Ekonomiyi
canland›racak bizleriz

S

on iki y›ld›r piyasalarda var olan durgunluk May›s ay›ndan itibaren daha da derinleﬂti. ‹ﬂ dünyam›z maalesef Türkiye siyasetinden çok etkileniyor. Siyasi çalkant›lar direkt olarak Türkiye ekonomisinin yavaﬂlamas›na neden oluyor. Gelece¤i belirsiz gören tüketicilerin al›ﬂveriﬂi k›smas› ile birlikte birçok sektör durgunlu¤a girdi. Umar›m bu siyasi çalkant›lar› Türkiye’nin hayr›na olacak bir ﬂekilde atlat›r›z ve ekonomimiz yine canlan›r.
Kan›mca iﬂ dünyam›z siyasi çalkant›lar›n durulmas›n› beklememeli. Sat›ﬂlar›n› art›rmak ve büyüme hedeflerini gerçekleﬂtirmek için planl› pazarlama faaliyetlerine giriﬂmeli. Bir ekonomiyi canland›racak olan ﬂey üretim de¤il, pazarlamad›r. Sataca¤›n kiﬂi ve kurumlar oldu¤u sürece her ﬂeyin üretimini yapabilirsin.
Sat›ﬂlar› art›rmak için de tek çare pazarlama yapmak.

Hasan Kondu
Kondu Grup Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“Bir ekonomiyi
canland›racak olan
üretim de¤il,
pazarlamad›r.
Sataca¤›n kiﬂi ve
kurumlar oldu¤u
sürece her ﬂeyin
üretimini yapabilirsin.
Sat›ﬂlar› art›rmak
için de tek çare
pazarlama yapmak.”

Biz de ﬂirketçe öyle yapt›k. Bildi¤iniz gibi Haziran ay›nda üretim ve yönetim
alanlar›m›z› Haramidere’deki yeni yerimize taﬂ›d›k. Taﬂ›nmam›z› tamamlar tamamlamaz Türkiye ekonomisindeki durgunluktan etkilenmemek ve büyümemizi devam ettirmek için bir acil eylem plan› geliﬂtirdik.
Plan›m›z gayet basitti ve iki eylemi vard›. Birincisi; mevcut müﬂterilerle olan
iliﬂkilerimizi derinleﬂtirecek, onlardan daha fazla sipariﬂ almaya çal›ﬂacakt›k.
‹kincisi, ihracata daha fazla önem verecek ve yurt d›ﬂ› portföyümüze yeni ülkeler
katacakt›k.
Mevcut müﬂterilerimizi sat›ﬂ temsilcilerimiz ve yöneticilerimiz daha fazla ziyaret etmeye baﬂlad›lar. Ayr›ca mevcut müﬂterilerimizle iliﬂkilerimizi ve ticaretimizi daha da geliﬂtirmek için bir Ar-Ge departman›n›n çal›ﬂmalar›na da
baﬂlad›k. Bu departman sayesinde müﬂterilerimize ufuklar›n› açacak öneriler ve
örnekler sunabilece¤iz.
‹hracat için de yurt d›ﬂ› departman›m›z sürekli yeni ülkelere gidiyor ve pazarlama yap›yorlar. Bu faaliyetler sayesinde Haziran ay›nda iki ülke portföyümüze
kat›ld›. Bu iki ülkeye de Türkiye’den ulaﬂan ilk matbaa biziz.
Yenilikler ve pazarlama yapmak kurumumuzun temel stratejisidir. Megazin’in bir sonraki say›s›nda, inﬂallah baﬂka yeniliklerimizden de bahsediyor olaca¤›m.
Elinizde tuttu¤unuz Megazin dergisinin bu say›s› da dopdolu. Keyifle okuyaca¤›n›za eminim. Bu derginin haz›rlanmas›ndan ve tüm ﬂirketlerimizin kurumsal
iletiﬂiminden sorumlu olan Zekeriya Bar›ﬂkan’a teﬂekkür ederim. Ayr›ca Megazin’in içeri¤ini düzenleyen ve tasar›m›n› gerçekleﬂtiren Gong ‹stanbul’a da teﬂekkür ediyorum.
Ramazan ay›n›z› ve Ramazan Bayram›n›z› kutluyorum.
Bir sonraki say›da görüﬂmek üzere…
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Kapak arkas› silme gümüﬂ yald›z
Kulak arkas› silme alt›n yald›z

‹ç sayfalarda 170 gr/m2 Novatech Mat,
kapakta 300 gr/m2 Novatech Mat ka¤›t kullan›lm›ﬂt›r.
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KONDU GRUP’TAN HABERLER

DRUPA 2008’‹N ARDINDAN
Dört y›lda bir düzenlenen dünyan›n en büyük matbaa fuar›
olan Drupa, 138 ülkeden 391 bin ziyaretçiyle buluﬂtu.
Kondu Grup olarak biz de oradayd›k.

Kadir Bayram, Zekeriya Bar›ﬂkan,
Abdülkadir Güler, Serdar Erol.

Kondu Grup olarak Drupa 2008’e
sekiz kiﬂilik bir ekip ile kat›ld›k. Kondu Grup Genel Müdürü Hasan Kondu’nun liderli¤indeki ekipte Üretim
Müdürü Kadir Bayram, Bask› Öncesi
Sorumlusu Abdülkadir Güler, Bask›
Sonras› Sorumlusu Medet Müdür,

Kurumsal ‹letiﬂim Sorumlusu Zekeriya Bar›ﬂkan, Sat›nalma Sorumlusu
Ertu¤rul Parlak, Bilgi ‹ﬂlem Sorumlusu Hilmi Ateﬂ ve Bask› Operatörü
Serdar Erol yer ald›.
Drupa 2008’de dijital bask›n›n
a¤›rl›¤› hissediliyordu. Ofsette ise
gofre, kesim ve so¤uk varak üniteli
makinelerin yan›nda XL büyük ebat
ofset makineler, çok renkli ön arka
bask› yapabilen makinelerdeki yenilikler büyüleyici idi. Cilt makinelerinde el iﬂçili¤ini ortadan kald›ran çözümleri görmek mümkündü. Bask›
öncesine yönelik yaz›l›m ve donan›mlar da ilgi çeken ürünler aras›ndayd›.
K›sa ve uzun vadeli yat›r›mlar düﬂünülerek üç ayl›k bir haz›rl›k sürecinin ard›ndan randevulu ve planl› bir
ﬂekilde gitti¤imiz fuar ziyaretimiz
çok faydal› oldu. Yak›n gelecekte
Kondu Grup’un yeni yat›r›mlar›na ﬂahit olacaks›n›z.

Rakamlarla Drupa
• 52 ülkeden 1971 ﬂirket ürünlerini sergiledi. Bu ﬂirketlerin yüzde 36’s› Almanya’dan, yüzde
64’ü ise di¤er ülkelerden geldi.
• 170 bin metrekarelik fuar alan›nda 18 ayr› salonda standlar
aç›ld›.
• 10 milyar Euro’dan büyük ticari anlaﬂma yap›ld›.
• 14 gün süren fuar› 138 ülkeden
391 bin kiﬂi ziyaret etti.
• 84 ülkeden 3 bin gazeteci fuar›
takip etti.
• Uluslararas› ziyaretçiler tüm
ziyaretçilerin yüzde 59’unu oluﬂturdu.
• Tüm ziyaretçilerin fuarda kald›klar› ortalama gün 3.2 olarak
tespit edildi. (2004’te bu süre 3
gündü.)
• Ziyaretçiler aras›nda tepe yöneticilerin oran› 2004’te yüzde
42.2 iken 2008’de 45’e ç›kt›.

ÖNCE FRANKFURT’TAYIZ

SONRA ‹STANBUL’DA
Mega Bas›m ve Pasifik Ofset Türkiye ve dünyan›n
en önemli iki kitap fuar›nda sizleri bekliyor.
Kondu Grup bünyesindeki Mega Bas›m ve Pasifik Ofset ﬂirketleri önce 15-19 Ekim tarihleri aras›nda düzenlenen 18. Frankfurt Kitap Fuar›’nda, ard›ndan da 1-9 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen 27. ‹stanbul
Kitap Fuar›’nda olacak.
Dünyan›n en büyük kitap fuar› olarak kabul edilen,
kitap ve yay›n dünyas›n›n en görkemli etkinli¤i olan
Frankfurt Kitap Fuar›’nda 4.0 Hol, A1335 ve A1337 nolu
standlar›m›zda Mega Bas›m ve Pasifik Ofset olarak yerimizi al›yoruz.
Bu seneki Frankfurt Kitap Fuar›’n›n ülkemiz ad›na

çok büyük bir özelli¤i var; Türkiye bu y›lki fuar›n “konuk
ülkesi”. Tüm gözlerin Türkiye üzerinde olaca¤› fuarda
Kondu Grup olarak biz de ülkemizi en iyi ﬂekilde temsil
etmek ad›na elimizden geleni yapaca¤›z.
‹stanbul Kitap Fuar› boyunca da Beylikdüzü TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2. salondaki 609C nolu Pasifik Ofset stand›nda Türkiye’nin önde gelen yay›nevleriyle birlikte üretimine imza att›¤›m›z kitaplar› sergiliyor
olaca¤›z. Üç y›ld›r ‹stanbul Kitap Fuar›’ndaki tek matbaa olma özelli¤ini taﬂ›yan firmam›z bu sene de büyüleyici
stand› ile fark›n› ortaya koyacak.
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‹ﬂ ortaklar›m›zla cumartesi
kahvalt›lar›nda buluﬂuyoruz
Yeni üretim ve yönetim tesislerimizi dostlar›m›zla paylaﬂmak ad›na
düzenledi¤imiz kahvalt› organizasyonlar› devam ediyor. Müﬂterilerimiz,
çözüm ortaklar›m›z ve tedarikçilerimizle bir araya geliyor keyifli sohbetler
eﬂli¤inde onlara Haramidere’deki tesisimizi gezdiriyoruz.
Kondu Grup olarak üretimimizi Haramidere’deki
yeni tesislerimizde sürdürüyoruz. Yaklaﬂ›k 10 bin metrekare olan iki katl› yeni tesisimizde çal›ﬂanlar›m›z›n
memnuniyeti ve üretim kalitesini yükseltmek ad›na
tüm ayr›nt›lar düﬂünüldü ve verimli bir çal›ﬂma ortam›
sa¤land›.
Birlikte büyümeye devam etmeyi umut etti¤imiz
çözüm ortaklar›m›z, müﬂterilerimiz, tedarikçilerimiz;
yani tüm dostlar›m›zla yaﬂad›¤›m›z bu heyecan› pay-

Kahvalt›da
buluﬂtu¤umuz
misafirlerimizle
yo¤un iﬂ
gündeminin
d›ﬂ›nda hoﬂ
sohbetler yaﬂad›k.

04

MEGAZ‹N

Kahvalt›n›n
ard›ndan
dostlar›m›zla
birlikte üretim
kat›ndan
showroom’a
kadar tüm
tesisimizi
birlikte gezdik.

laﬂmak ad›na bir süredir Cumartesi günleri kahvalt›
organizasyonlar› düzenliyoruz.
Bir yandan dostlar›m›z yeni tesislerimizi ziyaret etme ﬂans› yakal›yor di¤er yandan yaﬂad›¤›m›z de¤iﬂimi
onlarla paylaﬂabildi¤imiz için bizim de mutlulu¤umuz
art›yor.
‹ﬂte Kondu Grup’un yeni tesislerinde düzenledi¤imiz ve dostlar›m›zla buluﬂtu¤umuz bu kahvalt› organizasyonlar›ndan baz› özel foto¤raflar…
Sizle de bir an önce görüﬂebilmek, yeni yerimizde
sizleri de bir an önce a¤›rlayabilmek dile¤iyle…

Konuklar›m›z
aras›nda tedarikçi
firma yetkilileri de
vard›. Güzel bir
yaz sabah›nda
iﬂbirli¤imizin tad›n›
ç›kartt›k.

Birlikte iyi iﬂlere
imza atan ekipler
olarak kahvalt›
buluﬂmam›z›
foto¤raflarla
belgeledik. .

ÖZBEK‹STAN’DA
MATBAACILIK E⁄‹T‹M‹ VERD‹K

UNICEF’in davetlisi olarak Özbekistan’a giden Kondu Grup Bask› Öncesi ﬁefi
Abdülkadir Güler ve Özbekistan temsilcimiz Nurullah Hamidullaev kat›l›mc›lara
bask› öncesi ve bask› sürecine dair bir e¤itim verdi.
E¤itim program› iki aﬂamada gerçekleﬂtirildi.
Grafik tasar›mc›lara teknik ayr›nt›lar›n ön planda
oldu¤u bir sunum yap›ld› ve program kullan›m›yla ilgili konular anlat›ld›, sorular yan›tland›.
Mega Bas›m’›n bask› izi verilen grafikerlere ekran
kalibrasyonunun nas›l yap›laca¤› (International Color
Control ICC Profile) anlat›l›rken Mega Bas›m’›n
oluﬂturdu¤u Mega Joboptions’›n (PDF dönüﬂümü için
haz›rlad›¤›m›z iﬂ kay›t seçenekleri) sisteme nas›l yüklendi¤i ve programlarda PDF dönüﬂümlerinin Mega
Joboptions’la nas›l pratikleﬂti¤i anlat›ld›.
E¤itimin ikinci aya¤›nda ise karar verme pozisyonunda olan bölüm yöneticilerine genel konularda bilgiler verildi. Slayt ve video gösterimiyle desteklenen e¤itim sonunda yöneticilerin bask› sürecine dair sorular›
yan›tland› .
E¤itim program›na kat›lan Bask› Öncesi ﬁefimiz
Abdülkadir Güler, egitim ile ilgili ﬂu yorumu yapt›:
“Bu ülkede asl›nda büyük matbaalar var; bizden istenilen ve beklenilen normalin ötesinde kalite. Bize
göndermek istedikleri iﬂler daha çok sanatsal kitaplar
veya kal›c› eserler. Zorluk derecesi yüksek iﬂlerin içinden ancak Mega Bas›m’›n ç›kabilece¤i gibi bir anlay›ﬂ
oluﬂmuﬂ. Kendilerine basm›ﬂ oldu¤umuz bir balerin
kitab›n›n Fransa’da dal›nda ikinci oldu¤unu duymak
beni ayr›ca onurland›rd›. Bizi davet eden UNICEF’in bu
sunumdan bir hayli mutlu oldu¤unu gözlemledim.”

MEGAZ‹N
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Sahalardan ekrana

r›dvan dilmen
Röportaj: Ali Er • Foto¤raflar: Vural Yaz›c›o¤lu

Bir zamanlar›n efsane futbolcusu,
bugünün bir numaral› yorumcusu

R›dvan Dilmen
son Avrupa ﬁampiyonas›’n›
ve yeni baﬂlayan sezonu bu kez

Megazin
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için yorumlad›.

O

nun için “Fenerbahçe’nin efsanevi
futbolcusu” demek asla yeterli
olmayacakt›r... R›dvan Dilmen
sadece Fenerbahçeliler için de¤il,
Galatasaray ve Beﬂiktaﬂl›lar dahil tüm futbolseverler için “Türkiye’nin efsanevi bir futbolcusudur”. Yeﬂil sahalarda oynad›¤› y›llar
boyunca top onun aya¤›na her geldi¤inde
gerçekten futbolu seven herkes heyecanlanm›ﬂ, içinden “Gol olur” diye geçmiﬂtir...

Y›llar sonra, pozisyon daha oluﬂmadan “Gol
olur” diyen sesiyle haf›zalara kaz›nan yorumculu¤u da en az›ndan futbolculu¤u kadar baﬂar›l›.
Maç öncesi, maç s›ras›nda ya da maç sonras›...
O hep do¤ru tespitler yap›yor.
R›dvan Dilmen ile yorumculu¤unu bir kez daha kan›tlad›¤› son Avrupa ﬁampiyonas› ve yeni
baﬂlayan ligimiz üzerine konuﬂtuk. Yeni transferlerden ﬂampiyonluk adaylar›na futbolu bu
kez Megazin okurlar› için yorumlad›.

Çok büyük bir organizasyonu geride b›rakt›k.
Avrupa Futbol ﬁampiyonas› boyunca yorumcu olarak göre
ev yapt›n›z. Neredeyse futbolcular kadar koﬂturdunuz…

görüldü. Ronaldo’dan ise “dünyan›n en iyi futbolcusu”
yorumlar›na kat›lmasam da daha iyi bir performans
bekliyordum.

Canl› yay›nda Lig TV’de, maç sonras›nda da NTV’de
yapt›¤›m yorumlar aras›na Milliyet’i de s›k›ﬂt›rd›m.
NTV’de maç önü yorumlar›n› yap›p hemen ard›ndan
Lig TV’de yay›na koﬂuyordum. Maç sona erdi¤i gibi yine koﬂar ad›mlarla NTV yay›n›na giderken arada da
Milliyet’e telefonla yaz›m› iletiyordum. Tempolu geçen bir dönemdi.

Avrupa Futbol ﬁampiyonas›’n›n R›dvan Dilmen gözündeki “en”lerini ö¤renmek istiyoruz… Y›ld›z›n›z kimdi?
Tak›m olarak turnuvaya imzas›n› atan ekip; kupay› da
kald›ran ‹spanya’yd›. Futbolcu olarak akl›ma kaz›nan,
turnuvan›n 23 kiﬂilik kadrosuna al›nmamas›na anlam
veremedi¤im ‹spanyol Sergio Ramos oldu. Real Madrid’deki futboluyla benim için soru iﬂaretiydi. Asl›nda
stoper ve bu pozisyondan dönüﬂtürülen bekler fazla
hücumcu de¤ildir ama Ramos çok etkili hücumlar
yapt›. Turnuvada dikkatler tak›mlar›n sol taraflar›na
kaym›ﬂken, etkili performanslar buradan gelirken, iki
maçta da bu isimleri sahadan sildi Ramos. Rusya’da
Zhirkov, finalde Almanya’n›n Podolski’si hiç yoktu.
Bence Ramos çok etkiliydi.

Hayal k›r›kl›¤› neydi?
Öncelikle ﬂunu söylemem gerekir. Turnuvada benim
bekledi¤imin üzerinde oyun anlay›ﬂlar› vard›. Geçen
turnuvada da 77, bu ﬂampiyonada da 77 gol at›ld›.
Ama aradaki fark sahadaki hücum futbol anlay›ﬂ›yd›.
Tak›mlar›n hemen hemen hepsi hücumu ve golü düﬂündü. Ofansif maçlar seyrettik. Bu saptaman›n ard›ndan hayal k›r›kl›¤›ma gelince, Fransa ve Ronaldo
diyebilirim. Fransa’da bir doymuﬂluk vard› o çok net

Alt›n 11’iniz?
Kalede Van der Saar, savunman›n sa¤›nda Ramos, solunda Zhirkov, stoperler ‹spanya’dan olacak: Puyol ve
Marcena. Orta sahaya Senna, sa¤›na Hamit soluna Xavi, bunlar›n hemen önüne Schnydier ve Arshavin ve önde de bizim Semih.

Milli Tak›m’›n y›ld›z› kimdi?
Bizim ad›m›za Hamit’in orta sahaya çekiliﬂi çok etkili
oldu. Orada sergiledi¤i performans gerçekten inan›lmazd›. Arda, birçok maçta “Olmaz” denilenin gerçekleﬂmesinde çok etkili oldu. Servet, ortaya koydu¤u
mücadele ile alk›ﬂ› fazlas›yla hak etti ve tabii ki Semih.
Birini seç deseniz, “Semih” derim. ‹nan›lmazd›…

Unutamad›¤›n›z, ﬂampiyonadan sizde kalan
en belirgin ayr›nt›lar nedir?
‹sviçre ve Avusturya’n›n futbola ilgisizli¤i inan›l›r gibi
de¤ildi. Yerli halk›n maçlarla, ﬂampiyonayla ilgilenmedi¤i çok ortadayd›. Bu beni ﬂaﬂ›rtt›. Bunun yan›nda,
Türk taraftarlar›n oynanan 5 maçta da az›nl›kta kalmas› ilginçti. Statlarda hep 4’te 3’lük bölüm rakip taraftarlar›nd›. ﬁampiyona öncesi; rahmetli Hasan Do¤an’›n söylemleri de o yöndeydi, herkes “Evimizde gibi
oynayaca¤›z” diyordu. Öyle olmad›; çok aç›k olarak
turnuvay› deplasmanda oynad›k.

En güzel maç?
Çek Cumhuriyeti ile oynad›¤›m›z gruptaki son maç.

Y›ld›ray ve Halil konusundaki yorumlar›n›z?
Ben defalarca kez belirtti¤im gibi, “Niye gönderildi”
sorusundan öte “Niye al›nd›” k›sm›nday›m. Ne sen Mil-
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li Tak›m’›n baﬂ›ndas›n ne de ben. Fatih Terim o görevde bulundu¤u sürece bu iki futbolcuyu zaten fazla düﬂünmedi. Oynad›klar›n› da az gördük ve bu isimler bölgelerinin üçüncü, dördüncü oyuncusu konumundayd›lar. Tan›nmayan oyuncular da de¤iller iﬂte tam da bu
yüzden Terim kadroya ça¤›rarak hata yapt› diye düﬂünüyorum; bu oyuncular› be¤enmedi¤ini biliyoruz. Mesela, fazla tan›mad›¤› Mevlüt’ü, idmanlardaki performans›n› gördükten sonra kadroya dahil etti. Bu anlaﬂ›l›r bir durum ama iki isim için bu geçerli de¤il. Tabii ki
baz› hatalar yap›ld› diyebiliriz ama o da Terim’in teknik
direktörlü¤ü. Kafas›nda soru iﬂareti olan futbolcular
vard›. Mesela Fatih Tekke. Kadrolar aç›kland›ktan iki
gün sonra final oynad›... Ya iki tane atsayd›? Maç›n da
oyuncusu seçildi. Bu oyuncular› beklemedi diye eleﬂti-

rilebilir ama Y›ld›ray ve Halil konusunda bence ça¤›rmas› hatayd›. Burada Terim’in güç gösterisi yorumlar›na da kat›lm›yorum. ‹ki oyuncu da sezonu iyi kapatt›
ama Terim için bu belirleyici olmamal›yd›. Kafas›nda
yoksa davet etmemeliydi.

‹zledi¤iniz ilk büyük ﬂampiyona oldu¤unu biliyoruz. Bugüne kadar niye beklediniz? Bundan
sonras› için ﬂampiyonalara bak›ﬂ aç›n›z nedir?
Futbolculuk yaﬂam›m boyunca bir yorgunluk vard› ve
koca bir sezonun hemen ard›ndan baﬂlayan uzun soluklu bir ﬂampiyona o aç›dan cazip gelmiyordu. Bu
ﬂampiyona öncesi de bak›ﬂ aç›m, “Görevli olmasayd›m
1-2 maç için gidilebilirdi” ﬂeklindeydi. Ama orada gördüklerim, yaﬂad›klar›m beni bu tür turnuvalar›n içine
çekecek gibi. Ortaya konan emeklerin, onlarca maç›n
sonunda gelinen nokta ‹spanya – Almanya finaliydi ve
gerginlik yerine sokakta iki tak›m taraftarlar› aras›nda
müthiﬂ bir diyalog vard›. Futbol bayram›yd›. Alman bir
belgesel yönetmeni bir bayanla tan›ﬂt›k orada ve “‹nﬂallah ‹spanya ﬂampiyon olur” sözünü duydum kendisinden. “Çok güzel e¤leniyorlar” ﬂeklinde bir aç›klama
yapt› ve ben Türkiye ile k›yaslad›¤›mda “Buralarda olmal›y›m” dedim.
Bu, saha d›ﬂ› koﬂullar›n çekicili¤iydi. Bir de çim üzerinde sergileneni ç›plak gözle izlemek var tabii. Maç önü
ve sonras› olanlara yerinde tan›kl›k etmek, buradan
kendine pay ç›karmak ve bilgi haznene katmak ayr› bir
ﬂey. Teknik olarak baz› ﬂeyleri televizyonda görmen
mümkün de¤il.

Gelelim Fenerbahçe’ye ve yeni sezona... Aziz
Y›ld›r›m’›n “‹stikrara önem veriyoruz” sözlerine
ra¤men
n Zico ile yollar›n› ay›rmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Asl›nda “Aziz Y›ld›r›m istikrara çok önem
veren bir konuma geldi” ya da “Gelmiﬂti” demek laz›m. Ayr›ca oyuncu kadrosunda da çok fazla istikrar olmad›¤› ortada. Zico ile yollar›n ayr›lmas› noktas›nda yorumun çok
net: Do¤ru bir hamleydi. Fenerbahçe fazla rahat ve hedefsiz bir ekip görüntüsü
vermeye baﬂlam›ﬂt›.
O yüzden öncelikle gelen
isim de¤il de yap›lan
tercihin do¤rulu¤unu kabul etmek
gerekir.
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KISA KISA SORULARLA RIDVAN D‹LMEN
En iyi ‹ngiliz ve Arap at›?
En iyi ‹ngiliz at›, benim sahibi oldu¤um MoonLight’t›.
Arap at› ise halen koﬂmakta olan Kafkasl›.
Teknik direktörlük?
Bir insan›n çok isteyip de ülkenin ﬂartlar› nedeniyle yapamad›¤› bir ﬂey. K›saca KORKU. Ama en çok istedi¤im ﬂey.
Avrupa’da çal›ﬂt›rmak
isteyece¤iniz tak›m?
Barcelona.

Aragones seçimi hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? Daha çok erken olmakla birlikte Fenerbahçe’ye katk›s
s› ne olacak?
ﬁampiyona baﬂlamadan önce söz kesilen Aragones’in
Fenerbahçe’sinin nas›l olaca¤›n› zaman gösterecek.
Ama görünen o ki çok rahat bir tak›mdan ve yumuﬂak
bir antrenörden sonra, çok sert bir teknik adama görev verildi. Akl›mdaki en büyük soru iﬂareti, y›lda 10
maç gören 70 yaﬂ›ndaki bir teknik adam yeni tak›m› ve
yeni geldi¤i Türkiye’de 60-70 maçl›k bir periyoda girecek. ‹spanyol hoca bunu kald›rabilir mi kald›ramaz m›,
zaman gösterecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Güiza’n›n geliﬂini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Güiza’n›n transferine ise, maddi aç›dan çekinceli bak›yorum. Türkiye Ligi’nde çift forvetli sistemde her zaman 20-25 gol atar ama “Bu kadar para verilir mi”
derseniz, ben vermem!

Euro 2008 sonras›, gözler yeniden lige çevrildi.
ﬁampiyonluk yar›ﬂ› ne olur? Haz›rl›k dönemlerine bakt›¤›n›zda hangi tak›m daha haz›r görünüyor?
Ben her sezon baﬂ› oldu¤u gibi, üç büyüklerin ﬂampiyonluk ﬂans›n›n eﬂit oldu¤unu düﬂünüyorum. Trabzonspor’un geçen sezona göre minimum 20 puan fazla alaca¤›n› inan›yorum ancak bu ﬂampiyonluk için yeterli olur mu, bilinmez. Bu sene lige bakt›¤›m›zda benim için en dikkat edilecek tak›m ise Kayserispor. Çok
iyi bir tak›m yaratt›lar ve sezonu ilk 5 içinde tamamlayacaklar diye düﬂünüyorum. Yukar›daki Galatasaray –
Fenerbahçe k›yaslamas›n› bu sene Kayserispor için
yapabiliriz. Onlar›n y›l› olabilir.

Aile
Önemli
Futbol
Basit olacak ama “Aﬂk”
Fenerbahçe
O da aﬂk
NTV
Çok mutluyum.

Sivasspor geçen seneki baﬂar›s›n› sürdürebilecek mi? Bülent Uygun geçen sene “Tesadüftü”
yorumunu yapanlar› bir sene beklemeye davet
etmiﬂti.
Sivasspor’un geçen sezonki baﬂar›y› tekrarlayacaklar›na inanm›yorum. Ekonomik olarak bu stresi kald›rmak kolay de¤il. Bülent Uygun’un tak›m›n›n ilk 6 d›ﬂ›nda bir yerde olaca¤›n› düﬂünüyorum.

Saha d›ﬂ› diyaloglar›n, gazete manﬂetlerine taﬂ›nan tart›ﬂmalar›n birini sormak istiyoruz.
1988-89
9 sezonu... Türkiye Kupas›’ndaki tarihi
4-3’lük maç. Soyunma odas›na 3-0 yenik
girdi¤iniz ve 4-3 kaza
and›¤›n›z o maç sonras›
“Galatasaray Coca Cola turnuvas›nda oynas›n” dediniz mi?
Hay›r böyle bir ﬂey demedim ama yazd›lar. Bunun getirisi, bir Galatasaray maç›ndaki a¤›r küfürler oldu.
Bunu yazan gazeteyle de diyaloga girdim, verilen cevap “Söylemiﬂsin” oldu. ‹ﬂte bildik iﬂler: “Ö¤renildi”,
“Yak›n çevresine söyledi” deyip yazm›ﬂ geçmiﬂler.

Tribünlerden duyulmayan, televizyonlardan
anlaﬂ›lamayan, yeﬂil sahalarda baﬂ›n›zdan
geçmiﬂ ilginç biir an›yla noktalasak...
Unutamad›¤›m çok fazla ﬂey var. Saha içinde hem kavga ederdik hem de esprilerle e¤lenirdik. ‹lk akl›ma
gelen, Beﬂiktaﬂ maç›nda Metin (Tekin) ile girdi¤im bir
diyalog. Çok tak›l›rd›k birbirimize. Oyun futbol olunca
bazen kendinden geçiyorsun. Metin’in bir ﬂutu sonras›, “Ayak d›ﬂ›yla vursayd›n gol olurdu” dedim, o da “O
zaman öne geçerdik” yan›t›n› verdi. “Do¤ru” dedim ve
gülüﬂtük...

MEGAZ‹N
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B‹R ÜRÜNÜN H‹KAYES‹

Show TV

Personel Kiti
Terminal ‹letiﬂim Hizmetleri
müﬂterileri ad›na imza att›¤› çok
say›da iﬂte

Mega Bas›m

ile iﬂbirli¤i yapmay› tercih ediyor.

Show TV Personel Kiti

de

bu iﬂbirli¤inin son örneklerinden.
Terminal ‹letiﬂim Hizmetleri
Ajans Baﬂkan›

Tamer Tayyar bu baﬂar›l›
projenin hikayesini anlatt›.

10

MEGAZ‹N

T

ürkiye’nin ilk özel televizyonu olan Show
TV, üstlendi¤i bu öncü rolü ço¤u zaman liderli¤e çevirmeyi baﬂarm›ﬂ, baﬂar›l› bir TV
kanal›d›r. Bu çizgiden kaymamay› amaç
edinen Show TV, bunun Show TV ailesine yeni kat›lacak bireylerin Show TV’yi iyi tan›mas›yla mümkün olaca¤›n› anlam›ﬂ ve müﬂterimizin bize verdi¤i bu brife’in
ard›ndan proje Terminal ‹letiﬂim Hizmetleri olarak taraf›m›zca hayata geçirilmiﬂtir.
Bu kitin, Show TV’nin yolunda gidecek kiﬂilere ilk
ad›mlar›nda verilecek oldu¤unun bilincindeydik ve bu
büyük dünyada kaybolmamalar› için onlara bütün ayr›nt›lar› anlatacak bir rehber haz›rlamaya karar verdik. Projenin detaylar›n› konuﬂmak için Mega Bas›m
teknik ekibiyle bir toplant› yapt›k. Toplant› sonucunda
birlikte ortaya ç›kard›¤›m›z birkaç alternatif maketin
de¤erlendirilmesinin ard›ndan, bu yeni personele gi-

recekleri yollar› ayr› ayr› ve tüm ayr›nt›lar›yla
gösterebilmek için her dalda ayr› bir kitapç›k oluﬂturarak bunlar› bir kitte toplamaya karar verdik.
Öncelikle, ilk görüﬂte Show TV’yi özetleyecek, di¤er
parçalar› bir arada tutacak bir dosya haz›rlamam›z gerekiyordu... Yap›lacak çal›ﬂmada tüm parçalar› bir
arada taﬂ›yabilmesi için 350g/m2 kuﬂe ka¤›t kullan›lmas›na karar verdik. Kurumun e¤lence dünyas›na hizmet vermesine ra¤men kurumsal bir duruﬂ sergilemesi için zemine alt›n yald›z uygulamas› ve çatlamalar›n oluﬂmamas› için de mat selefon yap›larak a¤›r bir
hava kat›lmas›n› sa¤latt›k. Üzerindeki Show TV amblemini daha hareketli ve parlak görünmesi için lokal laktan yararlanarak tasarlad›k.

‹HT‹YAÇ DUYACAKLARI HER ﬁEY VAR
Bu yeni yol arkadaﬂlar›, dosyay› açt›klar›nda, kapa¤›n arkas›nda sol sütunda Show TV’nin vizyon, misyon
ve kalite anlay›ﬂ›n›, sa¤ sütunda ise yine lokal lak kullan›larak tasarlanm›ﬂ Show TV’ye ait bütün alt birimlerin renkli, orijinal amblemlerini göreceklerdi. Dosyan›n içerisine, içinde her konuda bilgi veren bir ‹nsan
Kaynaklar› El Kitab› ve kullanmalar› için bir not defteri yerleﬂtirdik. Pratik ve estetik bir görüntü yakalamak
için ceplerden yararland›k. Dosyan›n ön cebine, içerisinde ihtiyaç duyacaklar› her personelin dahili numaras› bulunan bir “Telefon Rehberi”ni çift tarafl› bant
yard›m›yla yap›ﬂt›rd›k ve acil bir durumda kullan›lacak,

Tamer Tayyar,
Show TV kitinde, yeni
baﬂlayan bir çal›ﬂan›n
kurumu hakk›nda
ihtiyaç duyabilece¤i
her ayr›nt›ya yer
verildi¤ini söylüyor.

kiﬂiye özel bir “Kan Kart›” tasarlayarak bunu da ön cebin sa¤›ndaki çapraz kesilmiﬂ b›çaklar›n içine yerleﬂtirdik. Dosyan›n sa¤ kula¤›nda da yine b›çaklardan
oluﬂturulmuﬂ iki cepten yararland›k; üstteki cebe “Yay›n ‹lkeleri”ni anlatan bir kitapç›k, alttaki cebe ise
Show TV’nin “Sosyal Sorumluluk Projesi” olan Yaﬂas›n
Okulumuz Kampanyas›’n› özetleyen, küçük bir broﬂür
yerleﬂtirdik. Bu broﬂür projede neredeyse tamam› resimlerden oluﬂan renkli tek parça olacakt›, onun haricindeki kitapç›klar›n her sayfas›na sadece Show TV’nin
eritilmiﬂ amblemini yerleﬂtirdik.
Sonuçta Mega Bas›m’›n da gösterdi¤i özveri ve baﬂar›yla proje zaman›nda tamamlanm›ﬂ oldu ve müﬂterimize sunuldu. Show TV otoritelerinden de alk›ﬂ alan
proje büyük be¤eni toplad›.

MEGAZ‹N
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Geliﬂim Creative’in kurucu
ortaklar›ndan, Ajans Baﬂkan›

Mustafa Peynirci
bir mimar. Kardeﬂi ve orta¤›

Cengiz Peynirci

ise bir

iﬂletmeci. 12 y›l önce dört
kiﬂiyle kurulan

Geliﬂim Creative
bugün dünya

devlerine
hizmet veren 42 kiﬂilik
büyük bir ajans.

Röportaj: Serdar Erbaﬂ
Foto¤raflar: Coﬂkun Çeler

Sessiz dev

Geliﬂim Creative
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aﬂl›¤›m›z›n “Sessiz dev” olmas› tesadüf de¤il… Mercedes, Nestle, Tamek, Unilever, Apple, Yap› Merkezi,
az sonra hikayesini okuyaca¤›n›z
Geliﬂim Creative’in müﬂterilerinden sadece
birkaç›. Bu “dev”in önüne “sessiz” s›fat›n› eklememizin nedeni ise Geliﬂim Creative’in kurucu ortaklar› Mustafa ve Cengiz Peynirci kardeﬂlerin bugüne kadar sessiz kalmay› bilerek,

isteyerek tercih etmeleri…
Bu onlar›n hayat görüﬂlerinin ve iﬂ anlay›ﬂlar›n›n önemli bir parças›.
1996 y›l›nda ilk müﬂterisi, bir dünya devi,
Kodak’la reklam sektörüne ad›m atan Geliﬂim
Creative, yoluna di¤er büyük ulusal ve uluslararas› müﬂterilerle devam etti...
Mustafa Peynirci’den bu etkileyici “Geliﬂim”in
hikâyesini dinledik.

Geliﬂim Creative ne zaman do¤du?

Katk›s› ne oldu Kodak’la iﬂe baﬂlaman›n?

Ajans›m›z› 1996’da ben ve kardeﬂim Cengiz Peynirci
kurduk. Ben mimar›m, Cengiz ise iﬂletme e¤itimi ald›.
Mimarl›k çok güzel ve yarat›c› bir meslek. Çok iyi ﬂirketlerde ve iyi projelerde çal›ﬂma f›rsat› da bulmuﬂtum; ancak Cengiz ile birlikte hayat›m›z› radikal kararlar vermek üzere sorgularken kendi iﬂimizi yapmak
ad›na “Biz en iyi ne yapabiliriz ve neyi yaparken keyif
al›r›z” dedik ve Haziran 1996’da dünya görüﬂümüzü, iﬂ
bilgimizi ve yarat›c›l›¤›m›z› ortaya koyabilece¤imiz
ajans›m›z› kurduk.

Asl›nda böyle dev firmalarla çal›ﬂ›rken siz de birçok
ﬂey ö¤reniyorsunuz. Brief al›ﬂ›n›z, iﬂi sunuﬂunuz, stratejiler, iletiﬂim planlar› hep bu bak›ﬂ aç›s›yla olmak zorunda. “Reklamveren nas›l olmal›d›r” bilmeyen bir ﬂirket ile baﬂlam›ﬂ olsayd›k belki bu kadar yol kat etmemiﬂ olurduk... ﬁimdi ise baﬂlang›ç aﬂamas›nda “Elimizden tutulmuﬂ” gibi hissediyoruz.

Verdi¤iniz karardan memnun musunuz?
Geçen sürece bakt›¤›m›z zaman 12 y›l boyunca sürekli geliﬂme kaydetti¤imizi görüyoruz. Ajans›n tarihinde
hiç duraklama dönemi olmad›. 4 kiﬂi baﬂlam›ﬂ›z, ikinci y›l 8, sekizinci y›l 15 kiﬂi olmuﬂuz... ﬁu an 42 kiﬂiyiz.
Ciromuz çift haneli milyon dolarlarda. Bulundu¤umuz
kulvarda ülkenin zaten çok önemli ajanslar› aras›nday›z, gelecek 12 y›lda da çok önemli iﬂler yapmaya devam edece¤imizi biliyoruz. Tabii ki Geliﬂim’i kurmuﬂ
olmaktan gayet memnunuz. Hatta diyebilirim ki reklamc›l›k son derece seçkin bir meslek olan as›l mesle¤im mimarl›ktan bile daha fazla zevk veriyor.

Müﬂteri porfoyünüze de yans›yor bu memnuniyet ve baﬂar›...
Müﬂterilerimizin hepsi sektörünün en büyük isimleri,
sektör liderleri, pazar liderleri... Mercedes Benz,
Nestle, Tamek, Unilever, Apple / Bilkom, Karland, Yap› Merkezi müﬂterilerimizden baz›lar›. Büyük reklamverenler ile çal›ﬂt›kça yeni çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›z
markalar da ayn› ﬂekilde büyük isimler oluyor. Bizim,
kuruluﬂ aﬂamas›nda bile Kodak gibi bir dünya markas› ile çal›ﬂma ﬂans›m›z oldu. Yani yola ç›karken de büyük bir reklamverenle iﬂe baﬂlad›k. Kodak, Geliﬂim
Creative’in tarihinde çok önemli, lokomotif bir müﬂteri oldu ve çok uzun y›llar boyunca birlikte çal›ﬂt›k.

Müﬂterileriniz ile uzun süreli iﬂbirli¤iniz çok
önemli bir ayr›nt›...
Müﬂterilerimizle iliﬂkilerimiz hep uzun soluklu olmuﬂtur. Mercedes’le 9 y›ld›r çal›ﬂ›yoruz. Bu süreklilik dikkat, performans, özveri ve kendini geliﬂtirmeni gerektiriyor. Tamek’le 7. y›l›m›z›, Nestle’yle ise 4. y›l›m›z›
doldurduk. Hizmet vermeye baﬂlad›¤›m›z di¤er tüm
markalar ile de amac›m›z karﬂ›l›kl› memnuniyet ilkesi
ile böyle uzun y›llar çal›ﬂabilmek.

A¤›rl›kl› olarak ne tür iﬂler yap›yorsunuz?
12 y›l önce de tam hizmet reklam ajans› olarak kurulduk; ama 4-5 kiﬂiyle ne kadar olursa o kadar yap›yorduk... Bugün 42 kiﬂiyiz ve gerçek anlamda tam hizmet
reklam ajans› olarak çal›ﬂ›yoruz. Bir firman›n›n iletiﬂim stratejisinden kreatif çözümlerine kadar tüm ih-

“Reklamveren nas›l olmal›d›r” bilmeyen
bir ﬂirket ile baﬂlam›ﬂ olsayd›k belki bu
kadar yol kat etmemiﬂ olurduk.
ﬁimdi ise baﬂlang›ç aﬂamas›nda

“elimizden tutulmuﬂ”
gibi hissediyoruz.
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Outdoor iﬂlerde

mimar

olmam avantaja dönüﬂüyor;
iﬂin orada nas›l duraca¤›, nas›l monte
edilece¤i, dayan›kl›l›¤› gibi konular

tasarlarken

düﬂünülmüﬂ oluyor.

tiyaçlar›n› karﬂ›l›yoruz. Bu bir TV kampanyas› da olabilir, sat›ﬂ noktas› malzemesi de. Art›k reklamc›l›kta
360 derece entegre iletiﬂimi düﬂünmek zorundas›n›z.
Zaten markalar›n da reklam ajanslar›ndan beklentileri de bu yönde. Uluslararas› ﬂirketlerin belirli bir
oranda uygulama iﬂleri de olabiliyor ama bizim iﬂlerimizin yüzde 90’› Geliﬂim Creative konsepti ve tasar›m›d›r.

Ajans›n›zda nas›l bir yap›lanma var?
Ajans›n iki orta¤› olarak dönüﬂümlü yürüttü¤ümüz
ajans baﬂkanl›¤›n› son dört y›ld›r ben yap›yorum. Müﬂteri iliﬂkileri ve kreatif ekibin yan› s›ra stratejik planlama, üretim planlama ve muhasebe, idari iﬂler gibi
destek bölümlerimiz var. Ayr›ca Mercedes, Nestle ve
Unilever’in kendi marka tak›mlar› var.

Kreatif ekibinizi seçerken üretim bilgisini sorgular m›s›n›z?
Bask› iﬂlerini oldukça yo¤un bir ﬂekilde yapt›¤›m›z için
kreatif ekibe yeni kat›lan birinin matbaa bilgisinin
mutlaka iyi olmas›n› istiyoruz. Matbaay› bilen bir kreatifin gönderdi¤i iﬂlerin üretim süreci de sorunsuz
olur.

Tasar›m ya da uygulamas›n› yapt›¤›n›z iﬂlerin
üretimini de üstleniyor musunuz?
Üretim teklifi mutlaka veriyoruz. Müﬂterilerimiz de
çok anormal fark yoksa bizimle çal›ﬂ›yor. Outdoor
iﬂlerde mimar olmam avantaja dönüﬂüyor; iﬂin orada
nas›l duraca¤›, nas›l monte edilebilece¤i, dayan›kl›l›¤›
gibi konular tasarlarken düﬂünülmüﬂ oluyor. Bu tip
tekliflerde de ciddi oranda iﬂi al›yoruz.

Bas›l› iﬂlerde de geçerli mi bu durum?
Bizim iﬂlerimizde bas›l› iﬂler ciddi bir oran› kaps›yor.
Babam›z matbaac›yd›. 1996 y›l›nda yola ç›karken zaten
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Dönüﬂümlü olarak
sürdürülen ajans
baﬂkanl›¤›n› son dört y›ld›r
Mustafa Peynirci yürütüyor.

matbaa konusunda birçok ﬂeyi biliyorduk. Ayr›ca ciromuz yüksek oldu¤u için matbaalar bize hep özel fiyatlar verdiler. Yüzde 80 oran›nda bas›m ihalesini al›r ve
tasarlad›¤›m›z iﬂleri üretiriz.

Bas›l› iﬂlerin üretiminde neler yaﬂ›yorsunuz?
Çal›ﬂt›¤›m›z firmalar›n standartlar› oldukça yüksek,
kurumsallar›ndan en ufak taviz veremezler. Örne¤in
Mercedes’in grisi çok önemli. Kodak’›n sar›s› dünya literatürüne geçmiﬂtir...
Nas›l ki showroom’daki iki gri Mercedes aras›nda renk
fark› yoksa iki broﬂür aras›ndaki grilerde de renk fark› olmamas› gerekiyor. Bunu baﬂarabilen matbaa say›s› da çok az. Üçü yan yana gelince ayn› oluyor da üç
ay sonra bast›¤›n›z zaman renk de¤iﬂimi olabiliyor.

Üretimi yap›lan iﬂlerin kalitesi de ayn› önemi
taﬂ›yor olsa gerek….
Haz›rlanm›ﬂ bir broﬂürde sayfan›n yap›ﬂ›k olmas›
de¤il, hatta o sayfa aç›l›rken anl›k bir yap›ﬂman›n
olmas› ve sayfa aç›l›rken o yap›ﬂman›n küçücük bir
sesle ayr›lmas› bile bir kamyon mal›n iade nedenidir.
Müﬂterimiz için böyle olmas› nedeniyle biz de matbaam›za karﬂ› ayn› kurallar› iﬂletiriz.

Matbaada üretimi süren iﬂleri takip ediyor musunuz?
Üretim her ne kadar takip edilse de sonuçta d›ﬂar›da
baﬂka bir yerde yap›l›yor. Bu nedenle iﬂi matbaaya
gönderirken renkli bire bir maket yap›yoruz. Sonra
matbaadan mutlaka ozalit prova al›yoruz. Tatmin
olmazsak forma bask›lar› s›ras›nda üretim sorumlumuz matbaaya gidiyor. Bazen süreç o kadar h›zl› ilerliyor ki prova görmek mümkün olmuyor. O noktada
matbaadan talebimiz formalar bas›lmaya devam
edilirken, bas›lan formalar›n bize gönderilmesi oluyor.
“Geri dönüﬂ maliyeti ucuz olsun, hatay› çabuk
yakalay›p zamandan kazanal›m, iﬂ bittikten sonra
yeniden yapmak yerine o anda yakalayal›m” diyoruz.

“Geliﬂim”in geliﬂimi ne yönde olacak?
Biz sektörümüzde çok mütevaz› bir markay›z. Bu do¤al bir geliﬂimdi ve bir parça da tercihti. Ama art›k
imaj›m›z› daha iddial› bir hale getirmemiz gerekiyor.
Bizden çok daha küçük, yar›m yamalak iﬂler yapan
ajanslar›n kendilerini daha farkl› konumland›rd›¤›n›
görüyoruz. Bize bu tarz ajanslardan çok say›da müﬂterinin geldi¤ini gördü¤ümüz için bugüne kadar “yapt›¤›m›z iﬂ bizi oluﬂturur” diyorduk. Ancak bir miktar daha
iddial› olman›n da bir sak›ncas› yok.

MERCEDES’TEN NESTLE’YE
EN BÜYÜKLER‹N TERC‹H‹
Mercedes denince insan›n akl›na “Alman disiplini”
geliyor... Mercedes ile çal›ﬂmak nas›l?
9 y›l önce Mercedes’in yetkilileri Alman disiplini içerisinde bize “Burada 15 dakikan›n hesab›n› verirsiniz,
bunu sa¤layan bir ajans ile çal›ﬂ›r›z” dediler. Hep bu
15 dakikalar›n hesab›n› tutarak bu noktalara geldik.
Bu bizim hem kiﬂisel geliﬂimimizde hem ajans›m›z›n
h›z anlay›ﬂ›nda çok önemli bir anahtar oldu.
Büyük müﬂterilerin özel istekleri oluyor mu?
Tabii do¤al olarak... Mesela Unilever ile çal›ﬂmaya
baﬂlamadan önce çok ciddi bir seçim sürecinden geçtik. Yönetim kadromuzun e¤itiminden, bilgisayarlar›m›z›n kapasitesine; arﬂivleme sistemimizden kendileri için çal›ﬂacak ekibin çal›ﬂaca¤› fiziki ortama kadar
sorguland›ktan sonra kabul edildik. Bu seçim sonucunda da sisteme yeni giren tek ajans biz olduk. Bu
hem çok gurur verici hem de kendinizi daha iyiye gitmek yönünde oldukça motive edici.
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Beﬂ renk + Lak 70 x 100
Komori S40 Ofset Bask› Makinesi

Daha iyi iﬂler için

daha iyi üretim
merkezi

Foto¤raflar: Yavuz Meyveci

Kondu Grup Türkiye'nin en büyük ve modern
matbaa tesislerinden birini kurdu.
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Beﬂ Renk 70 x 100 Komori Ofset
Bask› Makinesi

K

ondu Grup, Türkiye'nin en büyük ve modern matbaa tesislerinden birini kurdu.
Mega Bas›m ve Pasifik Ofset markalar›n›n sahibi Kondu Grup, Haramidere’de
yaklaﬂ›k 10 bin metrekarelik iki katl› bir tesise taﬂ›nd›;
üretim tesisinin bir üst kat›na da matbaalar›n yönetim
ve bask› öncesi bölümlerini taﬂ›d›. Dergimizin sonraki
say›s›nda tan›t›m› yap›lacak üst katta çok zevkli, kullan›ﬂl› ve estetik çal›ﬂma ortamlar› oluﬂturuldu. Bu say›da sadece alt kat›, yani üretim tesisini tan›t›yoruz.
Haramidere’deki yeni üretim ve yönetim alanlar›n›n haz›rlanmas› ve dekore edilmesi için mimarlardan
ve mühendislerden oluﬂan bir ekip üç ay geceli gündüzlü çal›ﬂt› ve 15 Haziran 2008 itibariyle Mega Bas›m
ve Pasifik Ofset çal›ﬂanlar› yeni yerlerine taﬂ›nd›.

Mega Bas›m ve Pasifik Ofset müﬂterilerine hizmet
veren yeni tesis sars›nt›s›z zemini ve mükemmel iklimlendirmesi ile di¤er bask› tesislerinden farkl›laﬂ›yor.

T‹TREﬁ‹MS‹Z ZEM‹N
2007 y›l› sonunda haz›rlanan 5 y›ll›k stratejik plan
uyar›nca üretim ve yönetim tesislerini taﬂ›may› planlayan Kondu Grup, uzun aray›ﬂlar sonunda Mart ay›nda
Haramidere’de zemini titreﬂimsiz bir tesis buldu. Bilindi¤i gibi matbaalar›n en büyük problemlerinden biri
olan titreﬂimli zeminler bask› kalitesini olumsuz etkiliyor. Üretim kat›, toprak seviyesinde oldu¤u ve depreme
dayan›kl› bir bina oldu¤u için titreﬂim seviyesi standartlar›n oldukça alt›nda. Ayr›ca bu yeni üretim alan›n›n zeminine düzleﬂtirici beton ve tozlanmay› önleyici
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Dört renk + Lak 35 x 50 Ryobi Ofset Bask› Makinesi

ﬂap at›ld›¤› için zemin kalitesi benzersiz bir hale getirildi. Öyle ki, üretim müdürü Kadir Bayram Türkiye’deki vibrasyonsuz tek matbaa olduklar›n› iddia ediyor.

‹KL‹MLEND‹RME FARKI
Matbaalar için hayati derecede önemli olan bir di¤er ihtiyaç da iklimlendirmedir. Kondu Grup’un yeni
tesislerinin iklimlendirmesine yap›lan yat›r›m Türkiye’de bir ilk niteli¤ini taﬂ›yor. Bask› öncesi ve sonras›
ayr› iklimlendirilmekte, her iki ortam›n havas›n› temizleyen sistemler ayr› çal›ﬂmakta. Bilindi¤i gibi kâ¤›tlar›n boya emme dirençlerini sabitlemek için üretim ortam›n›n s›cakl›¤› da sürekli sabit olmal›. Bu amaçla
bölümler aras› geçiﬂlerde s›cakl›k de¤iﬂimi olmamas›
için ara bölmeler ve otomatik aç›l›p kapanan kap›lar
yap›ld›. Bu sistem sayesinde ideal nem ve ›s› sa¤land›¤› gibi tozlanman›n da önüne geçilmiﬂ bulunuyor.
Bask› ortam›nda renklerin ustalar taraf›ndan do¤ru ve sa¤l›kl› alg›lanabilmesi için ›ﬂ›kland›rmaya da
özel önem gösterildi. Tavandaki ›ﬂ›klar›n ustalar›n
görme duyular›nda yan›lsama yapmamas› çok önemlidir. Bu sebeple bu yeni tesiste renk k›r›lmas›na yol aç-
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Dört renk 70 x 100 Komori Ofset Bask› Makinesi

Üç adet 70 x 100 iki renkli ön-arka
basabilen ofset bask› makinesi

Katlama Makineleri

Amerikan Cilt Makinesi

Tel Dikiﬂ Makinesi
Palet Çevirme Makinesi

‹plik Dikiﬂ Makinesi
Giyotin

Shrink Ambalaj Makinesi

Özel Kesim ve Gofre Makinesi
Kitap Jelatinleme Makinesi

mayan, ideal parlakl›kta özel bir ayd›nlatma tekni¤i ve
özel lambalar kullan›ld›. “Bu sayede ustalar›m›z›n ustal›¤›na yeni bir ustal›k eklemiﬂ olduk” diyor Üretim
Müdürü Kadir Bey.
Üretim tesisinde tavan ve duvarlar da nano teknolojiye sahip kirlenmeyen ve nefes alabilen boyalarla
boyanm›ﬂ.
Üretim bölümünde 110 iﬂçi vardiya sistemiyle 7
gün 24 saat çal›ﬂ›yor. Kondu Grup, üretimde çal›ﬂanlar›n konforunu da düﬂünmüﬂ ve onlar için ideal bir çal›ﬂma ortam› yaratm›ﬂ. Soyunma odalar›yla, dinlenme
yeriyle çal›ﬂanlar kendilerini evlerinde gibi hissedebi-

liyor. Ayr›ca molalarda çal›ﬂanlar›n ç›kabildikleri bir
bahçe de var.

BASKI DEPARTMANI
Makineler iki hafta gibi k›sa bir sürede Yenibosna’dan teker teker Haramidere’ye taﬂ›nm›ﬂ; bu iﬂlem o
kadar h›zl› ve ustal›kla yap›lm›ﬂ ki hiçbir müﬂterinin iﬂi
aksamad›¤› gibi 2007 Haziran ay›na göre iki kat bask›
iﬂi yap›lm›ﬂ. Bu baﬂar›n›n alt›nda verimlilik uzmanlar›n›n da katk›lar›yla en ideal yerleﬂim plan› yap›lmas› da
yat›yor.
Kondu Grup üretim kapasitesini yeni kat›lan maki-
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nalarla; toplam 21 ünite 70 x 100 ofset bask› makine
park›na ç›kard›. Ayr›ca bir adet de 4 + lak 35 x 50 bir ofset makinesi daha bulunuyor.

BASKI SONRASI
Bask› sonras› (mücellit) departman›nda çeﬂitli iﬂlevleri olan 20 makinesi bulunan Kondu Grup, yeni
yerde ilave yat›r›mlar da yapm›ﬂ. Drupa Fuar›’ndan iki
adet 32 sayfa katlayabilen katlama makineleri, mevcut tel dikiﬂ robotunun yan›na çok süratli ikinci bir tel
dikiﬂ robotu ve iplik dikiﬂ makinesi al›nm›ﬂ.
Geniﬂ makine parkuruyla, Türkiye’nin ‹lk beﬂ matbaas› aras›na giren Kondu Grup, üç k›tada 17 ülkenin
önde gelen reklam ajanslar›na, yay›nevlerine ve ﬂirketlerine üretim yap›yor. Benzersiz üretim kalitesiyle
ve h›z›yla bu say›y› en k›sa sürede beﬂ k›ta ve 30 ülkeye ç›karmay› hedefleyen Kondu Grup makine parkurunu iki y›l içerisinde iki kat geniﬂletmeyi hedefliyor.

ﬁimdi sözü Üretim Müdürü
Kadir Bayram’a b›rakal›m:

“

Daima koﬂulsuz müﬂteri memnuniyeti felsefesiyle
y›llard›r çizgisini bozmayan Kondu Grup hizmet ve kalite için
tüm detaylar› düﬂünüyor. Di¤er
matbaalarda olmayan vardiyal› 2
ustabaﬂ›yla gece gündüz 7 gün
bask› kalitesi denetleniyor, inceleniyor. Müﬂterilerimizin baﬂ›
a¤r›m›yor, çünkü onlar gibi düﬂünen bask› ustalar›n›n yan›nda
bir de bask› ustabaﬂlar› iﬂin baﬂ›nda oluyor.
Müﬂteri hatas› bizim hatam›zd›r! Müﬂteri hatas› görüp
düzeltmek en büyük fark›m›zd›r, gece olsun, gündüz olsun,
iﬂ onaylanm›ﬂ bile olsa hatalara an›nda müdahale edilir.
CIP 4 teknolojisiyle donat›lm›ﬂ son model bask› makinelerimizde tüm kalite ölçümleri densitometreler taraf›ndan yap›l›r veya provaya göre bask› yap›l›r. Kaliteden taviz
verilmez, bu nedenle ofset bask› servisinde en iyi yard›mc› malzemeler, en parlak ve kaliteli boyalar kullan›l›r.
Müﬂteri istemese dahi gerekiyor ise vernik veya dispersiyon koruyucular taraf›m›zdan uygulan›r.
Kondu Grup’ta iﬂler hangi koﬂulda al›n›rsa al›ns›n, fiyatland›rma detay› dikkate al›nmaks›z›n, tüm iﬂler en iyi
ka¤›t ve malzemeyle üretilir. ‹ﬂler aras›nda müﬂteri ya da
iﬂ ayr›m› yap›lmaz. Hizmet kusursuz ve kaliteli olmal›d›r.

Kondu Grup mücellit ekibi bir arada.

‹yi basmak tek baﬂ›na yeterli de¤il, bunu iyi katlay›p, iyi
dikip ciltleyemezseniz, be¤endirmeniz imkans›zd›r. Tüm
iﬂlemlerin kusursuz olmas› gerekir. Kâ¤›t su yönü, tutkal
kalitesi, dikiﬂ kalitesi kitap ve dergilerde vazgeçilmez
özelliklerdir. Bunlara dikkat eden Türkiye'deki say›l› matbaalardan›z. Bunu malzeme sat›c›lar› yani tedarikçilerimiz de her seferinde söylemektedir.
Kaliteli bir kitab›n, katalo¤un müﬂteriye iyi bir ﬂekilde
gidebilmesi için çok temiz ve sa¤lam, taﬂ›nabilir ambalaj
yap›lmas› gerekir. Tüm ambalajlar›m›zda bunlara da çok
dikkat ediyoruz. Bu nedenle kreatif iﬂlerde, katalog ve kitaplarda otomatik jelatinleme makinemiz ile kolileme ve
etiketleme mükemmel bir ﬂekilde yap›lmaktad›r.

Üretim Müdürü Kadir Bayram ve Bask›
Departman› ﬁefi Mehmet Karaaslan ile birlikte
Bask› Departman› çal›ﬂanlar›.
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Üretim sadece makine parkuru demek de¤ildir. Bizim
için çal›ﬂan faktörü de çok önemlidir. Çal›ﬂanlar›m›za sürekli e¤itim veririz. Konunun uzman›n› getirtir çal›ﬂanlar›m›z›n ustal›klar›na ustal›k katar›z. Bu 20 y›ld›r böyledir.
Zaten sektördeki birçok usta bizden yetiﬂmedir.

”

RÖPORTAJ

Nevzat Varl›’n›n

yeni CMYK tan›m›
tek kiﬂilik pazarlama departman› olarak mesle¤e baﬂlad›...
Bugün Kondu Grup’un 20 kiﬂilik pazarlama departman›n›n

Mega Bas›m’›n

baﬂ›nda. Kondu Grup Pazarlama Direktörü Nevzat
CMYK’ya

Varl›

ve ekibi

yeni bir tan›m getirdi; C’yi ciddiyet M’yi müﬂteri memnuniyeti,

Y’yi yeterlilik, K’yi kalite olarak alg›l›yorlar!
Röportaj: Gülten Beken • Foto¤raflar: Ege Çeler
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er çal›ﬂan için iﬂ yeri, her iﬂ yeri için de
çal›ﬂanlar› de¤erlidir ama baz› durumlar
vard›r ki bu iliﬂki bambaﬂka anlamlar taﬂ›r. Nevzat Varl› ve Kondu Grup aras›ndaki iliﬂki de bu “özel” iliﬂkilerden...
Kondu Grup’un Mega Bas›m ad›yla tohumlar›n›n
at›ld›¤› 1991 y›l›ndan sadece bir y›l sonra bu kurumda
iﬂ baﬂ› yapan Nevzat Varl› o günkü görevini “Pazarlama departman›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›m ama ortada
bir departman yoktu, departman dedi¤im benden ibaretti...” diye tan›ml›yor; tabii ki gülümseyerek.
Merter’de baﬂlayan bu serüveni “Sonra Merter yetmedi bize, Yenibosna’ya beﬂ katl› bir binaya taﬂ›nd›k, o
yetmeyince yedi katl› bir bina daha kiralad›k; sonuçta
o da yetmedi ve bugün burada çok daha büyük ve modern bir tesiste sürdürüyoruz üretimimizi” diye anlat›rken, hem çal›ﬂt›¤› ﬂirketi nas›l içselleﬂtirdi¤ine tan›k
oluyoruz hem de bu baﬂar› hikayesinden nas›l gurur
duydu¤una...

MEGA’YLA B‹RL‹KTE BÜYÜDÜ
Bir yandan Mega Bas›m büyüyüp Kondu Grup’a dönüﬂürken di¤er yandan da tabii ki bir zamanlar›n tek
kiﬂilik pazarlama departman› Nevzat Bey de bu geliﬂimden pay›n› alm›ﬂ... Y›lbaﬂ› gibi özel dönemlerde
stoklu takvim ve ajanda üreten küçük bir firmada sat›ﬂ
eleman› olarak iﬂbaﬂ› yapan Nevzat Varl› bugün Türkiye ve dünyaya hizmet veren Kondu Grup’ta 20 kiﬂilik
güçlü bir pazarlama departman›n›n direktörü.
Matbaac›l›¤› Mega Bas›m’da ö¤rendi¤ini söyleyen
Nevzat Varl› “Buradan giden bir pazarlama eleman›
farkl› bir sektörde rahatl›kla çal›ﬂabilir ama oradan
gelen biri burada zorlan›r” diyor. Sürekli ayn› ürünü
üreten ve stoklu çal›ﬂan bir sektör olmad›klar›n›n alt›n› çizen Nevzat Varl› “Bize gelen her sipariﬂ tamamen
yeni özelliklere sahiptir, bu nedenle verilen her teklif
de farkl› olur” diyor...

Asl›nda yak›n geçmiﬂte yeni bir sisteme geçiﬂ yapt›¤›n› bildi¤imiz Kondu Grup Pazarlama Departman›’nda
iﬂlerin nas›l yürüdü¤ünü en yetkili a¤›zdan ö¤renmenin
tam zaman›; söz Nevzat Varl›’da:
“Pazarlama servisimizde müﬂteri temsilcileri hem
pazarlama hem de firma içinde iﬂ takibini yaparken bir
tak›m yeni müﬂteri ziyaretleri de gerçekleﬂtiriyorlard›.
Art›k müﬂteri temsilcileri sadece mevcut müﬂterilerinin iﬂlerini takip ediyor, yeni kurdu¤umuz sat›ﬂ ekibindeki arkadaﬂlar›n kazand›rd›¤› müﬂteriler de bu müﬂteri temsilcilerine pas ediliyor. Böylece pazarlamac›
arkadaﬂlar firma içinde iﬂ takibiyle u¤raﬂm›yor, zamanlar›n› tamamen pazarlamaya ay›rm›ﬂ oluyorlar.”
Pazarlama departman› çal›ﬂanlar› çok fazla de¤iﬂkeni olan matbaac›l›k sektörüne tamamen hakim olmak zorunda; çünkü onlar için çalan her telefon yeni
bir sürprize gebe... ‹ﬂte bu yüzden Kondu Grup’ta iﬂe
baﬂlayan her pazarlama çal›ﬂan› ilk bir ay elinde kendisi için haz›rlanm›ﬂ zorlu sorularla matbaa içinde yan›tlar ar›yor. “Üretimin her aﬂamas›n›, bask› öncesini
ve muhasebeyi ilgilendiren bu sorular müﬂterilere gittiklerinde karﬂ›laﬂacaklar› sorular” diyen Nevzat Bey,
bu oryantasyon sürecine çok önem verdikleri söylüyor.
Yeni sistemin kusursuz iﬂledi¤ini, ek olarak da her
müﬂteri temsilcisinin bir partneri oldu¤unu vurgulayan
Nevzat Varl›’n›n ekibine güveni iddias›na yans›yor:
“Kondu Grup bünyesindeki Mega Bas›m ya da Pasifik
Ofset’i arayan bir müﬂteri mutlaka karﬂ›s›nda müﬂteri
temsilcisini bulacak, sorusuna da o an yan›t alacakt›r.”
Dijital ortamdaki iﬂ takip sistemi sayesinde müﬂteri temsilcilerinin her iﬂin, üretimin hangi aﬂamas›nda
oldu¤unu kolayl›kla izleyebildi¤i Kondu Grup’ta Nevzat
Varl› liderli¤indeki pazarlama departman›, baﬂl›¤›m›za
yans›d›¤› gibi teknik bir terim olan CMYK’y› yeniden tan›mlam›ﬂ durumda:
(C) Ciddiyet, (M) Müﬂteri memnuniyeti,
(Y) Yeterlilik, (K) Kalite.

‹K‹ ERKEK ÇOCUK VARSA FUTBOL DA VARDIR
14 ve 8 yaﬂlar›nda, Murat ve Burak adlar›nda iki erkek çocuk babas›
Nevzat Varl›. Her ne kadar “Özel hayat›m›z yok, bütün günümüz Mega’da geçiyor” dese de iki erkek çocuk olur da futbol olmaz m›? Hafta
sonlar›nda birlikte futbol oynad›klar›n› ö¤reniyoruz...
“Peki çocuklar› futbolla kand›rd›n›z, eﬂiniz bu tempoya ne diyor” sorumuza evli erkeklere tavsiye niteli¤inde ﬂu cevab› al›yoruz:
“Eﬂim de çal›ﬂ›yor. Daha önceleri, çal›ﬂmad›¤› dönemlerde beni hiç anlam›yordu. ﬁimdi o da çal›ﬂt›¤› için eve döndü¤ünde birçok iﬂ onu bekliyor. ‘Benimle ilgilenmiyorsun’ yak›nmas› duyanlara tavsiyem, eﬂlerinin
de çal›ﬂmaya baﬂlamas›. ‹nan›n sorun ortadan kalk›yor.”
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PAS‹F‹K OFSET’TEN

Pasifik Ofset

dünya
turunda
Kitap ve dergi piyasas›na en iyi
hizmeti veren matbaa olmay›
hedefleyerek 2008 y›l›n›n
baﬂ›nda yola ç›kan Pasifik Ofset;
k›sa sürede Kazakistan’dan
ABD’ye tüm dünyaya kitap
ve dergi ihracat› yapan bir
matbaa haline geldi.

B

itirmek üzere oldu¤umuz 2008 y›l›n›n ilk üç
çeyre¤inde 17 ülkeden 144 yay›nc›ya kitap
ve dergi bas›m›nda hizmet veren Pasifik
Ofset; çeﬂitli dillerde 1202 kitap ve 146
dergi basarak, toplamda 4 milyon 845 bin trajl›k yay›na imza att›.
Pasifik Ofset her türlü yay›n›n (sanatsal kitaplar,
foto¤raf albümleri, çocuk kitaplar›, okul kitaplar› ve
de¤iﬂik türlerdeki dergiler) bas›m›n› en kaliteli ﬂekilde
ve istenilen özelliklerde üretip, dünyan›n dört bir taraf›ndaki müﬂterilerine en k›sa zamanda ulaﬂt›r›yor.
Ekim ay›nda 2008 Frankfurt Kitap Fuar›’da da yer
alacak Pasifik Ofset yeni pazarlara ve yeni ülkelere
hizmet etmek amac›yla dünyay› turlamaya ve yeni yay›nc›larla tan›ﬂmaya devam ediyor…
Kitaplarda ayd›ngere, dergilerde filme son veren
Pasifik Ofset, bu sayede müﬂterilerine zaman kazand›r›rken maliyetleri de düﬂürmüﬂ oldu. Bu kazançlara ek
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Yurt içi ve d›ﬂ›na üretilen sert kapakl› kitaplar da
Pasifik Ofset’in kalitesini yans›tan örnekler aras›nda.

olarak ürünlerin kalitesinde de yüzde 100 art›ﬂ sa¤land›. PDF format›nda e-posta yolu ile ya da ftp adresimizi kullanarak dijital ortamda gönderdi¤iniz ürünler en
k›sa zamanda en yüksek kalite ile haz›r hale geliyor.
Pasifik Ofset’in en büyük art›lar›ndan biri de teslim süresine kesinlikle uyulmas›.
Bask› ve bask› sonras›nda kullan›lan ka¤›t, mürek-

kep ve cilt tutkal› gibi enstrümanlarda kaliteden asla
taviz vermeyen Pasifik Ofset üretimlerinde mutlaka en
iyi hammadde ve malzeme tercihi yapar.
Özellikle iklimlendirme yap›lm›ﬂ yeni tesislerimizde bask› ka¤›tlar› en sa¤l›kl› koﬂullarda saklan›r; hatta
ka¤›t müﬂteri taraf›ndan temin edilmiﬂse bile üretime
baﬂlamadan önce kontrolü yap›l›r.

Pasifik Ofset’in son dönemde üretti¤i kitaplardan baz›lar›
Derin Güzellik
Yaﬂas›n Yemek
Zeytin
‹nce Memed
Hayalet Giﬂe
Çocuktaki Bahçe
Y›lanl› Sütün
Kayy›p Gölgeler Kenti
Cihat ve Tehcir
Suç Dosyalar›
Melek ve Katil
ﬁifal› Bitkiler Ansiklopedisi
21. Yüzy›lda Milliyetçilik
Tatil Rehberi
Adnan Menderes Babas›n› Anlat›yor
eKanunlar
Kad›n Ve Tassavvuf

Prof . Dr. Osman Müftüo¤lu
Prof . Dr. Osman Müftüo¤lu
Salih Memecan
Yaﬂar Kemal
Norton Juster
Feyyaz Karacan
Jason Goodwin
Nazl› Eray
Mete Tunçay
Kate Atkinson
Martin O’Brein
Eczac› Mustafa Ayd›ner
Umut Özk›r›ml›
Pedagog Adem Güneﬂ
Dr. Veli S›r›m
Prof. Dr. Feridun Yenisey
TÜRKKAD ‹stanbul ﬁubesi

Do¤an Kitap
Do¤an Kitap
Mart Yay›nlar›
YKY
YKY
YKY
Turkuvaz Yay›nlar›
Turkuvaz Yay›nlar›
Salyangoz Yay›nlar›
Meridyen (YKY)
Meridyen (YKY)
Sar› Papatya Yay›nlar›
Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›
Nesil Yay›nlar›
Nesil Yay›nlar›
Bahçeﬂehir Üniversitesi Yay›nlar›
Nefes Yay›nlar›
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SESS‹ZL‹⁄‹N SES‹, RENKLER‹N DANSI :

YED‹GÖLLER
Göllerin yüzeyi o kadar duru ki, çekti¤iniz foto¤raflarda
sonradan

neresinin su, neresinin kara

oldu¤unu

kar›ﬂt›racaks›n›z. Kendinize bir iyilik yap›n ve yola ç›k›n...
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Yaz› ve foto¤raflar: Evin Do¤u

B

etondan b›kt›k, yeﬂile hasret kald›k m› diyorsunuz, iﬂte size do¤ayla baﬂ baﬂa kalaca¤›n›z, hatta iç içe olaca¤›n›z bir yer:
Yedigöller.
Her yönüyle gidilmesi, görülmesi gereken bir do¤a
harikas›. Önce, bar›nd›rd›¤› çeﬂit çeﬂit a¤aç, bitki türleri ile, sonbaharda yeﬂil, sar›, bordo, kahverenginin inan›lmaz dans› ile, ilkbaharda yollar›n kenar›nda açan
orman güllerinin kokusu ile, a¤açlar›n aras›nda koﬂturan karacalar›, geyikleri görebilme f›rsat› ile, irili ufakl› yedi gölü keﬂfetmenin heyecan› ile, s›k virajl› yolunun
tam bir macera yaﬂatmas› nedeniyle gidilip görülmeli.
Bu kadarla kalm›yor tabii, gelirken yan›n›zda getirdi¤iniz sucuklar›, etleri, göl k›y›s›nda mangal yap›p yemenin de keyfi bir baﬂka oluyor.
Milli Park ilan edilen Yedigöller, kayan kütlelerin
vadilerin önlerini kapamas› sonucu oluﬂmuﬂ bir do¤a
harikas›. Aralar›nda 50-60 m. yükselti fark› bulunan
yedi heyelan gölü; Büyükgöl, Küçükgöl, Deringöl, Seringöl, Nazl›göl, Sazl›göl, ‹ncegöl adlar› ile an›l›yor. Baz› göllerin sular› yeralt›ndan birbirlerine ba¤l›.
Göller adlar›n› özelliklerinden alm›ﬂ. ‹ncegöl; ince
oldu¤undan, Sazl›göl, üzerindeki sazl›klardan, Büyükgöl en büyük göl olmas›ndan dolay› böyle isimlendirilmiﬂ. Bir de Kurugöl var; Nazl›göl’ün yan›nda, ilkbaharda Nazl›göl’ün sular› fazla geldi¤inde onun sular›n› taﬂ›yan; y›l›n büyük k›sm›nda ad› gibi kuru olan göl.

SONBAHARI KAÇIRMAYIN
Bolu’ya ba¤l› Yedigöller’in ﬂiirsel zaman› bence
sonbahar mevsimi. Do¤an›n k›ﬂ uykusuna yatmadan
önce coﬂtu¤unu tam buralarda görebilirsiniz. Yol boyunca k›zarm›ﬂ yapraklar›yla kay›nlar, baﬂtan baﬂa limon sar›s› titrek kavaklar, yemyeﬂil göknarlar, yan yana, karﬂ› karﬂ›ya sizi selaml›yor. Bu selamlama s›ras›nda da en güzel tablolardan birini oluﬂturuyorlar.
Yedigöller, Türkiye’nin en güzel kar›ﬂ›k orman›n›
bar›nd›r›yor. Burada a¤›rl›k kay›n a¤ac›ndan yana. Ama
bol say›da göknar, sar›çam, k›z›la¤aç, karaçam, karaa¤aç, ›hlamur, meﬂe, porsuk ve gürgeni de görmek
mümkün.
Birçok özelli¤i bar›nd›ran Yedigöller, farkl› etkinlikler için de biçilmiﬂ kaftan. Dilerseniz bu renk armonisini foto¤raflarla ölümsüzleﬂtirirsiniz, dilerseniz göller
aras›nda romantik bir yürüyüﬂ yapars›n›z, hat›rlatal›m
ya¤mura ba¤l› olarak, orman içinde kimi zaman minik
ﬂelaleler de oluﬂuyor... Bu yürüyüﬂlerde an›t a¤ac›
unutmay›n; yapraklar›n kapatt›¤› dar bir patikan›n bitimindeki en az 500 y›ll›k karaçam foto¤raflanacak bir
abide. Boyu 30, çevresi 5.50 metre yüzy›llara meydan
okuyan bu abideyi sevgiyle sarmalay›n, bizim gibi.
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NASIL G‹D‹L‹R?
‹stanbul-Yedigöller yaklaﬂ›k 310 km’dir. ‹stanbul- Ankara karayolunun 152. km.'sinden Yeniça¤a sapa¤›ndan içeriye sapt›ktan
sonra Bolu-Gerede yoluna girip 19. km.'deki Yedigöller tabelas›n› görene kadar ilerleyin.
Yedigöller’e giriﬂin ücretli oluﬂunu da hat›rlatal›m.

NEREDE KALINIR?
Yedigöller’de 31 yatakl› dinlenme tesisi var.
Ama bunun için önceden rezervasyon yapmak gerekiyor.
Do¤a Koruma Milli Parklar
Genel Müdürlü¤ü
Tel: +90 312 207 61 25
Orman Bakanl›¤› :
Tel: +90 312 212 63 00 / 2266
Ayr›ca Bolu veya Abant’taki oteller de düﬂünülebilir:
Bolu Köro¤lu Otel Tel: +90 374 212 53 46
Bolu Yurdaer Otel Tel: +90 374 215 29 03
Abant Koru Otel
Tel: +90 374 215 25 28

NE YEN‹R?
Yiyecek ve içeceklerinizi mutlaka yan›n›zda
götürün.

E¤er bo¤az›n›za düﬂkünseniz ve yürüyüﬂ bana göre
de¤il diyorsan›z, sakin göllerin k›y›s›nda piknik alanlar›nda mangal›n›z› yapars›n›z.
Sessizli¤in elle tutulabilecek kadar yo¤un oldu¤u
Yedigöller’e ait ilginç bir ﬂey söyleyelim; ne zaman gitsem burada kuﬂ seslerini duyamad›m. Belli ki buran›n
sakini kuﬂlar, günübirlik gelenlere mesafeli davran›yor. Baﬂka türlü gelmek olas› m› diyecekseniz evet,
var. Milli Park alan› içinde çad›rlar için ayr›lm›ﬂ bir
kamping alan› ve önceden rezervasyonla kal›nabilecek
bungalovlar var. Eminim, burada geceleyenler kuﬂlar›n sesiyle uyan›yorlard›r.
Yine ﬂansl› kesime dahilseniz baz› göllerde ku¤ular› ve özel çiftlikte yetiﬂtirilen geyikleri de görebileceksiniz demektir. Orman alan› içinde karaca, sincap, tilki, ay›, kurt gibi yaban hayvanlar da korunuyor.
Yedigöller’i ziyaret için en güzel zaman sonbahar
diyenler fazlad›r. Buna ra¤men elveriﬂli havalarda gi-
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denler epey hayal k›r›kl›¤›na u¤rayabilir. Güzel havalarda buras›, Belgrad orman› piknik alan› gibi oluyor.
Mangal dumanlar›, her telden çalan müzik sesleri, göl
yüzeylerinde yüzen plastik ﬂiﬂeler, bütün yukar›da anlat›lanlar› bir anda s›f›rlayabilir. Bu nedenle bayramlarda gitmemeye özen gösterin.
Ancak Yedigöllerin yolunu hiç de hafife almay›n.
Bolu’ya 42 km. uzakl›ktaki yolu, virajlar nedeniyle en az
4 saatte alabilirsiniz. Ya çok erken yola koyulmal›s›n›z
ya da gece konaklamas›n› ayarlamas›n›z. Bir de hava
durumu önemli. Biraz fazla ya¤mur ya¤d›¤›nda veya az
biraz karda ulaﬂ›m neredeyse imkans›z oluyor. Bu nedenle yola ç›kmadan hava durumunu da iyice araﬂt›rman›z önerilir.
Sevimli gölleri, minik ﬂelaleleri, do¤al hayat›n içindeki hayvanlar›, her biri ayr› bir renge bürünen a¤açlar› ile Yedigöller, her görenin unutamayaca¤› bir güzellik sunuyor.

Yedigöller gezinizde
sizi birbirinden güzel
yürüyüﬂ parkurlar›
bekliyor olacak...
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Zeynep Ya¤›z
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“Görselini

be¤enmedi¤im kapa¤› bast›rmam” diyecek kadar da iﬂine aﬂ›k.

birinin yay›n koordin
nasyonundan tasar›m›na katk› sa¤layarak!

her ay yüz binlerce sayfa dergi ve kitab›n üretimine onay veriyor. Üstelik her

Do¤an Egmont ve Do¤an Kitap Üretim Müdürü

RÖPORTAJ

En yüksek tirajlar›n

en güzel yüzü

Röportaj: Serdar Erbaﬂ • Foto¤raflar: Yavuz Meyveci

D

o¤an Egmont’u tan›tmadan önce
bir bakal›m...
Do¤an: 8 günlük gazete, 23 dergi,
kitap yay›nc›l›¤›, matbaac›l›k, medya da¤›t›m örgütü, film ve TV prodüksiyonu, internet eriﬂimi, 3 radyo kanal› ve ulusal TV kanal›yla dev bir medya grubu.
Egmont: ‹skandinavya’n›n, 1878’de kurulmuﬂ
e¤lenceden e¤itime, entelektüel geliﬂimden
popüler kültüre yaz›l› ve görsel medyan›n tüm
alanlar›nda ürünler veren lider medya grubu.
Dünyada 30’dan fazla ülkede medya ürünleri
sunuyor. 4 bin 400’den fazla çal›ﬂan›yla 2007

y›l›nda 1.49 milyar Euro gelir elde etti.
“Do¤an” ve “Egmont” hakk›nda bu bilgileri
verdikten sonra Türkiye’de faaliyet gösteren
“Do¤an Egmont” ortakl›¤› hakk›nda daha fazla
aç›klama yapmaya gerek var m› acaba?

Tüm Walt Disney ürünlerinin tek lisansl› yay›mc›s›
olan; geniﬂ ürün yelpazesi içinde Warner Bros., Mattel, Nickelodeon, Harper Collins gibi dünyaca ünlü yay›nevi ve kuruluﬂlar›n kitap ve dergileri de yer alan Do¤an Egmont’un çok önemli bir özelli¤i de bünyesinde
Do¤an Kitap gibi bir markay› bar›nd›r›yor olmas›.
Oluﬂan yap›n›n büyüklü¤ü ve gücü sözcüklerle ifade edilmesi zor bir boyutta.
Bu dev yay›nc› kuruluﬂun dev tirajlarda yapt›¤› üretimlerden sorumlu Üretim Müdürü Zeynep Ya¤›z’la
buluﬂmaya giderken karﬂ›m›za 3 metre uzunlu¤unda
dev gibi biri ç›kmas›n› bekliyoruz… Bütün bu iﬂlerin
üstesinden gelebilmesi için en az›ndan dört eli, dört
gözü ve iki a¤z› olmal›… Bizi kap›da karﬂ›layan Ya¤›z
beklentilerimizin tersine minyon, güzel ve ola¤anüstü
güler yüzlü biri. O an bir devle de¤il ama bir “atom kar›nca” ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu anl›yoruz.
Çocuk kitaplar›, çocuk dergileri ve bunlarla ilgili
yan yay›nlar üreten DE, 1994 y›l›ndan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. DE’ye 2000 y›l›nda kat›lan
Zeynep Ya¤›z ço¤u ayl›k olmak üzere periyodlar› farkl›, 20’ye yak›n dergileri oldu¤unu söylüyor. Ayl›k dergi
tirajlar› 500 bin civar›nda. DK’nin kitap üretimi de ﬂaﬂ›rt›c› düzeyde; ayda 20’ye yak›n kitap ç›k›yor… 2007 y›l›nda yap›lan kitap bask› adedi ise 1 milyon adedin
üzerinde.
Üretimi yap›lan tüm kitap ve dergilerin editoryal
çal›ﬂmalar› da DE merkezinde yap›l›yor. Bünyelerinde
yer alan editör, grafiker ve redaksiyon kadrolar›na ek
olarak Zeynep Ya¤›z’›n “can simidi” olarak tan›mlad›¤›
telifli çal›ﬂan grafiker ve editörleri de yedek güçleri.
Tüm ürünlerin üretimleri ise ayn› kiﬂinin, Zeynep
Ya¤›z’›n koordinatörlü¤ünde yürüyor. Sadece üretim
san›yorsunuz, yan›l›yorsunuz; özellikle gençlik ve

çocuk yay›nlar› k›sm›n›n yay›n koordinasyonunu da
yürütüyor. Söz Ya¤›z’da:
“Y›llar›n deneyimiyle iki farkl› üretim aya¤›na da
müﬂteri gözüyle bakabiliyorum art›k. Sonuçta ben bir
tasar›m yapm›yorum ama bir parça görsel gözü olan
biri olarak ‘Bu kitaba o söyledi¤iniz uygulamay› yapmayal›m, bu yaﬂta çocu¤un alg›layabilece¤i bir estetik
de¤il ve maliyeti gereksiz yükseltir’ gibi uyar›lar yapabiliyorum.”
Yay›nlar›n›n çok say›da insan›n eline geçti¤ini vurgulayan Zeynep Ya¤›z, bu durumun farkl› bir sorumluluk duygusu yaratt›¤›n› söyleyip iddial› bir yorum yap›yor: “Zaten içime sinmeyen hiçbir ﬂeyi üretmem.”
Hem çok yüksek tirajlarda üretimi koordine etmek
hem de “‹çime sinmeyen kitab› üretmem” diyebilecek
kadar her bir ürüne hakim olmak nas›l mümkün olabilir? Bu sorunun yan›t›n› DE çal›ﬂma sisteminde buluyoruz. Y›ll›k plan yapt›klar›n›, hatta 2008’in A¤ustos ay›nda, 2009’un plan›n› haz›rlad›klar›n› söyleyen Ya¤›z bu
süreçte yaklaﬂ›k özellikleri belirlenen ürünlerin maliyet plan›n› ç›kartarak baﬂl›yor iﬂe. Bu sayede her bir
ürün üzerine düﬂünme f›rsat› da bulmuﬂ oluyor. Y›ll›k
planda belirlenen ürünlerin üretiminde tabii ki revizyon yap›l›yor; ama genelde ana plana sad›k kal›n›yor.
Bir ay sonra hangi yay›n›n üretimi olaca¤›n› biliyor
olmas› da “son dakika sürprizlerini” ortadan kald›rm›ﬂ
durumda. Özel iﬂler söz konusu oldu¤unda üretime daha zaman varken o iﬂle ilgili kreatif ekibi uyar›p, gerekirse bir numune yapt›r›yor.
Özellikle çocuk kitaplar› ve dergilerin büyük k›sm›
copyright’l› ürünler… Y›ll›k plan haz›rlan›rken teknik
özellikleri ile ilgili orijinallerini esas ald›klar›n› söyleyen Ya¤›z, kültürel baz› özelliklerin de belirleyici olabildi¤ini bir örnekle ifade ediyor: “Orijinalinde 300 sayfa

Oluﬂan yap›n›n büyüklü¤ü ve gücü sözcüklerle
ifade edilmesi zor biir boyutta. Bu dev yay›nc›
kuruluﬂun Üretim Müdürü Zeynep Ya¤›z’la buluﬂmaya giderken karﬂ›m›za 3 metre uzunlu¤unda dev gibi biri ç›kmas›n› bekliyoruz… Bütün bu iﬂlerin üstesinden gelebilmesi içiin en
az›ndan dört eli, dört gözü ve iki a¤z› olmal›.
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“Bu ﬂartlarda anlaﬂabildi¤imiz
matbaalarla say›y› aza indirerek
çal›ﬂmak istedik,

Mega Bas›m

da o matbaalardan biri.
kitab› 200 gr. kuﬂe ka¤›da basm›ﬂlarsa biz bunu bire
bir uygulamak istemiyoruz. Çünkü bizim ülkemizde
farkl› k›staslar var. ‘Benim çocu¤um bu kadar a¤›r kitab› taﬂ›mas›n’ diyen anneler ç›kacakt›r. Ben de anne
olsam böyle düﬂünebilirim. Bu yüzden bazen de kendi
ﬂartlar›m›z›, müﬂteri özelliklerimizi düﬂünüp ona göre
üretim yap›yoruz.”
Üretim kalitesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise yurt d›ﬂ›
ortakl› bir ﬂirket olarak birçok kez d›ﬂar›dan övgü mail’leri ald›klar›n› ö¤reniyoruz.

MATBAA SEÇ‹M KR‹TERLER‹
Neye göre matbaa seçiliyor ve kaç matbaa ile
çal›ﬂ›l›yor? Çal›ﬂt›klar› matbaalar aras›nda en ön
s›rada Do¤an Ofset yer al›yor. Rotasyonda üretilen
tüm dergi ve di¤er ürünlerin üretimi yaln›zca Do¤an
Ofset’te gerçekleﬂtiriliyor. Ancak rotasyon üretime
uygun olmayan kitap ve di¤er tüm ürünlerin üretiminde bir matbaa portföyleri var. Bir y›l öncesine kadar say›lar› 15’i bulan matbaa ile parçal› olarak çal›ﬂan DE, bir süredir bu say›y› aza indirmiﬂ; ki bunun nedeni artan iﬂ kapasitesiyle birlikte d›ﬂar› ödenen para-

lar›n da artm›ﬂ olmas›. Bu nedenle matbaa say›s› azalt›ld›, matbaa baﬂ›na gönderilen iﬂ artt› ve sonuçta birim
maliyetler düﬂürüldü.
“Matbaalar› hangi kriterlere göre seçiyorsunuz” sorusuna Ya¤›z’›n verdi¤i yan›t ﬂöyle.
“DE ve DK için de öncelikli kriterimiz tabii ki kalite.
Sonra ayn› dili konuﬂmam›z çok önemli; bir brief verdi¤imiz zaman üç beﬂ kere bize tekrarlatmayacak kadar
ayn› dili konuﬂabilmeliyiz. Ayr›ca fiyatlarda esneklik
gösterebilecek bir matbaa olmal›. Bask› konusunda bir
yetersizli¤i olmamal› ve her zaman bize karﬂ› aç›k olmal›. Örne¤in cilt makinesi ar›zalanm›ﬂt›r, iﬂi d›ﬂar›ya
gönderecektir… Bunun bizim bilgimiz dahilinde olmas›
gerekiyor; çünkü lisansl› ürünler üretiyoruz, korsan
bask›lar› yap›labiliyor kitaplar›n… Bu nedenle haberimizin olmas› gerekiyor. Bu ﬂartlarda anlaﬂabildi¤imiz
matbaalarla say›y› aza indirerek çal›ﬂmak istedik, Mega Bas›m da o matbaalardan biri.”
Matbaa belirlerken ne kadar seçici davrand›klar›n›
anlatan Zeynep Ya¤›z’a göre bir matbaa içindeki en
önemli departman “müﬂteri iliﬂkileri departman›”.
“Çünkü ben talebimi direkt müﬂteri iliﬂkilerine yap›yorum” diyen Ya¤›z ekliyor: “E¤er talebimi do¤ru ﬂekilde
aktaramazsa iﬂim üretilemez. Müﬂteri temsilcisi, oradaki ben oluyorum asl›nda.”
‹kinci s›rada ise üretim geliyor. “Taleplerimizi bir
türlü anlatamad›¤›m›z üretim servisleri olan firmalar
da var” diyen Ya¤›z iﬂin iyi taraf›na da örnek veriyor:
“Ama bir de üretim müdürü ‘DE bunun renk de¤erlerini böyle yaparsam be¤enir, daha düﬂük yaparsam silik
bulur, abart›rsam da çocuklar buna bak›nca içi karar›r”

ZEYNEP YA⁄IZ K‹MD‹R?
Endüstri Mühendisi olan 1975 do¤umlu Zeynep Ya¤›z, üçüncü s›n›fa devam etti¤i dönemde bir tez haz›rlamak üzere Cam
‹ﬂ Ambalaj Fabrikas› ve Duran Ofset aras›nda 11 ay süren bir
staj dönemi yaﬂam›ﬂ. Her ne kadar sadece kalite yöntemleri
ile ilgilenmiﬂ olsa da matbaaya ilk ad›m at›ﬂ› bu döneme denk
geliyor.
Tezin teslimi ve mezuniyetin ard›ndan tam da bankac›l›k sektörüne girmek üzereyken filmlerdeki rastlant›lar› and›ran bir
dizi olay›n sonras›nda kendisini ilk iﬂyeri olan At›l›m
Matbaac›l›k’ta Genel Müdür Tar›k Sar›o¤lu Bey’in karﬂ›s›nda
bulur. ‹ﬂte o gün itibariyle bir daha asla kurtulamayaca¤› bas›m yay›n dünyas›na ad›m atar Zeynep Ya¤›z.
2000 y›l›nda üretimdeki iﬂleri takip etmek üzere iﬂbaﬂ› yapt›¤› Do¤an Egmont’ta ise bugün Do¤an Egmont ve Do¤an Kitap’›n tüm iﬂlerinden sorumlu üretim müdürü olarak çal›ﬂmaya devam ediyor.
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diyor. Müﬂteriyi tan›mak bir üretim departman› için en
büyük art›d›r. Mega Bas›m’da da bu var ve o yüzden
seviyoruz Mega ile çal›ﬂmay›.”
Bir sonraki soruya geçmeye haz›rland›¤›m›z s›rada
gülümseyerek “Bu arada ikisinin aras›nda, belki de
baﬂ›nda parantez içinde söylemem gereken bir departman daha var” diye ekliyor Ya¤›z: “Dan›ﬂma!”
Milyon adet tirajlar›n ve çok yüksek maliyetlerin
söz konusu oldu¤u bir ticari iliﬂkide böylesine önemli
bir müﬂterinin “Matbaadaki en önemli departman” listesinin baﬂ›na gelip kuruluyor Dan›ﬂma’daki arkadaﬂlar›m›z. Niye mi? ‹ﬂte aç›klamas›:
“Günde 10 saat boyunca çal›ﬂt›¤›n›z ve sürekli arad›¤›n›z bir yeri düﬂünün; karﬂ›n›zda sizle ayn› kibarl›kta, ayn› yumuﬂakl›kta, sizi germeyen, laf› doland›rmayan, net bir operatör olmal›. Orada iﬂi bilen, iﬂi uzatmayan bir operatör olmas› iﬂlerin ilerlemesi için çok
önemli. O tempoyu yaﬂarken karﬂ›m›zda
sizi ya da aktard›¤›n›z sorunu önemsemeyen bir ses gelirse olumsuz etkileniyorsunuz, ç›ld›r›yorsunuz.”

“ÜRET‹ME TAM HAK‹M‹Z”
Matbaa deneyimi de olan Zeynep Ya¤›z ﬂu an her ne kadar müﬂteri koltu¤unda oturuyor olsa da iﬂin üretim aya¤›n› çok iyi biliyor. Bu, öyle bir noktaya
gelmiﬂ ki Kondu Grup Kurumsal ‹letiﬂim
Müdürü Zekeriya Bar›ﬂkan ile aralar›nda
geçen bir diyalog durumu özetliyor:
“Bir gün Zekeriya Bey bana ‘Siz buraya bir kamera m› yerleﬂtirdiniz’ diye
sordu; çünkü ben saate bak›p ‘ﬁu anda
bandrolleri takabilirler, bandrolleri gönderin’ demiﬂtim. Gerçekten tam o noktaya geldiklerinde bandrolleri alm›ﬂlar.
Her tip üretimin her aﬂamas›na tam hakimiz, belki de
bu yüzden matbaa üretim müdürleri bizi çok sevmiyor
olabilir…”
Eminiz üretim müdürleri dahil mesai yapt›¤› tüm
matbaa çal›ﬂanlar› seviyordur Zeynep Ya¤›z’›… Çünkü
o ne istedi¤ini bilen, üretim sürecine hakim, en önemlisi de matbaada ka¤›d›n kokusunu içine çekmiﬂ biri.
Üniversite e¤itiminin üçüncü y›l›nda 11 ay süren
staj döneminde ilk kez bir matbaadan içeri ad›m atan
Zeynep Ya¤›z, tezinin teslimi ve mezuniyetin ard›ndan
“mali uzman analisti olmak üzere yetiﬂtirilecek” 300
aday aras›ndan ilk 30’a girerek hayat›na bambaﬂka bir
yön veriyor. Tam da bankac›l›k sektörüne ad›m
atm›ﬂken filmlerdeki rastlant›lar› and›ran bir dizi

Zeynep Ya¤›z imza
att›¤› iﬂlerle “Üretim
Müdürü” ünvan›n›
gerçekten hak ediyor.

olay›n sonras›nda kendisini At›l›m Matbaac›l›k ve
ﬁirketler Grubu Genel Müdür’ü Tar›k Sar›o¤lu Bey’in
karﬂ›s›nda buluyor.
Asl›nda bir gazete ilan›n›n peﬂine tak›l›p bu matbaaya iﬂ görüﬂmesine gelmesinin tek nedeni
arkadaﬂ›n› beklerken biraz zaman geçirmek… Ya¤›z’›n
“‹lk patronum, hayat›mdan ç›kmas›n› hiç istemedi¤im,
büyü¤üm, sayg› duydu¤um’ diye tan›mlad›¤› Tar›k
Sar›o¤lu Bey, karﬂ›s›ndaki genç kad›n›n gözünde o
›ﬂ›lt›y› görmüﬂ olmal› ki matbaac›l›k hakk›nda hiçbir
ﬂey bilmeyen bu genç kad›na yabana at›lmayacak bir
teklif sunuyor. ‹ﬂte o gün bas›m yay›n dünyas›na ad›m
atm›ﬂ oluyor hikayesini okudu¤unuz Zeynep Ya¤›z.
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muratsaylan@referansnoktasi.com

Reklam ajanslar› da
pazarlama yapmal›

Reklamverenlerin nas›l pazarlama departmanlar› ve çal›ﬂanlar› varsa,
reklam ajanslar›n›n da olmal›d›r. Bu departman bir kiﬂiden de ibaret olabilir.
Önemli olan ajans›n markalaﬂmas›, bilinirli¤inin artmas›, potansiyel
müﬂterilere sunum f›rsatlar› bulabilmesi için yap›lmas› gereken pazarlama
faaliyetlerinin planl› olarak yürütülmesidir.

P

azarlaman›n en önemli faaliyetlerinden biri
reklamd›r. Reklam›n kahramanlar› da reklamc›lard›r. Gelgelelim reklamc›lar kendi
reklamlar›n› yapmaktan hoﬂlanmazlar.
Hatta müﬂteri bulmak veya mevcut müﬂterilerden daha
fazla gelir elde etmek için bir pazarlama plan› dahi haz›rlamazlar. Bu, pazarlamay› bilmediklerinden veya pazarlamaya inanmad›klar›ndan de¤ildir. Terzi kendi sökü¤ünü dikemez misali, müﬂterilerin pazarlama sorunlar›na e¤ilirken, kendi pazarlama sorunlar›na e¤ilmeye
vakit bulamamalar›ndan kaynaklan›r.
Ama art›k bu devir bitti. O kadar çok ajans piyasaya
girdi ki art›k müﬂteriler aslan›n midesinde. Ajanslar›n
pazarlama zekâlar›n› ﬂimdi kendileri için kullanmas› gerekiyor.
Yeni müﬂteriler bulmak genelde ajanslarda patronlar›n iﬂidir. ‹kili iliﬂkilerle, gece gezmeleriyle, eski okul
arkadaﬂlar›yla, sosyal kulüp üyelikleriyle yeni müﬂteriler bir yere kadar bulunur. Sonras› için profesyonel pazarlama faaliyetlerine gerek vard›r. (Müﬂteri temsilcileri ne güne duruyor demeyin. Onlar mevcut müﬂterilere
hizmet üretmek için varlar ve bu iﬂ onlar› yeterince meﬂgul ediyor.)
Bir zamanlar duayen bir reklamc›m›z “Reklam ajanMarketing Türkiye dergisinde
yay›mlanm›ﬂ bir reklam ajans› ilan›.
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s› için en iyi ve etkili pazarlama müﬂterileri için etkili ve
dikkat çekici reklamlar yapmakt›r” demiﬂti. Kat›lmamak elde de¤il. Ürününüz kaliteliyse tüketici sizi bulacak ve müﬂteriniz olacakt›r. O zaman, reklamc›lar kendilerine gelen müﬂterilere “reklam› ve pazarlamay› boﬂ
ver, ürününü kaliteli hale getir yeter” demeli, de¤il mi?..
Bu perspektiften bakacak olursak sadece çok yarat›c› ajanslar ekmek yemeli, di¤erleri kepenkleri kapamal›d›r; ama gelgelelim herhangi bir ülkede çok yarat›c› diyebilece¤imiz ajans say›s› iki elin parmaklar›n› geçmez. Oysa her ülkede mecraya ç›kan reklamlar› haz›rlayan reklam ajans› say›s› yüzlercedir.

ÖNEML‹ OLAN MÜﬁTER‹ BULMAK
Demek ki kalite saplant›s›na tak›lmamak gerekir,
azami standartlar› tutturan her ürün tüketilmeyi hak
ediyordur. Bir baﬂka deyiﬂle tasar›mda estetik düzeyi az
çok yakalam›ﬂ, sat›ﬂ art›r›c› fikirler / mesajlar yumurtlayabilen her ajans›n reklamveren bulma ve hatta reklamc›l›k sektöründe zirvelerde yer edinebilme ﬂans›
vard›r. Bir baﬂka deyiﬂle çok yarat›c› olmas› yeter ﬂart
de¤ildir. Önemli olan do¤ru müﬂterileri bulabilmesidir.
Her ﬂeyi üretebilirsin, her zaman daha kalitelisini
üretebilirsin ama önemli olan sat›n alacak birilerini bulmakt›r. Müﬂteri bulmakta zorlanmayan ajans daima baﬂar›l›d›r. O ajans›n iﬂinin baﬂar›s› ise sadece reklamverenin sat›ﬂ departman›ndan gelen verilerle ölçülebilir.
Bu yüzden ajans›n iﬂlerini yarat›c›l›k aç›s›ndan eleﬂtiriye tabi tutmak laf ebeli¤inden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Ajanslar bu vahﬂi rekabet ortam›ndan s›yr›lmak, ayakta
kalmak ve büyümek için daha yarat›c› olmay› de¤il, daha fazla yeni müﬂteri görüﬂmesi yapmay› hedeflemelidir. (‹tirazlar› ve homurdanmalar› duyar gibiyim.)

GENÇ AJANSLAR
Piyasaya yeni giren reklam ajanslar›n›n hemen hemen hepsi yarat›c› gruptan reklamc›lar›n kurdu¤u
ajanslard›r. Bu arkadaﬂlar bir reklam ajans›nda çal›ﬂ›rken bir yandan da freelance iﬂler yapm›ﬂlar ve reklam
ajans› kurma konusunda cesaretlenmiﬂlerdir. Yarat›c›l›klar›na, reklama bak›ﬂ aç›lar›na fena halde güvenirler.
Bir yazar, bir çizer, belki bir müﬂteri temsilcisi ve bir de
stratejik planlamac› bir araya gelerek ajans kurduklar›nda ajans›n kendili¤inden müﬂterilerle dolup taﬂaca¤›n› düﬂünürler. Onlarla bir kere çal›ﬂan reklamveren
bir daha onlardan ayr›lmayacakt›r diye düﬂünürler.
Bu tip genç ajanslar›n sorunu da yarat›c›l›k de¤ildir.
Sorun yeterli büyüklükte ve say›da müﬂteri bulamamalar›d›r. Yapmalar› gereken pazarlamad›r.

Dergi mecras›n› “kendisi” için kullanm›ﬂ
bir baﬂka reklam ajans›, Marka.

Pazarlama faaliyetlerine s›k› yat›r›m yaparsa, yarat›c›l›k seviyesi ortalama bir ajans bile pekâla sektör lideri
bile olabilir. (Zaten öyle de¤il mi?)

REKLAMCILARIN YAPAB‹LECE⁄‹
PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹
O zaman, reklamc›lar›m›z›n müﬂteri bulmak için yapabilecekleri pazarlama faaliyetleri neler olabilir, ona
bakal›m.
Postalama
• Mektup
• E-Mail
Tele Marketing
Web sitesi (Henüz web sitesi açmam›ﬂ, veya “under
construction” seviyesini geçememiﬂ ajanslar› görmek
tek kelimeyle rezalet)
Blog (Ajans›n›zdan daha fazla ve daha e¤lenceli haberler yaysan›z fena m› olur?)
Tan›t›m Materyalleri
• Kartvizit (Evet. Kartvizitler de tan›t›m arac›d›r. ‹tiraz› olan?)
• Ka¤›t Broﬂür
• Dijital Broﬂür (CD)
• Tan›t›m Filmi
Bire bir görüﬂmeler
• Ajans içinde müﬂteri adaylar›n› a¤›rlama
• Müﬂteri adaylar›n› mekanlar›nda ziyaret
• Sosyal mekanlardan müﬂteri araklama
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lama faaliyetidir. Bakars›n›z dereceye girersiniz, kaymakl› ekmek kaday›f› tad›nda tan›t›m olur)
• Etkileyici lokasyon ve ofis (Farkl› dekorasyonu, atmosferi ve yerleﬂimi olan bir ajans müﬂteri adaylar›n›
(reklamverenleri) etkiler. Ajans dekorasyonunuza para
harcamaktan, mimarla çal›ﬂmaktan kaç›nmay›n. Unutmay›n müﬂteriler sizi farkl› düﬂünen, sat›ﬂ art›r›c› sihirbaz zannediyor. S›radan bir ofis ile müﬂterinin bu hayallerini y›kmay›n. Ajans olarak tuttu¤unuz ofisin ulaﬂ›m›
kolay olmal›, park sorunu olmamal›.)

PAZARLAMA YÖNET‹C‹S‹ ALIN

“Lowe Reklam Ajans›”n›n 2008 Kristal Elma Ödülü’nü
G›da dal›nda kazanan Calve Ac›l› Ketçap bas›n ilan›

Etkileyici Sunumlar (Müﬂteriyi yapt›¤›n›z iﬂle veya
indirimli fiyatlar›n›zla tavlayaca¤›n›z› düﬂünüyorsan›z
yan›l›yorsunuz. Teatral ve dinamik bir sunum hepsinden daha etkilidir. ‹nanm›yorsan›z reklamc›l›¤›m›z›n
duayenlerine sorun.)
Coverage
• Haber ve ropörtaj (Ajans ve sahipleri hakk›nda ne
kadar haber ç›karsa o kadar iyidir)
• Bas›n bültenleri (Aran›za kat›lan reklamc›lar›, kazand›¤›n›z konkurlar› ve müﬂterileri, sorumlu oldu¤unuz markalar›n baﬂar›lar›n› medya arac›l›¤›yla paylaﬂman›z iyidir)
• Reklam künyesi (Medyada yay›nlanan reklamlar›n›z›n kahramanlar›n› bir künye halinde sektör dergilerine göndermenizde fayda var)
Sponsorluk (Sektöre ve reklamverenlere s›k s›k
kendinizi hat›rlatman›zda fayda var)
• Kristal Elma’ya
• Effie’ye
• K›rm›z› ödüllerine
• Marketing‹st Fuar›’na
• Gurular›n a¤›rland›¤› konferanslara
Reklam
• Sektör dergilerine (MediaCat ve/veya Marketing
Türkiye) ilan vermek
• Ekonomi dergilerine (Capital, Platin, Ekonomist,
Para…) ilan vermek
Etkinlik
• Yaza Merhaba / Elveda Partileri
Yar›ﬂmalar (Yerli ve yabanc› yar›ﬂmalara iﬂlerinizle
kat›lmak, törenlere bedeninizle kat›lmak da bir pazar-
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Bu pazarlama faaliyetlerinde hemfikirsek ve bir reklam ajans› için pazarlama ad›na yap›lmas› gereken bu
kadar çok ﬂey varsa, neden ajans›n›za bir pazarlama yöneticisi alm›yorsunuz?
Reklamverenlerin nas›l pazarlama departmanlar› ve
çal›ﬂanlar› varsa, reklam ajanslar›n›n da olmal›d›r. Bu
departman 1 kiﬂiden de ibaret olabilir. Önemli olan ajans›n markalaﬂmas›, bilinirli¤inin artmas›, potansiyel
müﬂterilere sunum f›rsatlar› bulabilmesi için yap›lmas›
gereken pazarlama faaliyetlerinin planl› olarak yürütülmesidir.
Bir reklam ajans›ndaki pazarlama yöneticisinin hedefleri ajans›n hedefleri ile ayn› olacakt›r:
• Mevcut müﬂterilere daha fazla reklam harcamas›
yapt›rmak
• Reklamla birlikte sat›labilecek ürünler / hizmetler
geliﬂtirmek
• Daha karl› ücretlendirme yapmak
• Daha çok müﬂteri bulmak
• Daha bütçeli müﬂteriler bulmak (Çok kazand›ran
müﬂteriler bulurken az kazand›ran müﬂterilerden kurtulmak)
• Her geçen y›l ajans›n karl›l›¤›n› art›rmak
• Her geçen y›l ajans›n büyümesini art›rmak
• Her geçen y›l ajans›n bilinirli¤ini ve itibar›n› art›rmak
• Ajans ortam›n› estetikleﬂtirmek
• Ajans›n patronlar› devrede de¤ilken bile t›k›r t›k›r
iﬂleyen ve kazanan bir organizasyon oluﬂturmak
• En iyi reklam profesyonellerinden iﬂ baﬂvurusu almak
Bu hedeflerin hepsine birden itiraz edecek bir reklam ajans› oldu¤unu sanm›yorum. Bu hedefleri gerçekleﬂtirmek için ajansta bir pazarlama yöneticisinin olmas› gerekir mi, gerekmez mi, art›k siz karar verin.
Son söz; her reklam ajans› bir PR ajans› tutmal›d›r.
Her markaya mutlaka bir reklam ajans› ile çal›ﬂmal›s›n›z diyen reklamc›lar acaba niye kendileri için bir
halkla iliﬂkiler ajans› tutmay› ak›l etmezler?

TEKNOLOJ‹
Haz›rlayan: Özgür ÇET‹N

Lazer yaz›c›lar

tehlikeli mi?
Lazer yaz›c›lar her ofisin olmazsa
olmaz› aras›nda. Birçok kullan›c›
da masas›n›n hemen yan›na
yerleﬂtirmeyi tercih ediyor yaz›c›s›n›...
Peki bu seçiminizin tehlikeli olma
ihtimalini hiç düﬂündünüz mü?

K

ulland›¤›m›z elektronik cihazlar›n hayat›m›z› kolaylaﬂt›rd›¤› bir gerçek. Birço¤umuz için cep telefonsuz ya da internetsiz
bir hayat› düﬂünmek bile mümkün de¤il.
Teknolojinin h›zla ilerledi¤i bir ortamda Anadolu’nun
köyünde yaﬂayan bir çiftçi bile olsan›z biliﬂim cihazlar›n› dolayl› ya da dolays›z kullan›yorsunuz.
Bu hayat›m›z› kolaylaﬂt›ran teknolojik ürünlerin
baz› sak›ncalar› da olabiliyor. Cep telefonlar›n›n insan
sa¤l›¤› üzerindeki etkileri hala tart›ﬂma konusu. Ayr›ca birçok elektronik cihaz›n insana zarar verebilecek
manyetik dalgalar üretti¤i de s›r de¤il.

LAZER YAZICILAR TESTTE
Avustralya’da yap›lan bir araﬂt›rmada ise lazer yaz›c›lar›n bulunduklar› ortama sald›klar› baz› parçac›klar›n insan sa¤l›¤› için zararl› olabilece¤ini iddia edildi.
Araﬂt›rmay› yapan Queensland Üniversitesi profesörlerinden Lidia Morawska çarp›c› sonuçlar elde etti¤ini
belirterek özellikle kapal› alanlarda çal›ﬂan yaz›c›lar›n
havaya mikro partiküller yayd›¤›n›, bu partiküllerin de
solunum yolu ile akci¤erlere geçebilece¤ini belirtti.

38

MEGAZ‹N

Cihazlar›n ortama yayd›¤› partiküller havada bulunan toz parçac›klar›ndan 1000 kez daha küçük. Bu küçüklükleri onlar›n insanlar taraf›ndan solunum yolu ile
akci¤erlerine taﬂ›yabilecekleri anlam›na geliyor. Araﬂt›rmac›lar böyle bir riskin oldu¤unu aç›klad›lar. Ancak
bu partiküllerin kanser gibi ölümcül hastal›klar oluﬂturabilece¤i konusunda net bir bilgi ya da araﬂt›rma yok.
Profesör Lidia Morawska, ‘yapt›klar› araﬂt›rman›n
üreticilere daha az partikül yayan lazer yaz›c›lar geliﬂtirmeleri için yol gösterici nitelikte oldu¤unu’ belirtti.

TÜRK‹YE’DEK‹ DURUM
Ülkemizde ne yaz›k ki bu konuyla ilgili yap›lm›ﬂ bir
araﬂt›rma bulunmuyor. Ancak Türkiye’de yurtd›ﬂ›nda
pek bulunmayan bir tehlike daha var: Toner dolumu.
Özellikle büyükﬂehirlerde yüksek say›da bask› yapan
iﬂletmelerin tercih etti¤i bir yöntem olan toner dolumu
bunu yapan kiﬂiler için büyük tehlike oluﬂturabiliyor.
Çünkü bu sistemde bütün dolum elle yap›l›yor. Bu da
ortama sal›nan parçalar›n solunma ihtimalini art›r›yor.
Yaz›c› üreticilerinin toner dolumuna karﬂ› olduklar›n› ve bu tip bir uygulama sonucu oluﬂabilecek hasarlarda yaz›c›lar›n garanti kapsam› d›ﬂ›na al›nd›¤›n› da
hat›rlatmak isteriz.

iPhone’dan
rekor sat›ﬂ
Apple'›n ikinci neslini piyasaya
sürdü¤ü 3G özelli¤ine sahip
iPhone modelinin bir hafta sonunda 1 milyon adet sat›ld›¤›
aç›kland›.
Firman›n 11 Temmuz'da 21
ülkede piyasaya sürdü¤ü ikinci
nesil iPhone'un, iki günlük
haftasonu tatili boyunca 1 milyon adet satt›¤› aç›kland›. 3G
özelli¤i olan yeni nesil iPhone'u almak isteyen kullan›c›lar ma¤aza önlerinde
uzun kuyruklar›n oluﬂmas›na sebep olmuﬂtu.
Daha önceki iPhone modeli dünya çap›nda 6 milyon
adet satm›ﬂt›. Apple yeni modelle 2008 y›l›n›n sonunda 10 milyon adet rakam›na ulaﬂmay› bekliyor.

Facebook’un
yüzü de¤iﬂtirildi
Popüler sosyal paylaﬂ›m sitesi Facebook tasar›m›n›
de¤iﬂtirdi.
Daha güncel ve modern bir arayüze kavuﬂan Facebook, kullan›c›ya daha fazla özelleﬂtirme imkan› sunuyor. Sekmeli arayüze sahip olan yeni Facebook tasar›m›, kullan›c›y› memnun edecek gibi görünüyor.

En yaﬂl› blogcu
yaﬂam›n› yitirdi

Dünyan›n en yaﬂl› blog yazar› olarak ünlenen 108
yaﬂ›ndaki Avustralyal› Olive Riley hayat›n› kaybettti.

PhaseOne’›n üst s›n›r›:
60.5 Megapiksel!
Orta format dijital foto¤raf makinesi üreticisi PhaseOne'›n yeni modeli P 65+ tam olarak 60.5 Mega
apiksel çözünürlü¤e sahip.
Orta formattaki Megapiksel savaﬂ› devam ediyor.
Geçti¤imiz günlerde Hasselblad cephesinden gelen
50 Megapiksellik foto¤raf makinesine duyurusundan
sonra PhaseOne da 60.5 Megapiksel modelinin detaylar›n› aç›klad›.
8984x6732 piksel foto¤raf çekebilen ürünün çekti¤i
foto¤raflar 180 MByte yer kapl›yor. Sensor+ CCD sensör kullanan ürün Eylül ay›nda Almanya'da düzenlenecek Photokina Fuar›'nda görücüye ç›kacak.

Dünyan›n en yaﬂl› blog yazar› olarak ünlenen 108
yaﬂ›ndaki Avustralyal› Olive Riley hayat›n› kaybetti.
Sidney'in 75 km kuzeyindeki Woy Woy ﬂehrinde yaﬂayan Riley, geçti¤imiz ﬁubat ay›nda blog yazar› olmuﬂ ve ailesi, iki dünya savaﬂ›, çocuklar›n›n büyümesi ve çal›ﬂma hayat› ile ilgili yaz›lar kaleme alm›ﬂt›. Riley'in ölümüne kadar 71 yaz› kaleme ald›¤›
belirtildi.

Prius otomobillere
güneﬂ enerjili klima
Toyota'n›n elektrik ve petrol ürünleriyle beraber
çal›ﬂabilen hibrit otomobili Prius'a güneﬂ enerjissi
ile çal›ﬂan klima eklendi.
Otomobilin tavan›na yerleﬂtirilen güneﬂ panelleri
yard›m› ile üretilen elektrik kliman›n çal›ﬂt›r›lmas›nda kullan›lacak. Toyota'n›n üçüncü nesil Prius
modellerinde kullan›lacak olan güneﬂ enerjili klima
ile çevreci otomobiller aç›s›ndan önemli bir ad›m
at›lm›ﬂ olacak. Prius, hareket etti¤inde ve düﬂük
h›zlarda elektrik enerjisini kullan›rken, yüksek h›zlarda ise petrol (benzin ya da dizel) kullan›l›yor.

MEGAZ‹N

39

KÜLTÜR SANAT

Kondu’nun

eleﬂtirmenleri

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!

kitap
Sar› S›cak
Yaﬂar Kemal
YKY / 233 Sayfa
Yirmi iki hikayeden oluﬂan kitap, köylerde yaﬂayan halk›n
iyi bir yaﬂam sürmek icin
çekti¤i s›k›nt›lar› ve hayata olan tutkular›yla
birlikte mücadelelerini bütün aç›kl›¤›yla gözler önüne seriyor. ‹tilmiﬂlik ve yokluk gibi
duygular› vurgulayan yazar bizleri derinden
etkiliyor. Kitap bütün olarak tek bir konuyu

anlat›yormuﬂ gibi dursa da her hikayede kendinizi
baﬂka bir dram›n baﬂka bir sevincin içinde buluyorsunuz. Halk diliyle yaz›ld›¤›ndan anlaﬂ›l›r olmas› okuyucuya bizden birilerinin hikayelerini
okuyormuﬂ gibi hissettiriyor. Yazar›n kulland›¤› tasvirler sanki orada siz de yaﬂ›yormuﬂsunuz hissini veriyor. Her hikaye merak
uyand›ran sonlara ba¤land›¤›ndan ak›c› bir
anlat›mla yaz›ld›¤›n› görüyorsunuz. Bu kitaptan al›nacak en iyi ders; hayatta ne kadar
zorluk olursa olsun e¤er bir ﬂeye emek veriNursime Dilek
yorsan mutlaka bunun karﬂ›l›¤›n› göreceksin.
Üretim Planlama Kimi zaman bir çuval bu¤day, kimi zaman övgü dolu birkaç cümle…
Asistan›

Hayalet Giﬂe:
Milo'nun Ak›l Almaz Serüveni
Norton Juster
YKY / 236 Sayfa
Çok s›k›lan bir çocuk olan Milo vaktini
nas›l geçirece¤ini bilmiyor… Ama esrarengiz bir posta ile bütün hayat›n›n
ak›ﬂ› de¤iﬂecek. Hayat›n›n yeni döneminde öylesine
hareket var ki bir zamanlar s›k›nt›dan ölen Milo art›k
s›k›lmaya bile vakit bulamayacak.
Kad›n ve Tasavvuf
Türkkad ‹stanbul ﬁubesi
Nefes Yay›nlar› / 236 Sayfa
Nefes Yay›nlar› aras›ndan ç›kan kitapta yerli yabanc› bilim insanlar› ve yazarlar “Evliya Kad›nlar”, “Bir Kad›n›n
Bak›ﬂ›yla 21. Yüzy›l’da Tasavvuf”,
“Mevlana’n›n Kad›na Bak›ﬂ›”gibi makalelerle kad›n›n
tasaavvuf içindeki yerini de¤erlendiriyor.
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1. Derin Güzellik
Dermantoloji
2. Yaﬂas›n Yemek
3. Yaﬂam Reçeteleri
Prof. Dr. Osman
Müftüo¤lu
Do¤an Kitap 176 Sayfa
/ 239 Sayfa / 239 Sayfa
Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu ile Sil Baﬂtan serisini
oluﬂturan 3 kitaptan “Derin Güzellik – Dermantoloji”
size cildinizin yaﬂlanmas›n› kontrol edebilme ve onu
tan›ma olana¤› sunuyor.
”Yaﬂas›n Yemek - Beslenme ve Kilo Yönetimi” ise
yedi ad›mda metabolizman›z› h›zland›rman›n yolunu
açacak. Bu kitap, beslenmenin kar›n doyurmaktan
daha fazla anlam taﬂ›yan sihirli bir kelime ve sa¤l›¤›m›z› kötü veya iyi yönde etkileyen çok önemli bir
yaﬂam tarz› oldu¤unu bir kere daha gösterecek.
Serinin üçüncü kitab› "Yaﬂam Reçeteleri" ise yaﬂlanma sürecini nas›l etkileyebilece¤inizi, yaﬂlan›rken de
sa¤l›¤› koruyup, yaﬂam kalitesini yükseltmenin yollar›n› anlat›yor.

sinema
Dünyan›n Merkezine Yolculuk
Yönetmen: Eric Brevig
Oyuncular: Josh Hutcherson,
Brendan Fraser, Anita Briem,
Garth Gilker, Giancarlo Caltabiano.
Bilim adam› olarak bir okulda çal›ﬂan Fraser daha
önce kardeﬂiyle birlikte çal›ﬂ›yorlarm›ﬂ. Bir gün kardeﬂi bir keﬂif için ‹zlandaya gider ve bir daha dönmez.
Günün birinde kardeﬂinin kitaplar›na bakarken bir kitaba tak›l›r ve bu kitab› incelerken kardeﬂinin keﬂif
için gitti¤i yerde gizli bir dünya oldu¤unu anlar ve oraya gitmeye karar verir.
Kardeﬂinin o¤lu Sean,
amcas›yla oraya gitmek ister;
ye¤enini yaln›z b›rakmak istemeyen Fraser onunla birlikte gitmeye karar verir.
‹zlanda’ya giderlerken
yanlar›na bir rehber al›rlar.
Ne tesadüftür ki bulduklar›
rehberin babas› da bilim adaCoﬂkun Manap
m›d›r ve ayn› keﬂif için gitmiﬂ,
Bask› Sonras›
Servisi K›rma Ustas› o da bir daha dönmemiﬂtir.

Bilim adam› Fraser ve ye¤eni Sean rehberleri Hannah’la birlikte yola ç›karlar. Ama bu yoldan bir daha
dönemeyeceklerini düﬂünürler. Çünkü daha önce çok
bilimadam› gitmiﬂ sadece bir tanesi kurtulmuﬂtur.
Her tür olumsuzlu¤a ra¤men onlar baﬂaracaklar›na inan›r. Tesadüfen gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu gizemli bir dünya keﬂfederler ve üçü de kurtulurlar.
Çünkü baﬂaracaklar›na inan›yorlard›.
‹nanmak baﬂarman›n yar›s›d›r.

Da¤lar›n Hakimi
(El Rey de la montaña)
Yönetmen : Gonzalo López-Gallego
Senaryo : Gonzalo López-Gallego
Oyuncular: Leonardo Sbaraglia, María
Valverde, Thomas Riordan.
Vizyon Tarihi : 5 Eylül 2008

Tatil Kitab›
Yönetmen: Seyfi Teoman, Bar›ﬂ B›çakç›
Senaryo: Seyfi Teoman
Oyuncular: Taner Birsel, Ayten Tokun,
Osman ‹nan, Harun Özüa¤,
Tayfun Günay.
Vizyon tarihi: 12 Eylül 2008

Gitmek (My Marlon and Brando)
Yönetmen: Hüseyin Karabey
Senaryo: Hüseyin Karabey
Oyuncular: Ayça Damgac›, Hama Ali
Khan, Cengiz Bozkurt, Emrah Özdemir,
Ani ‹pekkaya, Nesrin Cavadzade.
Vizyon tarihi: 19 Eylül 2008

Ayakta Kal
Yönetmen: Adnan Güler
Senaryo: ‹rfan Saruhan, Selim Çiprut
Oyuncular: O¤uzhan Y›ld›z, Sinem
Kobal, Irmak Ünal, Okan Karacan.
Vizyon tarihi: 26 Eylül 2008

MR 73
Yönetmen: Olivier Marchal
Senaryo: Olivier Marchal
Oyuncular: Daniel Auteuil, Olivia
Bonamy, Catherine Marchal, Francis
Renaud, Gerald Laroche, Guy Lecluyse.
Vizyon tarihi: 10 Ekim 2008

Üç Maymun (Three Monkeys)
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Senaryo: Ebru Ceylan, N. Bilge Ceylan
Oyuncular: Yavuz Bingöl, Hatice Aslan,
R›fat Sungar, Ercan Kesal, Cafer Köse,
Gürkan Ayd›n.
Vizyon tarihi: 24 Ekim 2008
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PERSONEL HABERLER‹

Yeni tesislerimizde

aile kahvalt›s›
Kondu Grup’un baﬂar›s› için omuz omuza çal›ﬂan, baﬂar›l› ve birbirini seven
bir ekibimiz var. Haramidere’deki yeni tesislerimizde personelimiz ve
aileleriyle buluﬂup, büyük bir aile kahvalt›s› yaﬂad›k.
Haramidere’deki yeni tesislerimizde, yepyeni
bir heyecanla iﬂbaﬂ› yapt›k. Üretim bölümümüzden ofislerimize; toplant› salonlar›m›zdan arﬂivimize tüm yap›m›z› yeniledik.
Cumartesi günleri müﬂterilerimizi ve çözüm
ortaklar›m›z› a¤›rlad›¤›m›z kahvalt› organizasyonlar›ndan birinde de personelimiz ve personelimizin aileleri ile buluﬂtuk.
Kurumsal baﬂar› ad›na omuz omuza çal›ﬂan
baﬂar›l› ve birbirini seven bir ekibimiz var; bu
kahvalt› organizasyonu sayesinde ekibimizin aileleri de hem yeni yerimizi görmüﬂ hem de birbirlerini daha yak›ndan tan›m›ﬂ oldu.
Kondu Grup’un baﬂar›s›nda çal›ﬂanlar›m›z kadar ailelerinin de pay› var. Onlar›n da deste¤ine
müteﬂekkiriz.
Bundan sonra da çal›ﬂanlar›m›z›n aileleri ile
buluﬂmaya, Kondu Grup Ailesi olarak daha yak›n
iliﬂkiler içinde olmaya gayret gösterece¤iz.
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EVL‹L‹K
Kondu Grup’un baﬂar›s›nda
çal›ﬂanlar›m›z kadar ailelerinin de pay›
var. Onlar›n da deste¤ine müteﬂekkiriz.

Nursima - Ersin Dilek

“Birlikte güzel bir hayat diliyoruz”

N‹ﬁAN

Yasemin Gündo¤du
Kenan Y›ld›z

“Allah tamam›na erdirsin”

DO⁄UM
Recep Ak (Genel Hizmetli Personeli) - K›z› oldu.
Suat Eren (Fason Takip Sorumlusu) - O¤lu oldu.
‹brahim Çelik (Güvenlikçi) - K›z› oldu.
Ramazan Baykan (Bask› Operatörü) - O¤lu oldu.
Murat Dümen (Bask› Operatörü) - K›z› oldu.
Songül ve Hakan Özdemir - O¤lu oldu.
Mehmet Ak (Kurye) - K›z› oldu.

“Hay›rl› olsun”

HASTALANANLAR
Adem Cumal› (Teknisyen) - Ameliyat oldu.
Berkay Koz (Müﬂteri Temsilcisi) - Ameliyat oldu.
‹brahim Yaz›c›o¤lu (Ulaﬂt›rma) - Ameliyat oldu.
“Geçmiﬂ olsun”

VEFAT
Yusuf Güzeltaﬂ (Ulaﬂt›rma) - A¤abeyi vefat etti.

Baﬂsa¤l›¤› diliyoruz
MEGAZ‹N
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KAR‹KATÜR
Emirhan PERKER

MATBAACILAR ‹ﬁLER‹NDEN B‹R AN B‹LE KURTULAMAZ!
Görevi ne olursa olsun hiçbir matbaac› günlük hayat›nda da kopamaz iﬂinden. Birçok insan›n fark›na
bile varmad›¤› ayr›nt›lar gün boyu onlar› kovalar durur. Caddelerdeki billboard’lardan otobüs biletlerine bas›l› bir materyal söz konusu oldu¤unda matbaac› tutamaz kendini; bakar, inceler, hata varsa görür, iyi bir iﬂ yap›lm›ﬂsa takdir eder... Yukar›daki sahne matbaac›lar›n gerçe¤idir. Bugüne kadar tek bir
matbaac› yoktur ki bir restoranda mönüyü teknik analizden geçirmeden sipariﬂ verebilmiﬂ olsun...
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