan›c›s› için yeterlidir. Öte
yandan örne¤in haber dergisi için foto¤raf çeken bir
foto muhabiriyseniz 3.2 Mpiksel kompakt bir foto¤raf makinesinin sizin için yeterli olmayaca¤› aﬂikard›r. Size bu iﬂ için objektif tak›labilen D-SLR bir cihaz gerekmektedir. Ortalama çözünürlük ise 6
Mpiksel olmal›d›r.

OBJEKT‹F KAL‹TES‹
Klasik filmli makineden dijitale geçerken dikkat
edilmesi gereken bir nokta da kullan›lan objektifin
kalitesidir. Objektif üretimi dünya çap›nda belli baﬂl› firmalar taraf›ndan yap›lan, dikkat gerektiren
hassas bir iﬂlemdir. Bu yüzden kalitesinden emin
oldu¤unuz objektiflere sahip makineleri tercih etmek gerekir. Kaliteli bir objektifin parlakl›¤›n›n yani aç›kl›¤›n›n yüksek olmas› gerekir. Ayr›ca objektifin parlakl›¤›n›n yüksek olmas› düﬂük ›ﬂ›k koﬂullar›ndan daha iyi sonuç verece¤i anlam›na gelir.
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OPT‹K YAKINLAﬁTIRMA
Uzaktaki nesneleri yak›ndaym›ﬂ gibi foto¤raflamam›z› sa¤layan optik yak›nlaﬂt›rma genelde ek
maliyet anlam›na gelir. Optik yak›nlaﬂt›rma X harfi ve önüne konulan bir rakam (3X, 5X vb. gibi) ile
ifade edilir. Bu de¤er ne kadar büyükse kullan›c›
aç›s›ndan o kadar kolayl›k sa¤lar. Ancak belli bir
de¤erin ötesindeki rakamlar için (mesela 10X, 12X
gibi) makineyi sarsmadan tutmak mümkün olmayaca¤› için bu tip foto¤raf makinelerinde titremeyi
engelleme sistemleri bulunur.
Öte yandan dikkat etmeniz gereken bir olay da
sat›n alaca¤›n›z dijital foto¤raf makinesinin teknik
özellikleridir. E¤er ayn› zamanda harici flaﬂ da
ba¤lanabilen bir ürün istiyorsan›z bu özelli¤in olup
olmad›¤›n› bilmeniz gerekir. Ya da do¤rudan do¤ruya yaz›c›dan ç›kt› alabilme özelli¤i bulunan bir
ürün istiyorsan›z bunu önceden belirtmeniz gerekebilir.
Her ne kadar baﬂl›klar alt›nda toplad›¤›m›z bu
seçim kriterlerleri tek tek yeterli olmasa da hepsi
bir arada de¤erlendirildi¤inde uygun dijital foto¤raf makinesini seçmek için size baz› ipuçlar› verebilir. Kendinize ve iﬂinize uygun bir cihaz› seçmek
için de üst seviyede bilgi sahibi olmaya gerek olmad›¤› gibi biraz çaba ve araﬂt›rma ile do¤ru seçimi yapmak da sizin elinizde.
Ayr›nt›l› incelemeyi www.uruninceleme.com
sitesinde bulabilirsiniz.

Internet Explorer
8. sürümü ile geliyor
Microsoft'un popüler internet taray›c›s› Internet
Explorer'›n 8. sürümünün betas› duyuruldu.
Beta kullan›c›lara test amaçl› gönderilen yeni sürümün kullan›lmaya baﬂlan›ld›¤›, tam sürümün ise
bu y›l içinde piyasaya sürülece¤i aç›kland›. Yeni
sürümdeki de¤iﬂiklikler ile ilgili bilgi verilmezken
k›sa süre içinde konuyla ilgili detaylar›n kamuoyu
ile paylaﬂ›laca¤› belirtildi.

Katlanabilir telefon
Nokia, nanoteknoloji ile üretti¤i konsept telefonu
Morph'u tan›tt›.
Finlandiyal› mobil iletiﬂim cihazlar› üreticisi Nokia ve
Cambridge Üniversitesi taraf›ndan geliﬂtirilen konsept
telefon, bükülebiliyor ve istenen ﬂekle girme özelli¤ine
sahip. Yak›n gelecekte telefonlar›n geliﬂimi hakk›nda
bilgi veren yeni ürün farkl› ﬂekillerde kullan›labiliyor.

Haf›za kartlar›nda
son nokta: CFast
CompactFlash haf›za kartlar›n›n yeni nesil
versiyonu olarak tan›mlanabilecek olan CFast,
yüksek okuma ve yazma h›zlar›yla dikkat çekiyor.
Genelde orta ve üst seviye dijital SLR foto¤raf makinelerinde kullan›lan CompactFlash kartlar›n yeni
nesil versiyonlar› ile ilgili bilgiler gün ›ﬂ›¤›na ç›kt›.
CFast ad› verilen yeni nesil bellek kartlar›, saniyede 45 MB olan eriﬂim h›z›n› 375 MB'a ç›kar›yor.

Yurtd›ﬂ› internet art›k
5 kat daha h›zl›
Sony, 12 Megapiksel
s›n›r›n› aﬂt›
Firma, W300 modeli ile kompakt dijital
foto¤raf makinelerinde 2 Megapiksel olan
çözünürlük s›n›r›n› 13.6 Megapiksele ç›kard›.
Cyber-shot ailesinin yeni modeli W300, 13.6 Megapiksel çözünürlük, optik imaj sabitleme, 3X optik
zoom, 2.7 inç LCD ekran, HDTV ba¤lant› gibi özelliklere sahip. Portre çekimlerinde kullan›c› gülümsedi¤i anda çekim yapma özelli¤i (Smile Shutter)
ile donat›lm›ﬂ ürünün ABD'de 350 dolara sat›ﬂa
sunulaca¤› aç›kland›.

Türk Telekom, 33 Gbps olan yurtd›ﬂ›
ç›k›ﬂ h›z›n› 5 kat h›zland›rd›.
Bu sayede yüksek trafik alan Google, Facebook,
Youtube gibi sitelere, internetin en yo¤un kullan›ld›¤› dönemlerde dahi yüklenme yaﬂanmadan eriﬂim sa¤lanacak. Türk Telekom, 2008 y›l› sonuna
kadar bu h›z› 350 Gbps’ye ç›karmay› planlan›yor.
Türk Telekom’un sa¤lad›¤› h›z art›ﬂ› sayesinde, en
çok ziyaret edilen internet siteleri aras›nda yer
alan Google, Yahoo, MSN, YouTube ve Facebook
gibi sitelere Türkiye'den daha h›zl› eriﬂim sa¤lanacak ve internet kullan›m›n›n en yo¤un oldu¤u saatlerde bile eriﬂim h›z› korunmuﬂ olacak. Öte yandan, birbirinden farkl› güzergâhlardan al›nan
internet ba¤lant›s› ile yedeklemeler yap›larak
internet kesintileri de engellenecek.
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KÜLTÜR SANAT

Kondu’nun

eleﬂtirmenleri

Megazin’in her say›s›nda Kültür Sanat sayfalar›n› Kondu Grup çal›ﬂanlar›n›n
katk›s› ile haz›rl›yoruz. Her say› bir çal›ﬂan›m›z okudu¤u kitab›, biri izledi¤i
filmi, di¤eri de seyretti¤i tiyatro oyununu kaleme al›yor. ‹ﬂte kitab›, filmi ve
oyunuyla Kondu Grup çal›ﬂanlar›n›n kültür sanat gündemi!
“Ac›” ad›n› verdi¤imiz durumlar asl›nda ruhsal
aç›dan kendimize gelmemiz için gerekli “sert enerji ﬂoklamalar›ndan” baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Hayat›Do¤an Kitapç›l›k / 236 Sayfa
m›zda “ac›”lar olmasa insan›n üst bilinç hallerine
“Hiçbirimiz boﬂuna yarat›lmad›k”
geçmesi ço¤u zaman imkâns›zlaﬂ›rd›.
diyor Ender Saraç kitab›nda. Günlük
Kitapta ruhu temizlemek için çeﬂitli egyaﬂam›m›zdaki koﬂuﬂturmazersiz
ve yoga teknikleri var. Sa¤l›kl› ve dülardan biraz olsun kendimizi
zenli
beslenme
ad›na da tavsiyeler bulunusoyutlay›p, durup düﬂünmeliyor. Vücudumuzdaki enerjiyi dengede tutyiz. Niçin yarat›ld›k?
mak için en etkili tedavi yöntemi bio enerji
Nesiller öncesine dayanan geçmiﬂimiz,
olarak gösteriliyor. Saraç, Allah’›n 99 güzel
hastal›klar, göçler, korkular, sevinçler, aﬂkismini anlamlar› ile birlikte çok güzel anlatlar, inanç sistemleri her ﬂey DNA’lar›m›za
m›ﬂ. Her ﬂeyi Yaratan’›n ad› ile istememiz
kaydedilir. Bir insan›n kader program› o kiﬂinin yaﬂam› boyunca maruz kalaca¤› enerji Emine Erdo¤an gerekti¤ini belirtmiﬂ. Ayr›ca dinler üzerine
uzun anlat›mlar› var.
ak›ﬂlar›n› gösterir.
Sat›ﬂ Uzman›
Ruhsal Geliﬂim ve Kader
Ender Saraç

Unutmak
‹nci Aral

‹mparatorlu¤un En Uzun Yüzy›l›
‹lber Ortayl›

Merkez Kitaplar / 349 Sayfa

Timaﬂ Yay›nevi / 336 Sayfa

30 y›l› aﬂk›n süredir yetkin
kalemiyle birbirinden de¤erli
eserlere imza atan ‹nci Aral, bu
kez Tolga Meriç’in sorular›na yan›t
verirken “kendini” anlat›yor. T›pk› romanlar›ndaki
kahramanlar›ndan biriymiﬂ gibi kendini irdeliyor.
Say›lar›n Gizemi ve
Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya

‹lber Ortayl›’n›n baﬂyap›tlar›ndan
say›lan, gözden geçirilmiﬂ
bask›s›yla ﬂimdi de Timaﬂ'tan ç›kan
kitap 19. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda modernleﬂme sürecini, siyasi,
toplumsal ve kültürel de¤iﬂiklikleri ele al›yor.
ﬁirket-i Hayriye
Eser Tutel
‹letiﬂim Yay›nevi / 223 Sayfa

‹nsan Yay›nlar› / 192 Sayfa

10. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ bir felsefe
cemiyeti olan ‹hvân-› Safâ
Toplulu¤u’nun 52 risâlesi
hakk›nda kapsaml› bilgi verilen kitapta say›lar,
matematik ve geometrinin metafizi¤i yap›l›yor.
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“Nerede ﬁirket-i Hayriye'nin o güzelim Bo¤az vapurlar›? Nerede o
vapurlar›n usta kaptanlar›, sayg›l›
yolcular›? O ahﬂap yal›lar, tenteli kay›klar... nerede? Hepsi de otomobillerin, hantal otobüslerin,
dev köprülerin kurban› oldu...”

sinema

tiyatro

Hayattan Korkma
Yönetmen: Berrin Da¤ç›nar
Oyuncular: Zeki Alasya, Tar›k
Pabuççuo¤lu, Zeynep Eronat,
Haldun Boysan, Hakan Boyav.

Kral Dairesi
Yazan - Yöneten: Toby Wilsher
Çeviren: Selen Korad Birikiye
Oyuncular: Fikret Urucu, Elif
Erdal, Arzu Oﬂ, Fatih Sar›.

Mega Bas›m bu filme beni eﬂimle birlikte gönderdi. Salonda toplam yedi kiﬂi oldu¤umuzu görünce
biraz moralimiz bozuldu. Ama filmin sonunda filmi çok be¤endik.
‹ﬂin gerçe¤i bu kadar kaliteli bir filme niye bu kadar az talep oldu¤unu
çok merak ettik.
Hayrullah Ötgünlü
Filmde Anadolu’nun küçük
Giyotin Operatörü
bir kasabas›nda yaﬂayan geçimini kendi ürettikleriyle sa¤layan üç ayr› ailenin
yaﬂam öyküsü anlat›l›yor. Filmin verdi¤i mesaj
“Umut”. ﬁartlar ne olursa olsun asla umudumuzu
kaybetmememiz gerekti¤ini hat›rlat›yor.
Uzun zamand›r eﬂimle birlikte sinemaya gitmemiﬂtik. Bizim için çok güzel bir de¤iﬂiklik oldu. Arkadaﬂlar›ma “Çal›ﬂt›¤›m firma beni eﬂimle sinemaya gönderdi” deyince çok ﬂaﬂ›r›yorlar.

H›zl› Yar›ﬂç›
Speed Racer
Yönetmen: Andy Wachowski
Oyuncular: Emile Hirsch,
Christina Ricci, Susan Sarandon.
Vizyon tarihi: 20 Haziran

Indiana Jones ve
Kristal Kafatas› Krall›¤›
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Harrison Ford, Karen
Allen, Cate Blanchett.
Vizyon tarihi: 23 May›s

The Incredible Hulk
Yönetmen: Louis Leterrier
Oyuncular: Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William Hurt.
Vizyon tarihi: 13 Haziran

Uzun bir süredir tiyatroya gitmemiﬂtim. Ta ki Megazin için bu
yaz›y› yazmam istenene kadar…
Benden iki oyun aras›nda tercihte
bulunmam istendi.
“Kral Dairesi’nin konusunu
okuyup bir de Toby Wilsher
ad›n› görünce tereddüt etmeTar›k ﬁimﬂek
den bu oyunu seçtim. Vücut ve
PC Operatörü
maske tiyatrosu konusunda
uzman bir isim ki bu yaz›p yönetti¤i oyunlar›nda
görünüyor. Oyunlar› da sessiz sözsüz, hiçbir konuﬂma olmadan maskeler ve mimikler üzerine kurulmuﬂ, beden dilinin ustal›kla kullan›ld›¤› oyunlar.…
Tiyatronun sadece ses ve söz sanat› olmad›¤›n›,
seyirciyi cezbeden, sessiz sözsüz tiyatronun da olabilece¤ini kan›tlayan, biraz Türk iﬂi çok güzel bir
oyun Kral Dairesi…

Benerci Kendini Niçin Öldürdü
Yazan: Naz›m Hikmet
Yöneten: Mehmet Ulusoy
Rol da¤›l›m›: Celal Kadri K›no¤lu,
Tansel Öngel, Kürﬂat Aln›aç›k,
Hülya Kalebay›r, Yurdaer Okur.
Ful Yapraklar›
Yazan: Civan Canova
Yöneten: Turgay Kantürk
Rol Da¤›l›m›: Özlem Güveli
Türker, Özden Çiftçi, Musa
Uzunlar.
Ben Ruhi Bey Nas›l›m
Yazan: Edip Cansever
Yöneten : Cüneyt Çal›ﬂkur
Rol Da¤›l›m›: U¤ur Polat, Taner
Birsel, Rüçhan Çal›ﬂkur, Mahmut
Gökgöz, Ali Fuat Çimen, Ali Yenar.
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PERSONEL HABERLER‹

E⁄‹T‹M DE B‹R YATIRIMDIR!

Zaman Yönetimi E¤itimi (19 Mart 2008)
Zaman›n önemi, iﬂlerden acil ve önemli iﬂ farkı,
iﬂ delege etmenin incelikleri, verimli toplant›lar için
yap›lmas› gerekenler, erteleme al›ﬂkanl›¤›ndan nas›l vazgeçilece¤i, iﬂ gününün planlanmas›, zaman
kazanmak için gerekli iﬂ düzeni anlat›ld›.
eri E¤itimi (26 Mart 2008)
Sat›ﬂ Teknikle
‹yi bir sat›ﬂç› olmak için gereken beceriler, müﬂteri karﬂ›lama, a¤›rlama ve u¤urlaman›n incelikleri, sat›ﬂta vücut dilinin nas›l kullan›lmas› ve sat›ﬂ
haz›rl›klar›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i, sat›ﬂ planlamas›n›n ne oldu¤u anlat›ld›. Sat›ﬂ görüﬂmesi provalar› ve testleriyle e¤itim desteklendi.

Büyüme ad›mlar›m›z› planlamas›, sat›ﬂlar›m›z›
art›rmas› ve marka de¤erimizi yükseltmesi için dan›ﬂmanl›k hizmeti ald›¤›m›z Referans Noktas› firmas›n›n kurucusu Murat ﬁaylan 2008 y›l› E¤itim
Plan› Uygulamas› kapsam›nda çal›ﬂanlar›m›za yönelik aﬂa¤›daki e¤itimleri verdi.
Pazarlama Yönetimi E¤itimi (12 Mart 2008)
Konumland›rma ve segmentasyonun nas›l yap›laca¤›, marka yönetiminde önemli noktalar, kurumsal iletiﬂimin alan›, tan›t›m faaliyetlerinin nas›l
planlanmas› gerekti¤i, pazarlama plan› ve pazarlama ile sat›ﬂ aras›ndaki farklar anlat›ld›.

Müﬂteri ‹liﬂkileri E¤itimi (9 Nisan 2008)
Müﬂterilerin beklentileri, müﬂteri ile görüﬂmelerdeki incelikler, müﬂterinin talepleri karﬂ›s›nda
nas›l davran›laca¤›, müﬂteri memnuniyetinin nas›l
sa¤lanaca¤› anlat›ld›. Testler ve oyunlarla e¤itim
pekiﬂtirildi.
Referans Noktas›’ndan “Tak›m Yönetimi”, “Proje Yönetimi”, “Sunum Teknikleri” ve “Yöneticilik”
alanlar›nda da e¤itim alaca¤›z.
Ayr›ca çalıﬂanlarımız Gadji Gadjiyev’den Rusça;
Cemal Özbay’dan ‹ngilizce yabanc› dil e¤itimleri almaktadır.

Güne “kahvalt›” ile baﬂl›yoruz
Mega Bas›m ve Pasifik
Ofset çal›ﬂanlar› aras›ndaki iletiﬂimi güçlendirip,
tak›m ruhunu en üst düzeye ç›kartmak amac›yla
düzenlenen Kahvalt› Sohbetleri’nin her birine Kondu Grup Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Hasan Kondu da kat›l›yor.
Çal›ﬂt›klar› servisler ve görevleri dikkate al›nmaks›z›n
tüm personelin isimlerinin alfabetik s›ralamas›na göre gruplar halinde kat›ld›¤› kahvalt›larda iﬂ yaﬂam›ndan ülke gündemine sohbetler yaﬂan›yor. Birbirini daha yak›ndan tan›ma f›rsatı bulan çalıﬂanlarımız ayr›ca her türlü sorunlar›n› dile getirme ﬂans› da yakalayabiliyor.
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PERSONELDEN KAHVALTI
YORUMLARI
Bence çok güzel oldu. Arkadaﬂlar ve
patronumuz Hasan Bey ile daha fazla
kaynaﬂma oldu. Kötü yan› ise sabah›n erken
saatlerinde düzenlenmiﬂ olmas› idi.
Yaﬂar Gedikli
Diyece¤im ﬂu ki; ﬂirket içinde insanlar›
kahvalt› esnas›nda gördü¤ümüz kadar bile
göremiyoruz.
Ahmet Dalk›l›çlar
Kahvalt› fikri çok güzeldi. Bunun daha
fazla kiﬂinin bir araya gelebilece¤i aktivitelerle devam ettirilmesini diliyorum.
Emine Erdo¤an

DO⁄UM

Tacikistan temcilcimiz
‹radj Ayni’nin k›z› Doris
14 ﬁubat 2008'de do¤du.
Özbekistan temsilcimiz
Nurulla Hamidullaev’in
o¤lu Kemalettin
22 Ocak 2008’de do¤du.

N‹ﬁANLANANLAR

Çi¤dem Güçlü - Erkan Ayg›n

Azerbaycan temsilcimiz
Rovshan Jafarl›’n›n ikinci o¤lu
Turan Jafarl› 29 A¤ustos
2007’de do¤du..

Hay›rl› olsun
Kenan Çavuﬂ - Gülcan Gülda¤

...ve

EVLENENLER
Mustafa Korkmaz & Sümeyye Korkmaz

Birlikte güzel bir hayat diliyoruz

Emre Taﬂtan
Aysel Burcun
Allah tamam›na
erdirsin

ARAMIZA
KATILANLAR
Emine Erdo¤an - Sat›ﬂ Uzman›
Gürkan Ceylan - Pazarlama Destek Eleman›
‹brahim ﬁen - Bask› Operatörü
Metin Gündo¤du - Personel ve ‹dari ‹ﬂler Amiri
Hamit Yalman - Bask› Operatörü
Hakan Özcan - Bask› Operatörü
Mustafa Kenar - Müﬂteri Temsilcisi
Yasin Yalman - Bask› Operatörü

VEFAT
Adem Cumal› annesini kaybetti.
Hasan Se¤men kuzenini kaybetti.
Mürsel Güngör annesini kaybetti.

Çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›za
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Hoﬂgeldiniz
MEGAZ‹N

31

KAR‹KATÜR

E. Perker

Emirhan PERKER

MATBAACILAR LAC‹VERT RENG‹ N‹Ç‹N SEVMEZ?
Matbaa operatörlerinin en zorland›¤› renkler koyu mavi tondaki renklerdir.
Özellikle zemin olmas› durumunda rengi kontrol etmek çok zordur.
Trigromiden koyu mavi basman›n zor olmas›n›n yan› s›ra pantoneden basman›n da zorluklar› vard›r.
Mürekkep yaﬂken renk do¤ru görünse de kurudu¤unda çok farkl› bir renge dönüﬂebilir.
Özellikle kar›ﬂ›m›nda violent a¤›rl›kl› bir mürekkep olan “lacivert”, mürekkep kurudu¤unda farkl›
derecelerde morarma gösterebilir. Bu nedenle birçok operatörün en “sevmedi¤i” renktir.
Esprimizi bulan Kurumsal ‹letiﬂim Yöneticimiz
Zekeriya Bar›ﬂkan da bir Fenerbahçe taraftar›.
“Bu bir karikatür, hiçbir Fenerbahçeli matbaac›
bu yüzden tak›m›n› de¤iﬂtirmez” diyor.
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