






Hasan Kondu
Kondu Grup Yönetim Kurulu Baflkan›

e¤erli Dostlar, bir y›l› daha tamamlad›k. Grubumuz için çeflitli at›l›m-
lar›, yenilikleri yaflad›¤›m›z 365 gün geride kald›. Böylesi zorlu, sürpri-
zi de bol olan bir y›l› f›rsatlara dönüfltürmek için beyin f›rt›nalar›, pro-
jeler, seyahatler, sunumlar k›sacas› ne gerekiyorsa fazlas›n› yapmak

için seferber olduk. 

Her fleyden önce hizmetlerimizi aksatmadan çok önemli ve zorlu bir tafl›nmay›
gerçeklefltirdik. Üretimde hata kald›rmayan bir sektörün çal›flanlar› olarak, tafl›n-
ma esnas›ndaki titizli¤imizin yan› s›ra sizlerin memnuniyeti, iflimizde bizi daha da
coflkuland›rd›. 

Bünyemize katt›¤›m›z yeni bask› öncesi, bask› ve cilt makineleri ile kapasitemizi
yüzde 65 büyüttük. Hacimdeki büyüme bize portföyümüzü daha da geniflletme im-
kân› kazand›rd›. Yeni yat›r›mlar›m›zla hem h›z›m›z› hem hizmet kalitemizi yükselt-
tik. Arkadafllar›m›z, Asya ve Avrupa’daki onlarca fuarda grubumuzu büyük bir
onurla temsil ettiler.

Yeni pazarlara aç›ld›k. Türkiye’de ve yurt d›fl›nda önemli projelere imza att›k. Yurt
d›fl› müflterilerimize üretim kalitemizi ve h›z›m›z› göstererek, ülke imaj›m›z› daha
yukar›lara tafl›d›k ve tafl›maya devam ediyoruz.

Yaflad›¤›m›z bütün güzellikleri, özenle çal›flan uzman arkadafllar›m›za, güvenle
bizi tercih eden müflterilerimize ve her zaman desteklerini arkam›zda buldu¤u-
muz tedarikçilerimize borçluyuz. Herkese ayr› ayr› teflekkürlerimi sunuyorum.

De¤erli dostlar›m,  hayat bize dönemsel yükselifller ve çöküfller yaflat›yor. Bu
sarmal› flahsi hayat›m›zda oldu¤u kadar, flirket ve ülke hayat›nda da gözlemliyo-
ruz. Hatta bazen flimdi oldu¤u gibi küresel bazda da; ama biz ülkemize ve flirketi-
mize güveniyoruz. Yaflad›¤›m›z zorlu günlerin alt›n f›rsatlar› içinde bar›nd›rd›¤›na
inan›yoruz. Bize düflen “zorluklar›n içinden kolayl›klar› ç›karmak” gayretinden hiç
vazgeçmemek.  “S›zlanmadan çal›flmak.” “Bir ifli bitirince baflkas›na giriflmek.”
Bir hamleyi tamamlay›nca yeni bir hamle bafllatmak. Bir ülkeden baflka bir ülke-
ye, bir pazardan bir baflka pazara geçmek. 

Hep hareket, hep hareket. 
Üretmek, etkin olmak, atak durmak. Evrendeki her varl›k gibi hep hareket halin-
de olmak. Üretmeyen insan mutsuz, tatminsiz, doyumsuzdur. Biz üreticiyiz. Dergi
üretiyoruz, kitap üretiyoruz, katalog üretiyoruz, afifl üretiyoruz, broflür üretiyo-
ruz… Hepsinden önemlisi “çözüm” üretiyoruz. 

Bütün yönetici ve çal›flanlar›m›z, hizmet kalitemizi art›rmak, daha ekonomik çö-
zümler üretmek için sürekli aray›fl içerisindeler. De¤er yaratmayan süreçlerden
kurtulmaya, daha yal›n, sade ve h›zl› hizmet üretmeye çabal›yoruz 

Tüm ekibimiz ile dün oldu¤u gibi bugün de 365 gün 24 saat ülkemizin ve dünyan›n
dört köflesindeki müflterilerimizin hizmetinde olmaya devam edece¤iz. 

Yeni Megazinler’de buluflmak üzere, sa¤l›cakla kal›n.

D

Çözüm üretti¤imiz 
bir y›l geride kald›

Üretmeyen insan
mutsuz, tatminsiz, 

doyumsuzdur. 
Biz üreticiyiz. 

Dergi üretiyoruz, 
kitap üretiyoruz, 

katalog üretiyoruz.
Üretiyoruz…  

Hepsinden önemlisi
“çözüm” üretiyoruz. 
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!

! ‹ç sayfalarda 170 gr/m2 Novatech Mat,
Kapakta 300 gr/m2 Novatech Mat ka¤›t kullan›lm›flt›r.

‹ç Kapak 
300 gr. mat kufle 
4 renk CMYK + 4 renk yald›z
K›smi Simli lak

!



03MEGAZ‹N

KONDU GRUP’TAN HABERLER

Kazakistan
(üstte) ve

Fransa (sa¤da)
ziyaretlerinde
dostlar›m›zla

bulufltuk.

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z 
Say›n Hasan Kondu, 
Baflbakan Say›n Tayyip Erdo¤an’›n
Türkmenistan’a yapt›¤› resmi
ziyarete kat›lan heyette yer ald›. 

Türkiye’nin en önemli yay›nevleri ve
ajanslar›yla iflbirli¤imiz sürerken
dünyan›n dört bir yan›na da üretim
yapmaya devam ediyoruz. Geçen 
aylarda Türkmenistan, Kazakistan, 
ve Fransa’daki dostlar›m›z› ziyaret ettik

Bünyesinde Mega Bas›m ve Pasifik Ofset’i
bar›nd›ran Kondu Grup, Türkiye’nin en önemli
yay›nevleri ve ajanslar› ile yapt›¤› iflbirli¤i sonu-
cu çok önemli ürünlere imza at›yor. Yurt D›fl› Pa-
zarlama ekibimizin üstün performans› uluslara-
ras› alanda da önemli ifller üretiyoruz. 

Uzun süredir yurt d›fl›nda önemli ifllere imza
atan Mega Bas›m ve Pasifik Ofset ekibi f›rsat
buldukça müflterilerimizi kendi ülkelerinde zi-
yaret etmeye özen gösteriyor.

Geçen aylar içinde Baflbakan Say›n Tayyip
Erdo¤an’›n Türkmenistan’a yapt›¤› resmi ziyare-
te kat›lan heyette yer alan Yönetim Kurulu Bafl-
kan›m›z Say›n Hasan Kondu da bu ülkedeki
dostlar›m›zla bir araya gelme f›rsat› buldu.

Di¤er yandan Kazakistan ve Fransa’daki
müflterilerimizi de kendi ülkelerinde ziyaret et-
tik; görüfl al›flveriflinde bulunduk.

Dünyay› dolafl›yoruz
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2008 Frankfurt Kitap Fuar›’n› geride b›rakt›k. Mega Bas›m ve Pasifik Ofset de
güçlü bir kadro ve zengin ürün çeflidiyle bu önemli fuardaki yerini ald› 

Kendi sektöründe dünyan›n en büyük ve en yüksek
uluslararas› kat›l›ml› organizasyonu olarak kabul edi-
len Frankfurt Kitap Fuar›’n› Ekim ay›nda geride b›rak-
t›k. 100’ü aflk›n ülkeden 7 binden fazla yay›nevinin ka-
t›ld›¤› fuarda Mega Bas›m ve Pasifik Ofset olarak biz de
yerimizi ald›k. 

400 bin farkl› eserin sergilendi¤i fuar›n baflrolünde,
fuara ad›n› da veren “kitap” olmakla birlikte asl›nda o
süre içinde ziyaretçilerin gördü¤ünden çok daha fazla-

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Hasan Kondu, 
fuarda Do¤an Holding Yönetim Kurulu Baflkan› 
Ayd›n Do¤an, ‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan›
Murat Yalç›ntafl ve TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤’la da bir araya geldi. 

Dünyaya aç›lan kap›
Frankfurt Kitap Fuar›
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Fuar boyunca U¤ur Yay›nlar›, Literatür ve Turkuvaz Kitap
gibi iflbirli¤i yapt›¤›m›z yay›nevlerinin yetkililerini de 
standlar›nda biz ziyaret ettik… 

Stand›m›z› ziyaret eden ‹stanbul Ticaret Odas›
heyeti (en üstte), Kültür Afi Genel Müdürü 

Nevzat Bayhan, Kaynak Yay›nlar›’ndan 
Reflit Haylamaz ve Hasan Kahveci (ortada). 

s› yaflan›yor. Dünyan›n dört bir yan›ndan gelip befl dev
holün iki yan›nda dizilmifl standlarda, baflta telif hak-
lar› olmak üzere yay›nc›l›k merkezli ola¤anüstü ticari
iliflkiler kuruluyor. Ayn› ülkede yaflayan sektör temsil-
cileri bile fuar alan›nda buluflman›n avantaj› ile ifl ba¤-
lant›lar›na dair görüflmelerini bu süre içinde gerçek-
lefltiriyor. 

Türkiye Ulusal Yürütme Komitesi Eflbaflkan› ve Me-
tis Yay›nlar›’n›n kurucular›ndan Müge Gürsoy Sök-
men’in yapt›¤› aç›klamaya göre Türkiye’den gelen ya-
y›nc›lar fuarda yurtd›fl› irtibatlar ve lisans sat›fl› konu-
sunda büyük baflar›lar elde etmifl durumda. 

MÜfiTER‹LER‹M‹ZLE BULUfiTUK
Mega Bas›m ve Pasifik Ofset olarak biz de Yönetim

Kurulu Baflkan›m›z Say›n Hasan Kondu’nun liderli¤in-
de güçlü ve kalabal›k bir kadro ile kat›ld›k Frankfurt
Kitap Fuar›’na. Uluslararas› fuar ve organizasyonlar›n
öneminin fark›nday›z. 

‹hracat›m›z›n tüm sat›fllar›m›z içindeki pay›n› yüzde
75-80’lere ulaflt›rmay› hedefliyoruz. Sadece Türkiye’ye
de¤il, Kazakistan’dan ABD’ye 17 farkl› ülkeye üretim
yapan bir firma olarak fuar boyunca çok say›da müflte-
rimizle bir araya gelme f›rsat› bulduk. ‹fl görüflmeleri-
nin yan› s›ra fuar boyunca çeflitli etkinliklerde bulufltu-
¤umuz, stand›m›za gelen ya da standlar›nda bizim zi-
yaret etti¤imiz dostlar›m›z da oldu. 

TÜRK‹YE BAfiROLDEYD‹
Bu y›lki Frankfurt Kitap Fuar›’nda “Tüm Renkleriy-

le Türkiye” slogan›yla konuk ülke konumunda olma-
m›z fuara farkl› bir anlam katt›. Türkiye’den 350’den
fazla yazar ve 100’ün üzerinde yay›nevinin kat›ld›¤› fu-
ar boyunca sergiler, söylefliler, film gösterimleri ve
okumalar sayesinde bir numaral› gündem maddesi
Türkiye oldu.

Kondu Grup
çal›flanlar›,

dünyan›n dört
bir yan›ndan

gelmifl
yay›nc›lar ile

görüflme
f›rsat› buldu. 
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Mega Bas›m ve Pasifik Ofset
TÜYAP’ta rüzgar gibi esti

Bu y›l 27’incisi düzenlenen ‹stanbul Kitap Fuar›’n›n aç›l›fl›n› yapan 
Kültür ve Turizm Bakan› Say›n Ertu¤rul Günay, stand›m›z› da ziyaret etti

Mega Bas›m ve Pasifik Ofset, Türkiye’nin en önem-
li fuar organizasyonlar›ndan biri olan ve bu y›l 27'ncisi
düzenlenen ‹stanbul Kitap Fuar›’nda yine çok az say›da
matbaadan biri olma özelli¤ini korudu. Frankfurt Kitap
Fuar›’n›n hemen ard›ndan bu kez kendi evimizde zen-
gin ürün çeflidimiz ve özenle haz›rlanm›fl stand›m›zda
üretimine imza att›¤›m›z kitaplar› sergilerken, konusu-
nun uzman› çal›flanlar›m›z da ziyaretçilerimizi en iyi
flekilde a¤›rlamaya çal›flt›. 

Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay da stand›-
m›z›n ziyaretçileri aras›ndayd›. Standlar›m›z› ilgiyle ge-
zen Say›n Günay, sergiledi¤imiz kitaplar hakk›nda bilgi
al›rken, Bank Asya Kültür Hizmetleri kapsam›nda ya-
y›nlanan ve üretimi Mega Bas›m taraf›ndan yap›lan Me-
kanlar ve Olaylar›yla Topkap› Saray› adl› kitab›m›z› he-
diye olarak kabul etme teveccühünü gösterdi. 

HER YERDEYD‹K
Mega Bas›m ve Pasifik Ofset olarak ürünlerimizi

her ne kadar fuar alan›nda bize ayr›lan alanda sergili-
yor gibi görünsek de fuara kat›lan çok de¤erli ve büyük
birçok yay›nevinin raflar›nda da bizim üretti¤imiz ki-
taplar›n yer ald›¤›n› görmek ayr› bir sevinç kayna¤› ol-
du. Pasifik Ofset’in Do¤an Kitap, YKY, Turkuvaz Kitap,
Timafl ve Nesil gibi sayg›n yay›nevleri ad›na üretti¤i ki-
taplar bu y›l da her y›lki gibi fuar›n en seçkin eserleri
aras›nda yer al›yordu.  

FUARDA NELER OLDU?
550 yay›nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat›ld›¤›

Kitap Fuar›’nda panel, söylefli, konser, fliir dinletileri ve
çocuk etkinlikleri gibi 282 kültür etkinli¤i ve çok say›da
imza günü düzenlendi. Yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n
fuara kat›l›m› olumsuz etkileyebilece¤i endiflesine ra¤-
men dokuz gün boyunca 350 bine yak›n ziyaretçi fuar›
gezdi. Di¤er yandan ziyaretçi say›s›n›n çoklu¤una kar-
fl›n yay›nevlerinin ticari beklentilerini tam anlam›yla
karfl›layamad›klar› ifade ediliyor. 

Kültür ve
Turizm
Bakan›

Say›n
Ertu¤rul

Günay da
TÜYAP’taki
stand›m›z›

ziyaret etti.



Ulusal düzeyde rüfltünü çoktan ispatlam›fl ‹stanbul
Kitap Fuar› yabanc› konuklar›n kat›l›m› ile kendi s›n›r-
lar›n› zorlar bir tablo çiziyor. Bu sene 20 ülkeden gelen
yay›nevleri de fuarda stand kurdu. Rusya ve Venezüel-
la’dan yay›nc›lar ve Yay›nc›lar Birli¤i temsilcilerinin ilk
kez kat›ld›¤›  fuar›n yabanc› kat›l›mc›lar› aras›nda ABD,
Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan,
Hindistan, ‹ngiltere, ‹ran, ‹spanya, ‹sveç, ‹talya, Koso-
va, Küba, Letonya, Makedonya, Polonya, Romanya ve
Yunanistan’dan yay›nevleri yer ald›. 

TEfiEKKÜRLER
Kondu Grup flirketleri Mega Bas›m ve Pasifik Ofset

olarak gelecek sene de üretti¤imiz eserlerle ‹stanbul
Kitap Fuar›’nda yerimizi alaca¤›z. 

Birbirinden de¤erli kitaplar üretmemize arac› olan
baflta yay›nevleri olmak üzere tüm dostlar›m›za ve bu
kaliteli ürünlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layan çal›flanla-
r›m›za teflekkür ediyoruz. 

BAfiBAKAN’A
MEGA ÜRET‹M‹ HED‹YE
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Gülben Ergen ve 
H›ncal Uluç’tan 
Megazin okurlar›na
selam var... Matbaa Teknik der-

gisinin A¤ustos 2008 sa-
y›s›nda Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Hasan Kon-
du ile yap›lm›fl bir rö-
portaja yer verildi. Yeni
tesisimiz ile ilgili soru-
lar› yan›tlayan Say›n
Kondu, yenilenen maki-
ne parkurumuz, yat›-
r›mlar›m›z ve planlar›-
m›z hakk›nda bilgi verdi.

Manchester mer-
kezli Bilim Teknoloji
ve Medeniyet Vakf›,
Baflbakan Recep Tay-
yip Erdo¤an’a ABD’ye
yapt›¤› ziyaret s›ra-
s›nda Mega Bas›m
taraf›ndan üretilen
Muslim Heritage in
Our World; 1001 In-
ventions (Dünyam›z-
daki Müslüman Mira-
s›; 1001 ‹cat) adl› kitab› hediye etti. 

Prof. Salim Al-Hassani taraf›ndan hediye edi-
len kitap, ‹slam medeniyetinin, bilimsel geliflme-
lere katk›lar›n› içeriyor.

Kondu Grup olarak 11-14 Kas›m tarihleri ara-
s›nda Rusya’da reklamc›l›k sektörünün en önem-
li fuar› olan REKLAMA 2008’de yerimizi ald›k.
Reklam pazar›nda yeni fikirlerin, teknolojilerin ve
ürünlerin tan›t›ld›¤› REKLAMA’da ziyaretçiler
stand›m›za büyük ilgi gösterdi. 

MOSKOVA FUARI
STANDIMIZA BÜYÜK ‹LG‹

MATBAA TEKN‹K’TE
KONDU GRUP HABER‹
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RÖPORTAJ

Uzaya müzik yapan adam

tuluyhan u¤urlu
Röportaj: Tar›k Da¤l› • Foto¤raflar: T. U¤urlu Arflivi

Nemrut Da¤›’ndan Haydarpafla Gar›’na; Akdamar Adas›’ndan
Hattufla’ya tarihi mekanlarda konser veren

Tuluyhan U¤urlu di¤er yandan da NASA’dan ald›¤› 

görüntülere bak›p uzaya beste yap›yor
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mak, yeni dünyalar tan›makt›. 14 y›l Viyana’da kald›m.
Orta ve Kuzey Avrupa’da say›s›z konser verdim, ancak
benim amac›m hiçbir zaman yurt d›fl›nda yaflamak de-
¤ildi. Ben dünya kültürünün olufltu¤u topraklardan ge-
liyorum. Anadolu kadar genifl kültür miras› olan bir ül-
ke oldu¤una inanm›yorum. Tabii ki, kendi topraklar›ma
dönüp, buradan dünyaya seslenmeyi seçecektim. Ye-
dek subayl›k için Türkiye’ye döndü¤üm zaman kendi
topraklar›mdan bir daha ayr›lamayaca¤›m› çok iyi an-
lad›m. Çünkü yazd›¤›m eserler güçlenmeye bafllam›fl,
ilham yan›mdan ayr›lmaz olmufltu. Bir besteci için
bundan daha önemli ne olabilir? 

Her sanatç› aflktan beslenir, sizin aflk anlay›fl›-
n›z nedir?
Aflk soyut bir kavram; basitlefltirilip de sadece kad›n
erkek aras›ndaki duygular› tan›mlayan bir isim olmufl.
Bu anlamda aflk, kuflkusuz benim yaflam›mda da var.
Ancak ben aflk›n çok daha derin ve ulvi bir anlam› oldu-
¤una inan›yorum. Yaradana, kâinata, insana ve insanl›-
¤a, do¤aya, sanata, yapt›¤›n ifle duydu¤un kat›ks›z sev-
giye aflk ad› verilmesi daha uygun olur diye düflünüyo-
rum? “Uzay›n Derinliklerine Yolculuklar” bafll›kl› pro-
jede ünlü Alman flairi Johann Wolfgang Goethe’nin bir
fliiri yer al›yor. Üstad›n sat›rlar› bu anlatt›klar›m› özet-
liyor belki de…

Gönlünü, ne kadar büyük olursa olsun 
O görünmez nesne ile doldur.
Yüre¤in mutluluktan dolup tafl›nca, 
Ona istedi¤in ad› ver.
Mutluluk, sevgi, gönül, ›fl›k, Tanr›…
‹sim gürültüden baflka bir fley de¤ildir,
Göklerin ihtiflam›n› bizden gizleyen bir sistir.

Konserlerinizde birçok görsel öge ve tarihi unsur
kullan›yorsunuz, müzik dünyas›nda benzer ça-

Türkiye’de piyanist olmak zaten s›ra d›fl› görü-
lürken siz müzik olarak da al›fl›lm›fl›n d›fl›nda
projeller üretiyorsunuz. Bu farkl› projeleri nas›l
gelifltiriyorsunuz? 
Projelerim dünya görüflümü anlat›yor. Ben eserleri-
min s›ra d›fl› oldu¤una kat›lm›yorum, tersine en derin-
den insanca duygular›m›z› aktard›¤›ma inan›yorum.
Belki yeni dünya düzeninde sadece bize önerilen do¤-
rularla ilgilendi¤imiz için, benim müzi¤im biraz s›ra
d›fl› olarak görünebilir. Bu projelerle asl›nda insanl›k
için, ülkem için hissettiklerimi müzi¤imle anlatmaya
çal›fl›yorum. 

Klasik müzik sanatç›lar› ülkemizde pek de
halkla iç içe de¤iller ama sizi Anadolu’nun en
ücra köflesiinde bir ilkö¤retim okulunda görmek
mümkün. Bu durufl, meslektafllar›n›za karfl›
bir meydan okuma m›?
Bafl›ndan beri savunuyorum, sanatç› da s›radan bir in-
sand›r. Sadece sahneye ç›kt›¤› zaman birkaç metre
yukar› ç›kar ama sahnedeki görevi sona erdi¤inde in-
sanlar›n aras›na kavuflur. Sanatç› e¤er kendi s›rça
köflkünde yaflarsa halktan ve daha da vahimi insanl›k-
tan kopar. Tabii ki her sanatç›n›n eser üretebilmesi
için gizli bir s›¤›na¤a ihtiyac› vard›r. Çünkü üretmek
için zaman zaman yaln›zl›¤a ihtiyaç var. Ancak üretim
ifli bitince yeni birikimler ve esinler için tekrar halk›n
içine “kavuflmal›y›z”.  

Meslektafllar›n›z genelde yurt d›fl›na aç›lmaya
çal›fl›rken, siz ise yurt d›fl›ndan Türkiye’ye dö-
nerekk sanat›n›z› ülkenizde icra etmeyi seçtiniz.
Bunun hikâyesi nedir?
Liseden sonra Viyana Müzik Akademisi’nin girifl s›nav-
lar›n› kazand›m. Amac›m yüksek müzik e¤itimi yap-

lirsiniz; kâh bir ilkokulun bahçesi, kâh binlerce
y›ll›k antik kent, kâh bir maden oca¤›... 

Piyanonun kültür merkezlerine s›k›flm›fl
kaderini aflmak için, hiç klasik müzik dinleme-
mifl yurttafllara ulaflmay› hedefliyor. 

Sözünü etti¤i ölümsüzlü¤ü, tarihten esinle-
nen notalar› arkeolog titizli¤iyle bezeyerek,
Anadolulu hemflehrilerine hediye etmekte
bulmufl gibi. Misyonunun fark›nda, kendinden
emin, kent kent geziyor. 

uluyhan U¤urlu “sanatç›”y› flu söz-
lerle betimliyor: 
“Sanatkâr egosunu insan-› kâmil
olma yolunda törpüler. Belki de bu

özelli¤i sanatkâra, Allah’tan bahfledilmifl bir
erdemdir. Kendisinden geriye ölümsüzlü¤ü
b›rakmak sanatkâr›n u¤rafl›d›r. Her insan ölü-
mü yaflayacakt›r, ama sanatkâr›n ölümden
anlad›¤› ölümsüzlüktür.” 

Onu akla gelmeyecek bir mekanda görebi-

T
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l›flmalar yap›l›yor mu, yoksa bu size özgü bir
yöntem mi?
San›yorum bu bana özgü bir çal›flma. Viyana’da ö¤ren-
ci oldu¤um y›llarda kâinat üzerine do¤açlama konser-
ler verir, bu konserler s›ras›nda NASA’n›n uzay görün-
tülerinden yararlan›rd›m. Konserlerimde müzik ve
görselli¤i birlikte kullan›rd›m. Son sekiz y›ld›r görüntü
konusunda ekip olarak çal›fl›yoruz ve hayli yol ald›¤›-
m›za inan›yorum.

Uzaya flark›lar m› yap›yorsunuz?
Müzisyen olmasayd›m astronot olmak isterdim. “Kâi-
natta yaln›zsak e¤er, bu gök bu y›ld›zlar niye” ad›nda
bir proje gerçeklefltirdim. Uzay›n foto¤raflar› üzerine
do¤açlama eserler besteleyip konser verdim. Sanat›n
en önemli yan› “saf gerçe¤i göstermesi”, evren de saf
gerçe¤in ta kendisi. Küreselleflen dünyada insano¤lu

giderek yaln›zlafl›yor, kendiyle hesaplaflmaya, düflün-
meye ve yaflam› sorgulamaya bafll›yor. Bu sorgulama-
n›n insan› uzaya, kâinata itece¤ine, insan›n gelece¤inin
uzayda oldu¤una inan›yorum.

Kitaplarla aran›z iyi olmal›. Kitap ba¤›ml›l›¤›n›z
var m›? Kitaplar›n veya tarihi vesikalar›n eserlee-
rinizdeki önemi nedir?
Çok kitap okuyorum tabii ki. Genifl kütüphaneli bir ev-
de do¤dum. Babam bir edebiyatç›yd›, özellikle klasik
eserleri okuyarak büyüdüm. fiimdi de olabildi¤ince
okumay› sürdürüyorum.  

Bir kitapta sizi en çok cezbeden nokta nedir?
Kokusu, sayfalar›, cildi?
Kitab›n kokusu, cildi gibi özellikleri mutlaka etkileyici
ama daha çok içindeki yaz›, metnin saklad›klar› çeker.

Normal flartlarda
piyano ile karfl›laflma
ihtimaliniz olmayan bir
yerde onun sayesinde
karfl›n›za bir piyano
ç›kabilir... Örne¤in
Haydarpafla Gar›!



Çocuklu¤unuz yurt d›fl›nda ve e¤itimle geçti.
Çocuklukla ilgili bir özleminiz var m›?
Gençlik y›llar›nda eksik kalm›fl baz› özlemlerim, ço-
cuklu¤umu yaflayamad›¤›m için flikâyetlerim vard›.
Ama zamanla anlad›m ki hayat bir fleyleri al›rken, ye-
rine mutlaka yeni kazan›mlar getiriyor. E¤er o s›k›nt›l›
çocukluk y›llar›m› yaflamasayd›m flimdiki zihin ve ruh
yap›mda olamazd›m.  

Gençli¤inizde hedefledi¤iniz noktaya geldiniz mi,
yoksa daha yol var m›? 
Hayallerimin önemli bir k›sm›n› gerçeklefltirdim diye-
bilirim, ancak müzikal anlamda daha çok gidilecek yol
var. Hayaller bitti¤i anda, insan yaflamla iliflkisini ke-
ser. Yazmak istedi¤im daha çok eser var. Kafam›n
içinde s›raya girmifl, benden ayr›l›p insanlarla birlefle-
cekleri günleri bekliyorlar. 

15 Kas›m 1965’te ‹stanbul’da do¤an U¤urlu’nun ye-
tene¤i 4 yafl›nda keflfedildi. Ayn› y›l ‹stanbul Beledi-
ye Konservatuvar›’na girdi; 7 yafl›nda Harika Çocuk-
lar S›nav›’n› kazand›. Viyana Müzik Akademisi’ni bi-
tirdikten sonra sanat yaflam›n›n en ciddi karar›n›
verdi ve klasiklere veda etti.“Go With God” ve “Kut-
sal Kitaplardan Ayetler” isimli ilk iki albümünde
hayran› oldu¤u Bach’tan ald›¤› esinle “inanç” tema-
s›n› iflledi.  

Türkiye’de “‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda” film
müzi¤i ile ünlendi. Cumhuriyetin 75. y›l kutlamalar›
için “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneflin Askerleri”,
17 A¤ustos depreminin ard›ndan “fiehrin Gözyaflla-
r›” isimli eserlerini besteledi. ‹lk senfonisi “Senfoni
Türk”te mehter tak›m›, Türk müzi¤i enstrümanlar›
ile piyanoyu bir arada kullanarak, klasik müzi¤e ye-
ni bir soluk getirdi. 

Tuluyhan U¤urlu, 2003 y›l›ndan itibaren konserleri-
ni salonlar›n d›fl›na tafl›yarak, tarihi mekânlarda
gerçeklefltirmeye bafllad›. Görüntülerle mekân›n
tarihinin de aktar›ld›¤› bu konserleri Nemrut Da¤›,
Sirkeci Gar›, Hattufla, Truva, Tuflba antik kentleri ve
Çimenlik Kalesi gibi mekânlarda verdi. 26 A¤ustos
2005 sabah› saat 05:30’da Kocatepe’de 1753 rak›m-
da Atatürk ve flehitler için çald›. Sanatç›n›n “Dünya
Baflkenti ‹stanbul” isimli son albümü 2006 Nisan
ay›nda piyasada ç›kt›.

TULUYHAN U⁄URLU
K‹MD‹R?

Tuluyhan U¤urlu, dinleyicileriyle oldukça kapsaml›
üç ayr› internet sitesiyle iletiflim kuruyor. 
www.tuluyhanugurlu.com sanatç›n›n resmi sitesi.
Sitede müzisyenin albümleri, yaz›lar›, konserlerin-
den izlenimleri, MP format›nda eserleri, foto¤rafla-
r› ve Atatürk köflesi bulunuyor. Hayranlar› müzisye-
ne internet sitesi üzerinden soru yöneltebiliyor.
‹kinci site www.tuluyhanugurlu.org ise sanatç›n›n
blog köflesi. U¤urlu hem konser haz›rl›klar›n› hem
de günlük yaflam›n› aktar›yor. Örne¤in piyanosunu
Nemrut Da¤›’n›n zirvesine nas›l tafl›d›¤›na dair de-
taylar› bulmak mümkün. www.tuluyhanugurlu.net
sitesi ise fan klübü olarak faaliyet gösteriyor. 

...ve daha fazlas› internette
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B‹R ÜRÜNÜN H‹KAYES‹

Osmanl› Hanedan› içinde

farkl› bir yeri olan Sultan 

II. Abdülhamid’in
130 y›ld›r gün yüzüne 

ç›kmam›fl foto¤raf albümü

Kültür A.fi. taraf›ndan 

yay›nland›. Bu önemli eser

Pasifik Ofset 
imzas›n› tafl›yor

Bir dünya kitab›
Pasifik Ofset, Karakutu Yay›nlar› iflbirli¤i ile 



Albümde,
tüm dünya
kentlerinden
çekilmifl
foto¤raflar
yer al›yor. 

13

Yemek uzman› Sahrap Soy-
sal’›n Do¤an Kitap taraf›ndan
yay›nlanan, Pasifik Ofset tara-
f›ndan üretilen son kitab› Der-
vifl Sofralar›, Londra Kitap Fua-
r›’nda Dünya Gastroloji Birli¤i
taraf›ndan özel ödüle lây›k gö-
rüldü.  Eserinde Anadolu’daki tasavvuf kültürüne
ait yemek ve gelenekleri tan›tan Soysal, fuarda
Türk yemeklerinin tan›t›m›n› da yapt›. 

ÖDÜLLÜ K‹TAP:
DERV‹fi SOFRALARI

EHL-‹ BEYT ‹Ç‹N
EHL-‹ BEYT’E ÖZEL

Topkap› Saray› Müzesi ve TÜRKKAD ‹stanbul
fiubesi’nin Topkap› Saray› Mukaddes Emanetler
Bölümü’nde düzenledikleri sergide yer alan hat›-
ralardan ve konuyla ilgili makalelerden oluflan
”Osmanl› Devleti’nde Ehl-i Beyt Sevgisi” adl› ki-
tap Pasifik Ofset taraf›ndan üretildi. 

Ehlibeyt kitab›, 23 x 32 cm 160 sayfa olarak
200 gr/m2 SAPPI Magno Star ka¤›da 4 renk CMYK
bas›ld›. Hatlarda ve çerçevelerde kullan›lan ofset
yald›z üzerine uygulanan parlak dispersiyon kap-
lama ile mükemmel bir sonuç elde edildi. Befl
gün gibi çok k›sa zamanda sergiye yetifltirilen ki-
tab›n kapa¤›nda ise bordo kadife kumafl üzerine
so¤uk bask› uygulamas› yap›ld›.

stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür A.fi.’nin
yay›mlad›¤› ve Kondu Grup bünyesindeki Pasifik
Ofset taraf›ndan bas›lan “Sultan II. Abdülha-
mid’in Arflivinden Dünya” kitab› Sultan’›n gizli

kalm›fl yönünü gün ›fl›¤›na ç›kard›.Kitapta yer alan fo-
to¤raflar ayn› zamanda Topkap› Saray› Müzesi’nde dü-
zenlenen bir sergide sanatseverlerin ilgisine sunuldu.  

II. Abdülhamid, yabanc› profesyonel foto¤rafç›lar-
dan dünyan›n dört bir yan›nda yerel dokuyu foto¤rafla-
malar›n› istemiflti. Bu binlerce foto¤raf “Y›ld›z  Albüm-
leri” olarak biliniyor. Tahminlere göre 35 binden fazla
foto¤raf içeren albüm dünyan›n en eski ve en büyük
görsel dokümanlar›ndan biri say›l›yor. 

ÜRET‹M‹N PERDE ARKASI
“Sultan II. Abdülhamid’in Arflivinden Dünya” kitab›

23,5 X 33 cm ebad›nda, 328 sayfa olarak 170 gr/m2
SAPP‹ magnosatin ka¤›t üzerine 4 renk CMYK - mat
dispersiyon uygulamas›yla bas›ld›. Orijinal foto¤raflar
renk ayr›m uzman› taraf›ndan elden geçirildi ve ofset
provalar al›nd›ktan sonra üretime girildi. 

Kapakta bu güzel arfliv zenginli¤ini gösterecek,
Sultan II. Abdülhamid’in tarihi kiflili¤ine yak›flacak a¤›r
ve çok lüks bir kapak uygulamas› gerekiyordu. Alt›n
yald›z rengindeki cilt bezi üzerine uygulanacak alt›n
varak kendini iyi göstermeyecekti... Yap›lan provalar
sonucunda yaz›lar›n bulundu¤u bölgeye siyah serigraf
bask› yap›ld›. Böylece yaz›lar ön plana ç›kar›ld›. Desen,
çerçeveden so¤uk bask›yla ayr›larak birden fazla renk
uygulanm›fl oldu. Arka kapaktaki so¤uk bask› da kita-
ba ayr› bir etki katt›. 

Pasifik Ofset ve Mega Bas›m böylece çok önemli bir
esere daha imza atm›fl olman›n k›vanc›n› duydu. Gelen
olumlu tepki ve teflekkürlerle de bütün stresimiz ve
yorgunlu¤umuz gitmifl oldu.

‹

MEGAZ‹N



14 MEGAZ‹N

RÖPORTAJ

Röportaj: Serdar Erbafl • Foto¤raflar: Yavuz Meyveci

Ahmet Dereli
Matbaac›l›kta bir duayen
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menlik yapm›fl olmas›n›n yan› s›ra mesleki öncelikleri
de etken. Ö¤retmenlik yapt›¤› y›llar kendi deyimiyle
“maafl yetmezli¤i” yüzünden ek ifller yapmak zorunda
kald›¤›n› söyleyen Dereli, çeflitli firmalara teknik da-
n›flmanl›k yapt›¤› bu y›llarda gazete ve matbaalar bafl-
ta olmak üzere sektörü yak›ndan tan›ma f›rsat› bul-
mufl. 1986 y›l›nda Ca¤alo¤lu’nda kendi flirketini kuran
Dereli, “Çok fazla sermayem yoktu, onun için fluradan
al›p, buraya satarak bafllad›k ifle” diye anlat›yor o gün-
leri. Baflar›s›n›n anahtar› da o günlerde belirmifl kafa-
s›nda: “Satt›¤›m›z mallar›n efektif kullan›m›n› e¤itim-
lerle gösterirsek, nas›lsa fiyatlar›m›z da üç afla¤› befl
yukar› ayn›d›r, baflar›l› oluruz’ diye düflünüyordum.” 

DEREL‹ GRAPHIC’‹N GEL‹fi‹M‹
Bir han›n tek bir odas›nda kurulan, hemen ard›ndan

biraz daha büyük bir ofise tafl›nan Dereli Graphic k›sa
sürede 15 kiflinin üstüne ç›k›p, s›¤amaz olmufl Ca¤a-
lo¤lu’na. 2000 y›l›nda Halkal›’daki 7 katl› kendi yerleri-
ne geçen Dereli Graphic’te yaflanan tüm bu de¤iflime
ra¤men de¤iflmeyen en büyük özellik sat›lan ürünlerin
e¤itiminin hâlâ büyük bir titizlikle veriliyor olmas›. 

Bir zamanlar Ahmet Dereli tek bafl›na firma firma
dolafl›p sat›fl yap›yor ve sonras›nda e¤itim veriyorken
bugün yan›nda her biri konusunda uzman 55 çal›flan›y-
la sürdürüyor ayn› hizmet anlay›fl›n›.

Repro film ve kimyasallar›n sat›fl›yla ifle bafllayan
Dereli Graphic, müflteri ve üreticilerin de deste¤iyle
mürekkep, fotopolimer klifle, ofset kal›b›, densitomet-
re, flekso için aniloks ve sleeve, blanket, flekso klifle
bantlar› gibi malzemelerin pazarlanmas›na geçmifl...

“Duayen” s›fat›n› hak etmesinden dem vurduk De-
reli Graphic Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Dere-
li’nin. Aktaraca¤›m›z anekdotu okuduktan sonra hak
vereceksiniz bize…

Y›l 1967… Yer, Almanya… Stuttgart’ta matbaac›l›k
e¤itimi alan ö¤renciler Drupa Fuar›’n› ziyaret etmek
için ö¤retmenleri taraf›ndan Dusseldorf kentine geti-
rilmifl. Üç gün boyunca büyük bir ö¤renci yurdunda
konaklayacak ve fuar› gezecekler. Ö¤rencilerden biri
de Sultanahmet’teki Matbaa Meslek Lisesi’ni bitirdik-
ten sonra devlet bursuyla Almanya’da e¤itim almaya
hak kazanm›fl Ahmet Dereli.

Üç günlük sürenin sonunda kafile Stuttgart’a bir
kifli eksik dönmek zorunda kal›yor: Nedenini flöyle an-
lat›yor y›llar sonra Ahmet Dereli:

“Üçüncü gün sonunda yeterli gelmedi gördükle-
rim. Dönüfl otobüsüne gitmedim ben de! Bir süre bek-
leyip gitmifller. O yurtta kalmaya devam ederek ikinci
kafileyi bekledim. Böylece Drupa’y› alt› gün izleyen tek
ö¤renci ben oldum. Dönüflte hocalar›m›zdan biraz
azar iflittik tabii ama geldi geçti iflte…”

Y›l 2008… Yer, yine Almanya. Baflta Kodak olmak
üzere birçok önemli markan›n Türkiye temsilcili¤ini
yapan Dereli Graphic Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Dereli çal›flma arkadafllar›yla birlikte yine Dusseldorf
kentinde, yine Drupa Fuar›’nda…

Tam 41 y›l sonra, yaflad›klar›n› flöyle anlat›yor: 
“Son Drupa’da flu anda temsilcisi oldu¤umuz Ko-

dak’›n ikinci baflkan›, geçmiflte kald›¤›m ö¤renci yur-
dunun karfl›s›nda güzel bir restoranda yemek verdi
onurumuza. Masadaki dostlar›ma bu öyküyü anlatt›m;
41 sene önce Drupa Fuar›’n› oradan izliyordum, flimdi
buradan izliyorum…”

E¤irdir’de “kasaban›n en iyi aflç›s›yd›” dedi¤i lokan-
tac› babas›n›n “Git ‹stanbul’a hayat›n› kurtar, oku, ne ifl
yapmak istiyorsan onu yap” demesiyle yola ç›kan genç
bir çocu¤un baflar› öyküsünü bu an›dan daha güzel ne
anlatabilir ki?

Ahmet Dereli’nin ifl yaflam›nda onun e¤itmen yönü
hep ad›yla birlikte an›l›yor. Bu durumun temelinde Al-
manya dönüflünde Matbaa Meslek Lisesi’nde ö¤ret-

1960’larda geldi¤i ‹stanbul’da Matbaa Mes-
lek Lisesi’ne bafllayan Dereli, ard›ndan bursla
gitti¤i Almanya’dan Matbaa Mühendisi olarak
döndü Türkiye’ye. Bir yandan ö¤retmenlik ya-
parak kendine burs veren devlete gönül borcu-
nu öderken bir yandan da deneyimlerini matba-
ac›l›k sektörü ile paylaflmaya bafllad›… 

Aradan y›llar geçti, ortaya bir duayen ç›kt›! 

olu matbaac›l›ktan geçen herkes bu
yolculuk s›ras›nda Ahmet Dereli ile
mutlaka bir durakta karfl›laflm›flt›r.
Kimi ticaret yapm›flt›r onunla, kimi

ö¤rencisi olmufltur… Ofset kal›b›ndan en mo-
dern bask› makinelerine matbaa sektörünün
her ihtiyac›n› temin edebilen, en önemli mar-
kalar›n temsilcili¤ini yapan bir isim.  

Y

Küçük bir han odas›nda yola ç›karken

akl›nda tek düflünce vard›: 

“Satt›¤›m›z mallar›n efektif kullan›m›n› 

e¤itimlerle gösterirsek
mutlaka baflar›l› oluruz.”
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RÖPORTAJ

Baflar›l› çal›flmalar›n›n sonucu olarak son y›llar içinde
bas›m endüstrisinin önde gelen isimlerinden Comexi,
Koenig & Bauer AG, Rogers, 3M ve KODAK Communi-
cation Group gibi firmalardan gelen temsilcilik teklif-
lerini kabul ederek bu makine ve malzemelerin sat›fl›-
na da bafllad›lar. 

fiimdi gelin bu duayenin sektör hakk›ndaki görüfl-
lerine kulak verelim… Tüm sohbetimizi aktarmam›z,
kal›nca bir kitap yapmad›¤›m›z sürece, mümkün de¤il.
O yüzden k›sa soru cevaplarla; belirli bafll›klar alt›nda
özetlemeye çal›flal›m Ahmet Dereli’nin anlatt›klar›n›.

Siz sektöre makine temin ediyorsunuz... Türki-
ye’de matbaa sektöründe makine fazlas› oldu¤u
söyleniir, kat›l›yor musunuz?
20 senedir hep “Kapasite fazlal›¤› var”, “‹kinci el maki-
neler doldurdular” denir... ‹yi de ne yapal›m? “Bundan
sonra çözüm ne ona bakmak lâz›m” diyorum ben. Bu-
nu ben ciddi flekilde bizim matbaac›lar›m›za da söylü-
yorum; ç›k›n, Türkiye’ye hapsolup kalmay›n. Bu mem-
lekete, evet ihtiyaçtan daha fazla makine girmifl olabi-
lir... Bunda sat›c›lar› da suçlamak do¤ru de¤il; netice-
de sat›c› insan›n görevi satmakt›r. Matbaac›lar›m›z da
makine yat›r›m› yaps›n, “Yapmas›n” demiyorum; ama

bilinçli yaps›n, hesab›n› iyi yaps›n. Türkiye, art›k kriz ül-
kesi. Bununla yaflamay› da ö¤renmifl olmam›z lâz›m. 

Nedir çözüm öneriniz?
Yurt d›fl›na iyi aç›l›rsak bir yol bulabiliriz. Neyimizle?
Matbaam›zla, hatta matbaa makinelerimizle. Böyle,
yat›r›ma aç ülkeler var. Orada anlaflmalar yap›labilir.
Devletle ya da özel teflebbüsle birlikte matbaa kurula-
bilir, oralardaki potansiyel de¤erlendirilebilir. Benim
örne¤im k›sa süre önce gitti¤im Uganda. Bu, K›rg›zis-
tan, Özbekistan da olabilir. Afrika’da bir y›¤›n ülke var
daha. 26 Afrika ülkesi birlikte gümrük birli¤i görüflme-
lerine bafllad›lar. Oralardan ifl getirebiliyorsak getir-
memiz, getiremiyorsak oraya tesisi götürüp orada üre-
tim yapmam›z lâz›m.

Matbaac›l›k sektörünün bir röntgenini çekti¤i-
nizde ne görüyorsunuz? 
Sektörde ofset yüzde 50’nin üzerinde, 60-65 dolayla-
r›ndad›r. Tifdruk ise afla¤› yukar› yüzde 20 dolaylar›nda.
Geri kalan da flekso. Ama ofset art›k dura¤anlafl›yor.
Çünkü ofsetin elindeki imkânlar öbürlerine göre daha
az, çünkü ofset sadece ka¤›da bask› yapar. Peki ne olu-
yor? Arkadafllar›m flekso ile yar›flabilmek için çeflitli

Ahmet Dereli asl›nda sohbetimizin büyük bölümünde 
‹KT‹SAD (‹kitelli Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i) heyetiyle
birlikte gitti¤i Uganda gezisinden izlenimlerini aktard›.
Afrika’n›n 30 milyonluk bu büyük ülkesinde Cumhurbafl-
kan› taraf›ndan kabul edilen heyete sunulan ticari öneri-
ler öylesine cazip ve akla yak›n ki Ahmet Dereli’nin heye-
can›n› paylaflmamak imkâns›z: 
“Bize çok büyük ilgi gösterdiler. Dediler ki gelin buraya,
yat›r›m yap›n, hangi alanda olursa olsun, size bedava ara-
zi verelim, 10 sene vergi almayal›m, s›f›r gümrükle ham-
madde getirebildi¤iniz kadar getirin…” 
Anlatt›kça heyecanlanan Say›n Dereli ekliyor: 
“Daha ne istiyorsunuz de¤il mi? Nedir? Kriz var! Kriz fa-
lan yok oralarda. Paralar› stabil. ‹stedi¤iniz gibi ifl yap›n.
Kap›lar›n› ard›na kadar açm›fl insanlar size!” 
Uganda’da ticaret yapmak… 
K›sa sürede Uganda hakk›nda çok bilgi toplad›¤› belli olan
Ahmet Dereli’ye soruyoruz? Üretti¤iniz mal› eritebilece-
¤iniz bir al›m gücü var m› ki ülkede? ‹flte yan›t:
“Ortalama gelirleri belki ka¤›t üzerinde 1000 dolard›r

ama flöyle düflünün: Her ülkenin yüzde 10 iyi durumda
olan› vard›r. Bunlar da e¤er 4 milyon nüfuslu bir ülke ol-
sayd› belki ilginç olmayabilirdi ama Uganda 32 milyon!
Yüzde 10’u demek, üç milyonun üzerinde insan›n ekono-
mik durumu iyi demektir. Yani ‹sviçre’nin yar›s› kadar bir
potansiyeli var. ‹sviçre’nin yar›s› da ekonomik durumu sü-
per olmayan insanlardan oluflmufltur, onlar da maafll› in-
sanlard›r neticede. Onun için küçümsemeden oralara gi-
dip bu darbo¤az› aflmak lâz›m bence.” 

H‹Ç UGANDA’DA T‹CARET
YAPMAYI DÜfiÜNDÜNÜZ MÜ?

Uganda Cumhurbaflkan› Yoweri Museveni ve ‹KT‹SAD heyeti.
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teknolojik geliflmeler üzerinde çal›fl›yorlar. Mesela
folyo üzerine de özel mürekkep ve kurutma teknikle-
riyle bask› yap›yorlar. Ama bir makarna ambalaj›n› of-
sette yapamazs›n›z. Çünkü makarnan›n görünürlülü-
¤ünü sa¤laman›z lâz›m. O da ancak fleffaf folyo ile
olur. Dolay›s›yla e¤er tiraj›n›z çok fazla de¤ilse flekso
ile basacaks›n›z, fazlaysa da tifdrukla.

Bu yüzden mi ofset etkisini yitirecek? 
Ofsetin bir de broflür, kitap, dergi, gazete bask›lar› var.
Oralarda bir geriye gidifl kaç›n›lmaz olacak. Potansi-
yelde bir azalma olacakt›r. A¤aç s›k›nt›s› zaten malum.
Ne yapaca¤›z o zaman gazeteleri? Plasti¤e mi basaca-
¤›z? Bu flans›m›z yok. Di¤er yandan insanlar hâlâ ka¤›-
d› elleriyle tutmak istiyorlar. Dolay›s›yla ofset bitecek
de¤ildir tabii ki ama azalarak devam edecektir. 

Piyasadaki durumu özetlediniz… Peki eski bir
e¤itmen olarak piyasada çal›flanlar›n e¤itim du-
rumu haakk›nda ne diyorsunuz? 
Kimseyi üzmeden, dar›ltmadan, k›rmadan söylemeye
çal›flay›m... Bizim iflimiz do¤rudan matbaac›lar kadar
zor de¤il. Sonuçta bir y›¤›n iflletme fakültesi, pazarla-
ma bölümü var... Ama matbaac›lar için yetiflmifl ele-
man bulmak zor. Çünkü o hep ihmale u¤rad›. Ülkemiz-
de yüksek okul var ama ö¤retmen yetifltiriyorlar. Ne
demektir ö¤retmen? Çok fazla eli mürekkebe bulafl-
mam›fl insan demektir. Dolay›s›yla tecrübe zaaf› içinde
olacaklard›r do¤al olarak.

Bu durum mezun olan ö¤rencilerin suçu mu?
Onlar› suçlayamay›z. Zaten sistemin kendisi sakat. Bu
teknik bir ifl. Teknik ifli ö¤retmen adaylar› nas›l kavra-
yacak? ‹ngilizce’de “up-to-date” diyorlar ya, bu arka-
dafllar›n kendilerini o flekilde “güncellemeleri” müm-
kün mü? S›k s›k okullarda makine mi de¤ifltirece¤iz?
Nas›l becerece¤iz bu ifli? Devlet mi yard›m edecek? ‹yi
de ülkemizde sanayisi de yok ki bu sektörün… 

Yurt d›fl›nda mümkün oluyor mu bu ö¤rencile-
rin kendilerini “up-to-date” etmesi?
Almanya’da böyle yap›lm›yor bu ifller. Kald› ki orada
sanayisi var. Orada en az›ndan yar›ya yak›n›n› para ola-
rak ödüyor ve sürekli makineleri yeniliyorlar. Ama bir
baflka fley daha var. Zaman›n›n ço¤unu iflletmelerde
geçiriyor ö¤renciler. ‹flletmelerdeki ustalar›n ö¤retme
sertifikalar› var. Onlar ö¤retmeyi ö¤reniyorlar. fiimdi
buradaki ‹smail Usta… ‹yidir... Kabiliyeti de vard›r ama
ö¤retmeyi biliyor diyebilir miyiz acaba? 
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KONDU GRUP’TAN 

Foto¤raflar: Tamer Yaz›c›

ürkiye’nin en modern matbaa tesislerin-
den birini kuran Kondu Grup, bünyesindeki
Mega Bas›m ve Pasifik Ofset markalar› ile
Türkiye’nin yan› s›ra tüm dünyaya hizmet

vermeyi sürdürüyor. Haramiderede’de yeni tafl›nd›¤›-
m›z yaklafl›k10 bin metrekarelik iki katl› yeni tesisimi-
zin üretim kat›n› Megazin’in son say›s›nda tan›tm›flt›k.

T
fiimdi s›rada ofis kat›m›z var. Departmanlar aras›nda-
ki iletiflimin çok h›zl› gerçekleflebildi¤i yeni tesisimizin
ikinci kat›nda bask› öncesi, pazarlama, muhasebe, yö-
netici odalar›, seminer odas›, kütüphane, arfliv, show-
room’lar, kal›phane ve toplant› odalar› yer al›yor. Depo
ve yemekhanenin de bulundu¤u ikinci kat›n en büyük
özelli¤i ifl sürecinde görev paylafl›m› yapan bölümlerin

Türkiye’nin en büyük ve en modern
matbaa tesislerinden birine sahibiz... 

Ekip olarak size en iyisini sunmaya çal›fl›yoruz.

Kondu Grup’a
HOfiGELD‹N‹Z
Kondu Grup’a
HOfiGELD‹N‹Z
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birbirine çok yak›n konumland›r›lm›fl olmas›. Kal›pha-
neden aç›lan bir kap› ile renk ayr›m›na, renk ayr›m›n-
dan aç›lan bir kap› ile grafik servisine ulafl›labiliyor.
Merkezinde toplant› odalar› bulunan idari katta bölüm
yöneticileri kendi servislerinin içinde, Kondu Grup üst
yönetimi de yine ayn› katta tüm departmanlara yak›n
bir konumda bulunmakta. 

GEL‹N B‹RL‹KTE GEZEL‹M...
Sekretarya masam›zda, flirketimizin hizmet anlay›-

fl›n› yans›tan güler yüzlü bir karfl›lama bekliyor sizleri.
Müflteri temsilcisi arkadafl›m›z›n en k›sa sürede yan›-
n›zda olaca¤›ndan kuflkumuz yok ama e¤er f›rsat bu-
labilirseniz ofislere uzanan koridorun hemen sa¤›nda
bulunan showroom’lar›m›za göz atabilirsiniz. Mega
Bas›m ve Pasifik Ofset imzal› ürünlerimizi sergiledi¤i-
miz showroom’lar›m›zda üretim kabiliyetimizi görebil-
menizin yan› s›ra kendini bir sanat galerisinde geziyor

gibi hissedeceksiniz. Mega Bas›m ve Pasifik Ofset ta-
raf›ndan bugüne kadar üretilmifl ifllerin tamam›n› ise
kütüphane ve arfliv bölümümüzde bulabilirsiniz. 

Dünya standartlar›nda arflivcilik programlar›n›n
kullan›ld›¤› ve büyük bir kütüphaneyi and›ran Arfliv
Servisimiz uzun y›llar›n deneyimini yans›tan görkemli
bir an›t› and›r›yor.

Bir önceki say›m›zda yeni
tesisimizin üretim kat›n› tan›tt›k...

fiimdi s›ra Kondu Grup idari

kat› ve ofislerimizin tan›t›m›nda! 

Yeni tesisimizin ikinci kat›nda
bask› öncesi, pazarlama,

muhasebe, yönetim odalar›,
seminer odas›, kütüphane, arfliv,

kal›phane, showroom’lar ve
toplant› odalar› yer al›yor



Pazarlama Servisi’ne giden koridorun sa¤ yan›nda bilgi ifllem ve IT dan›fl-
manl›¤› servisi, sol yan›nda da camekandan da görebilece¤iniz gibi kal›phane
bulunuyor. 

Abdülkadir Güler’in flefli¤inde çal›flan Bask› Öncesi Departman›, Macin-
tosh ya da PC ortam›nda ve var olan tüm programlarda gönderilmifl ifllerinizi
kusursuz bir flekilde bask›ya haz›rlayabilecek teknolojik donan›ma ve deneyi-
me sahip. 16 personelin görev yapt›¤› ve bünyesinde Renk Ayr›m› Servisini de
bar›nd›ran Bask› Öncesi Departman›, müflterilerimizden gelen her ifli titizlik-
le inceleyip, ifli bask›ya haz›rlayan ajans ile sorumlu¤u en üst düzeyde payla-
flarak çal›flmakta. 

PAZARLAMA SERV‹S‹
Her departman kendi içinde önemli ve vazgeçilmez; tüm arkadafllar›m›z›n

ifllere katk›s› da tart›fl›lmazd›r; ama müflterilerimizle iliflkilerimizi kuran, flir-
ketimize gelen ifllerin takibini yap›p, ifllerin sahiplerini bilgilendiren Pazarla-
ma Servisi’nin yeri biraz daha farkl›. Sizler, daha çok onlar› görüyor, sorula-
r›n›z› onlara soruyor, ifllerinizi onlardan teslim al›yorsunuz. 

Nevzat Varl›’n›n idaresinde müflteri temsilcileri ve sat›fl ekibi olarak iki
koldan çal›flan Pazarlama Departman›, flefli¤ini Ahmet Dalk›l›çlar’›n yapt›¤›
Yurt D›fl› Departman› ve Zekeriya Bar›flkan yönetimindeki Kurumsal ‹letiflim
Bölümü bir arada çal›fl›yor. Üst düzey yöneticilerimiz de dahil olmak üzere
Pazarlama Departman› çal›flanlar›m›z hizmet kaliteleri ve ifl yönetme beceri-
lerini gelifltirmek üzere sürekli e¤itim programlar›na kat›l›yor. Pazarlama,

KONDU GRUP’TAN 

Fuat
Üzmez

Zekeriya
Bar›flkan

Ahmet
Dalk›l›çlar

Nevzat
Varl›
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sat›fl, müflteri memnuniyeti, inovasyon ve yabanc› dil
e¤itimleri sayesinde son derece baflar›l› ve yetenekli
olan ekibimiz geliflimini sürdürmekte. 

Üretim tesisimizin birinci kat›nda devam ediyor ol-
sa da Üretim Planlama Servisi’nin idari katta da bir ça-
l›flma alan› var. Üretim Planlama Servisi özellikle
müflteri temsilcileri ile direkt irtibatta çal›flarak flirket
içi koordinasyonun en üst düzeyde ilerlemesini sa¤l›-
yor. Müflteri temsilcilerimiz, müflterilerimizin üretim
ile ilgili her türlü sorusuna dijital ortamda izlenen ‹fl
Takip Formlar› sayesinde yan›t verebiliyor olsa da Üre-
tim Planlama Servisi’nin idari katta fiziki olarak da bu-
lunmas› bu koordinasyonu güçlendiriyor.

Yeni tesisimizin ofis kat›nda, çal›flanlar›m›za verimli ve huzurlu
bir ifl ortam› sa¤lamak ad›na her ayr›nt› düflünüldü. 

Müflterilerimizle verimli ve “renkli”
görüflmeler yapabilmek ad›na toplant›
odalar›m›z, mobilyalar› ve duvar renkle-
riyle mavi (cyan), k›rm›z› (magenta), sar›
(yellow) ve siyah (key/black) renklerinde. 

CMYK odalar›n›n yan› s›ra büyük top-
lant› odam›zda ise kat›l›mc› say›s›n›n yük-
sek oldu¤u toplant›lar ve personel e¤itim
programlar› yap›lmakta.

DÖRT RENK - CMYK
TOPLANTI ODALARI

Tüm departmanlar›m›z›n 

ayn› katta konumlanmas› sayesinde

kusursuz bir koordinasyon
sa¤land›. Bu sayede 

müflterilerimize daha h›zl›, 
daha sa¤l›kl› ve daha kaliteli

bir hizmet sunabiliyoruz.
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‹negöl denilince akl›n›za ne geliyor?

Köfte, mobilya ve kapl›ca…
Bu üç yan›t bizim için de geçerli;

ancak ‹negöl denilince bizim 

listenin bafl›na koydu¤umuz
bir isim daha var: Elvan Ajans!

Röportaj: Ali Er • Foto¤raf: Sadullah Organ

zun y›llard›r ajans ve matbaa hizmeti veren
Elvan Ajans ile Kondu Grup aras›nda köklü
bir iliflki, sa¤lam bir ifl ba¤› var. Megazin
ekibi olarak Elvan Ajans’›n sahibi Mustafa

Aksakalo¤lu’nu ziyaret etmek ve meflhur ‹negöl köfte-
sini yerinde tadabilmek için rotam›z› ‹negöl’e çevirdik...
Mustafa Aksakalo¤lu, Elvan Ajans 1996 y›l›nda 10 or-
takl› bir anonim flirket olarak kuruldu¤unda ortaklar›n
karar›yla iflin bafl›na getirilmifl. ‹lk ifli de ‹stanbul’da bir
matbaada oryantasyon sürecinden geçmek olmufl. Bu
oryantasyon sürecinin sonunda ‹negöl’e planlad›klar›
büyüklükte bir matbaa kurman›n efektif olmad›¤›n› an-
latan raporuyla dönmüfl ajansa. Böylece Elvan Ajans’›n
çal›flma alan› belirlenmifl…

U
‹negöl Elvan Ajans
Orada bir ajans var uzakta...

RÖPORTAJ
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Büyük bir matbaa fikrinden vazgeçince nas›l
bir yap› kurdunuz?
Bir ofset makine ald›k... Kendim grafik yapmaya bafl-
lad›m. Logo tasar›m yar›flmalar›na girdim, baz› dere-
celer ald›m. Daha cirolu ifllere yönelmeye bafllad›k.
‹negöl’de mobilyac›lara katalog üretmeye bafllad›k.

Halen sürüyor mu katalog çal›flmalar›?
Mobilyan›n perakendede sat›fl flekli “1 peflin 23 taksit”
gibi çok uzun vadeli oldu¤u için, bu durum ödemeler-
de bizlere kadar yans›maya bafllay›nca üretimi ikinci
plana b›rak›p ajans hizmetlerine yo¤unlaflt›k. Fakat bir
süre sonra tam hizmet reklam ajans› olarak hizmet
vermenin gücümüzü da¤›tt›¤›n› tespit edip “bask› ifli ile
ilgili ajans hizmetleri” ve matbaadaki üretimler üzeri-
ne odakland›k. Bu karardan sonra bir iki ofset makine
daha ald›k; baz›lar›n› de¤ifltirip, ebat büyüttük. fiu an-
da iki ortak olarak çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. 

fiimdi a¤›rl›k hangi ifllerde?
En çok yapt›¤›m›z ifller broflür ve insert iflleri. Ondan
sonra ofis k›rtasiyesi dedi¤imiz matbu evraklar ve kla-
sik matbaa iflleri geliyor. Geçmiflte katalog ifllerinde
ciromuz çok daha yüksekti fakat art›k ödemelerdeki
vade sorunu yüzünden daha k›sa vadeyle, daha h›zl›
döngüyle çal›flabilece¤imiz firmalara hizmet vermeye
çal›fl›yoruz. Bu nedenle katalog iflleri art›k çok de¤il.

‹negöl ekonomisinde hangi sektör önde?
‹negöl’de en çok istihdam sa¤layan sektör mobilya.
Fakat tekstil devleri de var ‹negöl’de. Mesela Küçük-
çal›klar, Özdilek, Sanko Holding... Tekstilin istihdam›
az olsa da cirolar› mobilyadan yüksektir. Mobilya son
zamanlarda aç›¤› biraz kapatt› gibi. 

‹negöl’de ajans olmak nas›l? Bursa, ‹stanbul,

Eskiflehir gibi büyük flehirlere yak›n olmak
avantaj m›  sizin için, dezavantaj m›? 
‹negöl küçük bir yer oldu¤undan baz› de¤erler büyük
flehirlerden farkl›. Kiflisel iliflkiler, arkadafll›k, akraba-
l›k çok önemli ‹negöl’de. E¤er kalite ve fiyat noktas›n-
da çok büyük farklar yoksa insanlar yabanc›y› de¤il, bi-
zi tercih ediyor. ‹negöl’e d›flar›dan çok ajans ve matbaa
da hizmet vermek isteyebiliyor. Onlarla ayn› hizmeti
verme noktas›nda da ‹stanbul’dan, Mega Bas›m’dan
yard›m istiyorum. Dolay›s›yla ben de d›flar›dan gelen
büyük bir ajans ya da matbaa gibi hizmet verebiliyo-
rum. Gücümün yetmedi¤i yerde Mega Bas›m devreye
girdi ve 10 y›ld›r benim bütün derdimi çözdü. 

‹negöl’de matbaa ve ajans çal›flan› bulmak ko-
nusunda s›k›nt› çekmediniz mi?
Matbaay› kurarken bir usta getirdik d›flar›dan. O arka-
dafl halen çal›fl›yor burada. Birkaç arkadafl yetifltirdi
yan›na. Grafik bölümünü de ben üstlendi¤im için onla-
r› da ben yetifltirdim. Grafikerlerimizi yetifltirirken cid-
di iflleri takip etmeleri için Mega’ya gönderdik s›k s›k.
Çal›flanlarla tan›fl›p, matbaay›, bask›y›, profesyonelli¤i
gördüler. Dolay›s›yla Mega’dan “e¤itim” hizmeti de al-
m›fl olduk. 

‹negöl yeterince tan›n›yor mu Türkiye’de?
Türkiye’de ‹negöl tam olarak tan›nm›yor. Ben ayn› za-
manda ‹negöl Sanayi Ticaret Odas› Meclis üyesiyim.
‹negöl ifl hacmi olarak Türkiye’deki il ve ilçeler dahil
yerleflim birimleri içinde 14. s›rada. Bu çok ciddi bir ra-
kam. Biz oda olarak da 13. büyük oday›z. Bu nedenle
bizim Ticaret Odas› seçimlerimiz ‹negöl’de genel seçim
havas›nda yap›l›r. Bir de ‹negöl’de ihracat ithalat›n
önüne geçti; yani devletin istedi¤i fley ‹negöl’de ger-
çekleflmifl durumda. Çok k›sa süre sonra ‹negöl mobil-
yan›n baflkenti olarak an›lmaya bafllanacak.

‹negöl’de baflta mobilya sektörü olmak üzere birçok
ulusal markan›n üretim tesisleri var. Logolar›n› gördü-
¤ünüz firmalar Elvan Ajans ile iflbirli¤i yapm›fl olanlar-
dan sadece baz›lar›. 
“Markalar›n çal›flt›¤› büyük reklam ajanslar› ile iflbirli-
¤i yap›yor musunuz?” sorumuza flu yan›t› veriyor Aksa-
kalo¤lu: “Bizim onlarla iflimiz çok olmuyor ama onla-
r›n bizimle oluyor. Burada baz› çizgialt› ifllerin tasar›-
m›n›n yap›l›p, onay›n›n al›nmas› ve üretilmesi o ajans-
lar›n da ifline geliyor. Bu gibi durumlarda da biz direkt
firmaya veriyoruz tabii deste¤i.”

ELVAN AJANS’A GÜVENENLER
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PAS‹F‹K OFSET’TEN

ondu Grup bünyesinde yeni bir flirket ola-
rak 2008 y›l›n›n bafl›nda kurulan Pasifik
Ofset köklü bir gelenekten gelmenin
deneyimi ve yeni bir flirket olman›n he-

yecan›n› buluflturdu. Zor, yo¤un ama heyecanla ça-
l›flt›¤›m›z bir y›l geçirdik; belki çok yorulduk ama Pa-
sifik Ofset henüz bir yafl›n› doldurmadan imza att›¤›
ürünlerle rüfltünü ispatlad›.   

Sadece yay›nc›l›k ve medya ile ilgilenen profesyo-
nel müflteri temsilcilerimizin performanslar› yeni te-
sislerimizin sundu¤u imkânlarla daha da artt›. Zemin
katta bask› ve bask› sonras› tesislerinin topland›¤› ye-
ni binam›z›n birinci kat›nda bask› öncesi ve idari birim-
lerin bir arada konumlanm›fl olmas› iç iliflkilerin daha
sa¤l›kl› ve h›zl› ifllemesini sa¤larken, bu durum müfl-
terilerimize verdi¤imiz hizmeti olumlu yönde etkiledi. 

5 renk + lak Komori ofset makinesi ve 2 renk 70 X
100  perfektörlü ile güçlendirdi¤imiz, 21 ünite 70 X 100
alt› makine ve 5 ünite 35 X 50 bask› makinesinden olu-
flan parkurumuz, bask› kapasitesine uygun “bask› ön-

Bizim yar›fl›m›z kendimizle!

Pasifik

Yo¤un bir çal›flma döneminin
ard›ndan 2008’in son yar›s›nda
önce Frankfurt Kitap Fuar› 
sonras›nda da TÜYAP ‹stanbul
Kitap Fuar›’nda gururla 
sergiledi¤imiz ürünlerimiz, 
tüm y›l›n yorgunlu¤unu sildi att› 

Türkiye’nin önde gelen yay›nevleri ile çal›fl›rken
bir yandan da yurtd›fl›na üretim yap›yoruz.

K

Ofset
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Pasifik Ofset’in son dönemde üretti¤i kitaplardan baz›lar›
‹stanbul Tramvaylar› Dan Dan Selim ‹leri Do¤an Kitap
Yüre¤ini Güncelle Zeynep Oktu¤ Sistem Yay›nc›l›k 
The Dervish Table Sahrap Soysal Do¤an Kitap
Hilye Hayreddin Karaman Ufuk Kitaplar› 
Zac Power Ak›l Oyunlar› H. I. Larry Caretta Reklam
Ceviz A¤ac›na Kar Ya¤d› Selçuk Baran YKY
Gençlik ve Uyum Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ Do¤an Kitap
Kocac›¤›m, ‹stersem Kölem Olursun ! ‹nci Yeflilyurt Crea Yay›nc›l›k
Kirpinin Zarafeti Muriel Barbery Turkuvaz Kitap
Kay›p Gölgeler Kenti Nazl› Eray Turkuvaz Kitap
Liseli K›zlar Gülay Atasoy Nesil
6. 7. 8. S›n›flar için SBS’ye Haz›rl›k Kitaplar› U¤ur Yay›nlar›
Çocu¤unuz Sizden Ne Bekliyor? fiule ve Yank› Yazgan Kapital
Yeni fiiirler Naz›m Hikmet YKY
Kediler ve Fareler Mutfa¤› Haluk Ifl›k Kelime Yay›nlar›
Süper Dostlar Ertu¤rul Özkök Do¤an Kitap 
Baflar›n›n S›rlar› Sandra Anne Taylor Crea Yay›nc›l›k
Cebelavi Çocuklar› Necib Mahfuz Turkuvaz Yay›nlar›
Dünya Bas›n›nda Atatürk Nuri M. Çolako¤lu Do¤an Kitap

cesi” ve “bask› sonras›” makinelerimizle en uygun fi-
yata, en iyi hizmeti vermeyi taahhüt ediyoruz.

Pasifik Ofset, ihracat  oran›n› da gün geçtikçe art›-
rarak yak›n bir süre sonra bölgemizin önde gelen kitap
üretim merkezlerinden biri olacak.

K›sa zamanda Yap› ve Kredi Yay›nlar›, Do¤an Kitap,
Nesil Yay›nlar›, Timafl, Turkuvaz Kitap, U¤ur Yay›nlar›,

Sistem Yay›nc›l›k gibi sektörün en önde gelen firmala-
r›na hizmet eder duruma geldik.

Üretim kalitesine verdi¤imiz önem kadar, baflta
teslim süresi olmak üzere müflteri memnuniyetinde de
s›n›r tan›m›yoruz. 

Bafll›kta da söyledi¤imiz gibi: 
“Bizim yar›fl›m›z kendimizle!”
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GEZ‹

B‹R DÜNYA KENT‹

‹ZN‹K

Tarih, do¤a ve güzellik bir arada... 
Göl manzaral› temiz havas›, lezzetli bal›klar›,
her keseye uygun güzelim çini iflleri, 
tarihi eserleri... 
Bursa’n›n flirin ilçesi ‹znik, bünyesinde 
o kadar çok güzellik bar›nd›r›yor ki, 
hayran olmamak mümkün de¤il

Yaz› ve foto¤raflar: Evin Do¤u
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fiu anda Londra’da, New York’ta, Tokyo’da “‹znik”
dedi¤inizde herkesin gözünün önüne ünlü, paha biçile-
mez “‹znik Çinileri” gelecektir. Dünyan›n en pahal›
müzayedelerinde bafltac› edilen, santimetrekaresi
binlerce dolarla ölçülen ‹znik Çinileri...

‹nanç dünyas›nda da “‹znik”in yeri bambaflka. H›-
ristiyan aleminin kutsal kitab› ‹ncil, ‹znik’te son fleklini
alm›fl, bu yönde son karar ‹znik’te verilmifl.

Ve tüm bunlardan uzak, kendi halinde bir vatandafl
için ‹znik; stresten uzak, yaz k›fl yeflil kalan zeytin
a¤açlar›n›n ortas›nda, göl k›y›s›nda sakin, huzurlu, üs-
telik ucuza bal›k yenebilen bir minik cennet köflesi. 

Bursa’n›n 86 kilometre kuzeydo¤usunda yer alan,
ayn› adla an›lan gölün do¤u k›y›s›nda kurulu flirin ka-
sabaya Yalova üzerinden kolayca ulafl›yoruz. Türki-
ye’nin en bereketli topraklar›na sahip Marmara Bölge-
si’nin yeflilliklerinin aras›ndan geçerek gidilen ‹znik,
iki da¤›n aras›ndaki vadiye kurulu. Etraf› ise alabildi-
¤ince zeytin a¤açlar›yla çevrili. Bu nedenle her dem
havas› tertemiz. 

‹znik’in bir güzel yan› da dört mevsim gezilebile-
cek, görülebilecek bir yer olmas›. Baharda buraya ge-
lirseniz yol üzerinde gelincik tarlalar›, bahar ya¤mu-
rundan sonra gölün üzerinde beliren gökkufla¤› sizi
neflelendirir. Yaz›n, göl kenar›ndaki sö¤üt a¤açlar›n›n
alt›nda, hafif esinti eflli¤inde yap›lan bir flekerleme;
sonbahar ve k›fl aylar›nda ise flehrin grili¤inden kaç›p,
yaz k›fl yeflil kalan zeytin a¤açlar›n›n, nispeten ›l›man
olan havan›n tad›n› –elbette her zaman bal›k sofras›
eflli¤inde- ç›kartmaktan güzeli var m›?  

Bu güzel yerleflimin tek özelli¤i do¤al güzellikleri
de¤il tabii ki… Bundan 10 y›l önce ‹znik’e geldi¤imde
bir iki tane olan ‹znik çini imalathanesi flimdi onlarca.
Üstelik o zaman bir iki tane hediyelik ‹znik çinisi bul-
mak bile mümkün de¤ilken flimdi hemen her keseye
uygun birbirinden güzel çini hediyelikler sizi bekliyor. 

Roma, Bizans ve Osmanl› dönemlerinde önemli bir

merkez olan ‹znik’in tarihi asl›nda daha da eskilere gi-
diyor. ‹znik sokaklar›nda her köfle bafl›nda dünya
kültürüne dair bir izle karfl›laflman›z mümkün.

‹znik’i gezmeye merkezdeki Yeflil Cami ile bafllaya-
biliriz. Minaresi ünlü ‹znik çinileri ile kapl› cami 1398
y›l›nda yap›lm›fl. Tam karfl›da ise çok güzel düzenleme
ile tarih merakl›lar›n› doyuran ‹znik Müzesi yer al›yor.
Müze ve bahçesi çok güzel düzenlenmifl; Roma, Bizans
ve Osmanl› dönemine ait eserler aç›s›ndan görülmeye
de¤er.

Meydandaki Ayasofya önemli tarihi yap›lardan biri.
fiimdi müze haline getirilen mekanda M.S. 325 y›l›nda
Dörtlü Konsül toplanarak flu anda kullan›lan ‹ncil’e ka-
rar verilir. Taban mozai¤ini, Roma tiyatrosunu, Befltafl
(obelisk), Eflrefzade Camii, Asmal› Camii, Süleyman
Pafla Medresesi’ni ve II. Murat Hamam›’n› d›fltan da ol-
sa görebilirsiniz. 

Bu güzel yerleflimin gezilmesini kolaylaflt›ran bir
baflka yönü etraf›n›n yaklafl›k 5 kilometre uzunlu¤unda
Roma dönemine ait surlarla çevrili olmas›. Dört yönde
dört kap›s› var surlar›n; Göl Kap›, Lefke Kap›s›, Yenifle-
hir Kap›s› ve ‹stanbul Kap›s›... 

ürkiye topraklar› öylesine zengin
tarih ve kültürel çeflitlili¤e sahip ki,
tarihle, kültürle hiç ilgilenmeseniz
bile ummad›¤›n›z bir yerde, bek-

lemedi¤iniz bir anda sizi mutlaka yakal›yor. 
‹flte bu say›da bizi kalbimizin tam orta

yerinden yakalayan küçücük bir yerleflim yeri
var; ama onun ad› dünya üzerinde de ünlü. ‹stan-
bul’a en fazla 3 saat uzakl›kta, göl k›y›s›nda eski

ihtiflaml› günlerinin an›lar›yla huzur dolu
emeklili¤ini yaflayan flirin kasaba ‹znik.

Bir yanda do¤an›n tüm güzellikleri ile iç içe
bir yer, di¤er yanda dinler tarihinin çok önemli
merkezlerinden biri. 

Sadece 1398 y›l›nda infla edilmifl Yeflil
Camii’nin ‹znik çinileri ile kapl› minaresini
görmek için bile gidebilir insan ‹znik’e...

Haydi, durmay›n, ç›k›n yola.

T

Ayasofya Müzesi
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GEZ‹

Roma döneminden bugüne
kalan dört kap› var: 
‹stanbul (foto¤raftaki), Lefke,
Yeniflehir ve Göl kap›lar›. 
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‹znik çinilerini özel k›lan kuvars, Osmani’nin “ne-
cef” diye adland›rd›¤›, cam benzeri sert ve yar› de¤erli
bir maden olma özelli¤i tafl›yor. Kuvars›n, insan› ve
çevreyi “pozitif” etkileyen çekme özelli¤i, kifli üzerin-
deki stresi tamamen emerek, ‹znik çinisine devaml›
olarak dokunma iste¤i yarat›yor. Bordan mavi, bak›r-
dan yeflil ve demirden k›rm›z› elde edilmesi gibi gele-
neksel boyalarla haz›rlanan çiniler, tekrar kuvarsla
s›rlanarak piflirildiklerinde bu özelliklerini daha da ar-
t›r›yorlar. ‹znik Vakf›’n›n üretti¤i ‹znik çinileri flimdiler-
de yurtd›fl›nda büyük be¤eni görüyor. ‹stanbul metro-
sunun de¤iflik istasyonlar›nda duvarlar› süsleyen bü-
yük panolar da vakf›n atölyesinde yap›ld›.

E¤er vaktiniz yeterliyse ve hava durumu da uygun-
sa, gün bat›m›n› göl k›y›s›nda izlemenizi tavsiye ediyor
‹znikliler. “Dünyan›n en güzel manzaras›” diyorlar. Be-
nim hiç vaktim olmad›, belki gelecek defa da sizler ba-
na anlat›rs›n›z…

NASIL G‹D‹L‹R?

Yenikap›-Yalova veya Kartal-Yalova feribot yolu ile
Yalova’ya ulaflt›ktan sora Bursa yönüne giderken
Orhangazi merkezinden ‹znik yoluna sap›n. Benzininizi
doldurup yola ç›karsan›z daha iyi olacakt›r.

NE YEN‹R?

Göl k›y›s›ndaki restoranlarda göl bal›klar›; 
yay›n ve sazan özellikle revaçta.

NEREDE KALINIR?

Ayd›n Otel
Tel: +90 224 757 7650 Faks: +90 224 757 7652

Çaml›k Motel
Tel: +90 224 757 1362 Fax: +90 224 757 1631

‹znik Çini Vakf› Konuk Evi 
Tel: +90 224 757 6025
Faks: +90 224 757 5737

‹stanbul Kap›s›’n›n iç taraf›nda Medusa gibi alg›la-
nan iki bafl›n asl›nda tiyatrodan getirilip buraya konan
iki maske oldu¤unu not düflüp, gezimize devam ede-
lim. Osmanl›’n›n ‹stanbul’u fethetmeden önce önemli
bir merkezi olan ‹znik’te Çandarl› Hayrettin Pafla ile
Eflref Baba Türbesi de s›k ziyaret edilen yerlerden.

Art›k ac›kt›n›z m›?.. “Turistik Tesisler Sahili” sizi
bekliyor. En ölü mevsimde bile bir iki restoran mutla-
ka aç›kt›r. Yan yana dizili bal›k restoranlar›nda gölde
yetiflen yay›n, sazan, gümüfl bal›klar›ndan mutlaka bu-
labilirsiniz. Elbette et ürünleri de menüde yer al›yor.
Gayet ucuza güzel bir ö¤le yeme¤i yedikten sonra çini
atölyelerini gezip, çarfl›daki zeytin ürünlerinden alma
zaman›d›r. Zeytin ve zeytinya¤› aç›s›ndan çok zengin
bir bölge olan ‹znik’ten her türlü dama¤a uygun zeytin
bulmak mümkün. Hatta zeytin reçeli bile sat›l›yor. Al›p
kahvalt›da denemekte yarar var.

‹ZN‹K Ç‹N‹LER‹ YAfiIYOR
‹znik dedikten sonra çinilerinden bahsetmemek

mümkün mü?
‹lk defa 14. yüzy›lda Sultan Orhan Camii’nin mihra-

b›nda kullan›lan ‹znik çinileri, daha sonra ‹znik çini ya-
p›mc›lar›n›n Osmanl› Saray›’n›n himayesinde saraylar›,

camileri çiniyle bezemesiyle önemini ve
de¤erini art›rd›. 17. yüzy›ldan sonra sa-

ray güç kaybetmeye bafllay›nca öde-
nekleri kesilen çini ustalar› geride
hiçbir belge ve iz b›rakmadan tarihin
derinliklerinde kayboldu. Ancak ara-

dan geçen yüzy›llar içinde çinilerin
de¤eri gittikçe artt›, müzayedelerde en

aran›lan parçalardan oldu.
‹znik çinilerini yeniden canland›rmak için çok usta

çal›flt›. Hatta içlerinde ‹znik k›rm›z›s›n› bulamay›p bu-
nal›mdan intihar eden oldu¤u bile söylenir.

1993 y›l›nda kurulan ‹znik Vakf›, araflt›rmalar› so-
nucunda, üç yüzy›l sonra ilk kez eski teknikle “‹znik çi-
nisi” üretmeyi baflard›.

‹znik Gölü k›y›s›nda 
yapaca¤›n›z k›sa bir 

yürüyüfl, flehrin bütün 
yorgunlu¤unu alacak.
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RÖPORTAJ

Merkez Kitaplar art›k

Turkuvaz Kitap oldu!

Genel Yay›n Yönetmeni

‹lknur Özdemir
yaflad›klar› de¤iflimi anlatt›.  

Dünya Kitap Dergisi taraf›ndan

Y›l›n Yay›nevi seçilen 

Turkuvaz Kitap’›
nas›l bir sezon bekliyor?

Röportaj: Serdar Erbafl
Foto¤raflar: Yavuz Meyveci

MEGAZ‹N

Y›l›n Yay›nevi
Turkuvaz Kitap
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Ne tür bir strateji izlediniz? Örne¤in yapt›¤›n›z ilk
de¤ifliklik ne oldu?
Henüz Merkez iken ben geldi¤imde kitaplar›n kapakla-
r›n› de¤ifltirmifltim ve afla¤› yukar› tek tip bir kapa¤a
do¤ru yönelmifltik. Çünkü kapak önemlidir. Ak›lda ka-
l›c› olmas›, rafta görüldü¤ü zaman “‹flte Merkez’in ki-
tab›” denmesi lâz›md› ve biz de bunu sa¤lam›flt›k. ‹ki
buçuk y›ll›k bir aradan sonra bambaflka bir flekilde ç›-
k›nca önce isim yad›rgand›. Ben bu geçifli kolaylaflt›r-
mak için önce kapak tasar›mlar›m›z› de¤ifltirmedim.
Bir tek logo de¤iflti. Birkaç ay Turkuvaz ad› ve eski ka-
pak sürdürdük. Sonra okuyucunun Turkuvaz’›n Mer-
kez’in devam›, hatta “ayn›s›” oldu¤una inand›¤›na emin
olduktan sonra kapaklar› da de¤ifltirdik. Art›k Turkuvaz
rengimiz ve yeni kapaklar›m›zla okur önündeyiz. 

Gelen ilk tepkiler nas›l?
Ummad›¤›m›z kadar be¤enildi ve benimsendi kapaklar.
Yazarlar›m›z da “Çok güzel olmufl kapaklar›n›z” dedi.
Do¤ru ifli yapt›¤›m›za ikna olduk. Yani yad›rganma sü-
recini kolay atlatt›k. Büyük bir grubun içinde oldu¤u-
muz için bunu duyurmak da daha kolay oldu tabii. 

Üst üste dikkat çekici, önemli kitaplar yay›nla-
man›z bir politikan›n sonucu mu? 
Bir politikayd› elbette. Bu biraz benim al›flkanl›¤›mdan
da do¤an bir fley. Ben uzun y›llar çal›flt›¤›m yay›nevle-
rindeki çizgimi burada da sürdürdüm ama Can’dan da
YKY’den de farkl›y›z. Biz burada kendi fikrimizi olufltur-

Gözlerinizi kapat›n; bir an için ad›n›z›n ve yüzünü-
zün de¤iflti¤ini düflünün… ‹çinizdeki ruh da karakter de
ayn›; ama o güne kadar sizi tan›yanlar›n önünüzden
geçip gitmesi ve sizi fark etmemesi ihtimali var! “Hey
durun, ben sizin o sevdi¤iniz kifliyim, sadece ad›m ve
yüzüm de¤iflik!”

Böyle “gerçeküstü” bir durumda kalmak zor ve yo-
rucu olurdu san›yoruz. 

Turkuvaz Kitap çal›flanlar› iflte bir sabah böyle
uyand›. “Ad›m›z ve logomuz de¤iflti, ama kitaplar›m›z
ve çizgimiz ayn›” diyorlard› ya, sesleri duyulacak m›
kimse bilmiyordu… 

‹çeride tam olarak neler yafland›, kaç gece sabah-
lan›p planlar yap›ld› bilmemiz tabii ki mümkün de¤il
ama sonuçta görünen o ki Turkuvaz Kitap bu de¤iflimi
çok k›sa sürede ve belki de hiç yara almayarak atlat-
may› baflard›. Üst üste baflar›l› ve ses getiren projelere
imza atmalar›n›n ard›ndan son olarak da Dünya Kitap
Dergisi taraf›ndan “Y›l›n Yay›nevi” seçilen Turkuvaz Ki-
tap’›n yeni ad› böylece hem okur hem de sektör tem-
silcileri nezdinde tasdiklenmifl oldu. 

Pasifik Ofset’in de üretim aya¤›nda yer alarak ortak
oldu¤u bu süreçte belki de en çok yorulan isimlerden
biri Turkuvaz Kitap’›n Genel Yay›n Yönetmeni ‹lknur
Özdemir oldu... Daha önce Can Yay›nlar› ve YKY gibi
büyük yay›nevlerinde önemli görevler üstlenen ‹lknur
Özdemir, “Bir marka olmak çok kolay de¤il” diye bafl-
l›yor söze bu dönemi anlat›rken.

Turkuvaz Kitap’a geçifl döneminde ne tür zor-
luklar yaflad›n›z?
Biz Merkez diye bafllam›flt›k ve Merkez güzel bir isim-
di. Söylemesi de kolay, ak›lda kal›c›yd›… Herkes çok
benimsemiflti; ama tabii Merkez Grubu art›k olmad›¤›
için olmayan grubun ad›n› devam ettirmek de etik de-
¤ildi. Turkuvaz Medya Grubu olunca da yay›nevimizin
ad›n›n Turkuvaz Kitaplar olmas›na karar verildi. Tabii
biraz al›fl›lmad›k bir isim olmas› nedeniyle biraz piya-
saya yeni girmifl bir yay›nevi havas› do¤du önce.

yecanla, taze kanla yola devam ediyoruz.”
Okurlar›n böylesi büyük bir de¤iflime nas›l

tepki verece¤i yay›nc›l›k dünyas›nda merakla
bekleniyordu. Bir risk mi al›nm›flt›?

Yan›t› ö¤renmemiz uzun sürmedi: Her fley
yolunda!  Yeni ad› ve yüzüyle Turkuvaz Kitap ka-
bul edildi, sevildi ve büyük bir h›zla takdir edilip
“Y›l›n Yay›nevi” bile seçildi.

aflad›klar› de¤iflimi internet sitele-
rinde flu cümlelerle duyurmufltu
“eski” Merkez Kitapç›l›k, yeni ad›yla
“Turkuvaz Kitaplar”:

“Art›k Turkuvaz Kitaplar’›z. Ad›m›z ve logomuz
de¤iflti, ama kitaplar›m›z ve çizgimiz ayn›. Yine
ayn› yay›nc›l›k anlay›fl›yla, ayn› nitelikli kitaplar-
la karfl›n›zda olmay› sürdürece¤iz. Artan bir he-

Y

“Ummad›¤›m›z kadar be¤enildi

ve benimsendi kapaklar. 

Do¤ru ifli yapt›¤›m›za ikna olduk. 

Yani yad›rganma sürecini 

kolay atlatt›k”
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duk. Okur tercihi de¤ifliyor. Kitap tercihleri de¤ifliyor.
Eskiden mesela fliir kitaplar› 10 bin bas›l›rm›fl. Rah-
metli Erdal Öz hep anlat›rd›; kitaplar 5 bin bas›l›rm›fl...
Tabii zamanla çok de¤iflti. fiimdi 1500 tane bas›l›nca
“Çok güzel” diyoruz. Onun için ben burada biraz da
okurun tercihini göze alarak da kitaplar›n seçimini
yapmaya çal›fl›yorum. Edebiyatta, popüler kitaplarda
ve tarihte en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz. 

Kitap kapaklar›n› çok önemsiyor gibisiniz… 
Yeni tasar›mlar›m›z çok be¤enildi; biz de böyle devam
edece¤iz. Kapa¤a ve kapak arkas›nda yaz›l› olana çok
önem veriyoruz. ‹çi kadar önemserim kitab›n kapa¤›n›.
En ufak detayla ilgilenirim. Bir okur kitabevine girip
eline bir kitab› ald›¤›nda ön yüzünde 7 saniye, arka yü-
zünde 15 saniye harc›yor. Yani burada yaz›lar çok
önemli; o yüzden benim için arka kapak çok önemli
çünkü ço¤u kimse buray› okuyup al›yor. Ama kapa¤›n
önü de çok önemli.  

Günter Grass ve Necip Mahfuz kitab› da bas›yor-
sunuz Yaflamdan Dakikalar adl› TV program›n›n
kitab›n› ve Türkan fioray’›n söyleflisini de... 
De¤iflik kategoriler ama hepsi ses getiriyor... 

Biz Türkiye’nin yay›nevi olmay› istiyoruz. Türkiye’de
herkes nas›l Günter Grass çeviremezse, herkes de
okuyamaz. Ama di¤er yandan Yaflamdan Dakikalar
ekibini çok seven birçok insan var. “Biz bu sohbetleri
kal›c› yapal›m, niye televizyonda bir kere izlenip kals›n
ki…” dedik ve inan›lmaz güzel tepkiler ald›k. Kendileri
de çok mutlu oldular. Kitap Fuar›’na geldiler, kuyruk-
lar olufltu önlerinde. 

“Türkan fioray” kitab›n›z da asl›nda uzun bir rö-
portaj… Bu tarz devam edecek mi?
Daha önce ‹nci Aral söyleflisi vard›. Türkan fioray’da da
ayn› yöntem izlendi. Yaflam dizisinin kitaplar› bunlar.

Yaflamdan Dakikalar da bu dizinin içinde. Bu dizide
güncel hayata dair kitaplar olacak. O dört kiflinin biri-
kimlerini de yans›tt›¤› için o kitap bu seriye dahil oldu.
Herhangi bir okurun da entelektüel kitaplar okumak
isteyenin de severek okuyaca¤› bir kitap yapmak iste-
dik. Türkan fioray kitab›n› Feridun Andaç’›n haz›rlama-
s› ise o kitaba daha büyük bir de¤er katt›.  

Günter Grass’›n çevirisini de siz yapt›n›z…
Evet... Gunter Grass’› hiç okumam›fl okurlar önce bu
kitab› okumal›; çünkü orada bütün hayat›, sanatsal ba-
k›fl›n›n nas›l belirlendi¤i var. Tabii gençli¤inde kat›ld›¤›
Hitler ak›m› da var ama o çok yer alm›yor asl›nda.
Özünde bir ayd›n›n 2. Dünya Savafl› y›llar›nda nas›l ken-
dini yetifltirebildi¤i anlat›l›yor. Her fleye ra¤men nas›l
çok yönlü olabildi¤i görülüyor. ‹nan›lmaz hüzünlü bir
kitap. Kitab› çevirirken annesinin ölüm sahnesi olan
sayfada çevirirken de üzerinden her geçti¤imde de a¤-
layarak çal›flt›m. Yalç›n Do¤an bunu “Çevirmenini a¤la-
tan kitap” olarak yazd›. Grass’› okumak isteyen, yazar›
tam olarak tan›yabilmek ad›na önce bu kitab› okumal›. 

Çeviri kitaplar› nas›l belirliyorsunuz?
Bütün kitaplar› gerçekten tek tek okuyarak karar veri-
yoruz. “Bu kitap yurt d›fl›nda çok satm›fl, alal›m flunu”
diyerek asla bir kitap almay›z. Yurt d›fl›nda 1 milyon 100
bin satm›fl bir kitab› bile okuyup sonra karar verdik al›p
almamaya. Çünkü bize uygun olmayabilirdi. Türk oku-
runun zevkine uyar, uymaz... ‹çindeki bir tek cümle yü-
zünden bir kitab› reddetti¤imiz olmufltur.

Bir “çevirmen yay›n yönetmeni” olman›z›n çeviri
kitaplara etkisi oluyor mu? 
59 çeviri kitab›m var. Ben de çevirmen oldu¤um için
çeviriye ayr›ca çok özen gösteriyorum. Mutlaka çok iyi
çevirmenlerle çal›flmay› istiyorum. Gelifligüzel, “fiu da
flunu çevirsin” demiyorum asla. Çevirmene uygun kita-
b› vermeye dikkat ediyoruz. Hepsi tecrübeli, bir ço¤u

Böylesi önemli bir de¤iflimin ortas›nda “Y›l›n Yay›nevi” seçildiniz… 
Bekliyor muydunuz bu ödülü?

Kazanmay› umuyor, asl›nda bekliyorduk. ‹yi ifller yap›yoruz, iflimizi titiz-
likle yap›yoruz ve tan›t›m için çok çal›fl›yoruz.
‹yi yazarlar›m›z var ve iyi kitaplar üretiyoruz. Dünyada ses getiren kitap-

lar› okuyucular›m›zla buluflturmaya çal›fl›yoruz. Örne¤in Nobel Edebiyat
Ödülü kazanan Jean-Marie Gustave JMG Le Clézio’nun ödül kazanmadan
önce Türkçe’de yay›mlanan son kitab› Ourania’y› biz basm›flt›k. Ödülden
sonra flimdi ayn› kitab›n ikinci bask›s›n› yapt›k.

DÜNYA K‹TAP DERG‹S‹ - YILIN YAYINEV‹ ÖDÜLÜ
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eski y›llardan tan›d›¤›m çevirmenlerle çal›fl›yoruz. Çok
az bafl›m›za geliyor olsa da e¤er bitmifl bir çeviriyi
okudu¤umuzda be¤enmediysek asla kullanm›yoruz,
yeniden çevirtiyoruz. 

‹flin üretim aya¤›nda neler yafl›yorsunuz? 
Kitab› okuyucuya ucuza vermek istiyoruz. Ülkemizde
kitap okuru say›s› zaten az; bir de kitap fiyatlar› yükse-
lince bu say› daha da azal›yor. Ka¤›t, matbaa, çevir-
men, yazar telifi gibi maliyetler genellikle art›yor ama
büyük bir grubun flirketi olmam›z›n avantaj› ile mali-
yetleri okuyucumuza yans›tmamaya çal›fl›yoruz. Yak-
lafl›k üç senedir fiyat artt›rmad›k. 
Kitab›m›z› üreten matbaam›z da fiyat art›rmayarak bu
politikam›za destek oluyor ama bir de önüne geçeme-
di¤imiz artan maliyetler var. Kitaplar›m›zda piyasada-
ki en iyi ka¤›d› kullan›yoruz ama dövizin yükselmesi ile
birlikte ka¤›t maliyeti yükseliyor... Yine bu üç y›l içinde
birlikte çal›flt›¤›m›z kadromuzun maafllar› art›yor,
benzin fiyatlar›ndaki art›fl do¤al olarak da¤›t›m maliye-
timizi yükseltiyor... Bu flartlarda kitap fiyatlar›n› art›r-
mamak ad›na dirensek de zorlan›yoruz.

Maliyeti düflürmek ad›na ne gibi önlemler al›yor
ya da maliyet yükselmesin diye neler yapmaktan
vazgeçiyorsunuz?
‹tiraf etmeli ki üretti¤imiz kitab›n bir sayfa eksik olma-
s› bile maliyete etkisi aç›s›ndan önemli olabiliyor. Ba-
zen kitaplar›m›zda kulland›¤›m›z fontun büyüklü¤ü ki-
tab›n toplam sayfa say›s›n› etkiledi¤i için maliyet he-
saplar›m›zda dikkate al›nan bir detay olarak karfl›m›za
ç›kabiliyor. Oysa Avrupa’da örneklerine rastlad›¤›m›z
baz› uygulamalar var. Ayn› kitab› daha büyük boyutta
ve yaklafl›k 20 punto büyüklü¤ünde üretebiliyorlar.
Amaç, görme sorunu yaflayan okuyucunun daha rahat
bir okuma yapabilmesi. Biz de böyle “özellikli” kitaplar
yapabilmeyi isteriz ama ülkemiz flartlar›nda baz› önce-
liklerimiz olmak zorunda kal›yor. 

Yani ekonomik flartlar nedeniyle özel üretim
kitaplardan mahrum kal›yor okuyucular...

Tüm olumsuz flartlara karfl›n yine baz› özel üretim-
lerimiz olabiliyor. Örne¤in ‹nci Aral’›n Safran Sar› adl›
roman›n›n 100 adedini “hard cover” olarak ürettik. Ay-
r›ca 500 kitab› yazar›ndan imzal› olarak sat›fla sunduk.
Üç gün içinde imzal› kitaplar›n tamam› tükendi ve
hatta devam› için talep geldi. Ancak bu 500 kitab›n
özellikli durumunu korumak ad›na imzal› kitap say›s›-
n› 500 ile s›n›rl› tuttuk. 

Merkez’den Turkuvaz’a dönüflüm yaflarken kadroda bir
de¤ifliklik oldu mu? 
Kadromuz, yaklafl›m›m›z, say›m›z, sat›fl yollar›m›z, tan›-
t›m biçimimiz ayn› kald›. Asl›nda 12 kiflilik bir kadroyuz.
D›flar›dan da destek al›yoruz. Kapak tasar›mlar›n› d›flar›-
da yapt›r›yoruz. Baz› düzeltiler ve kitaplar›n editörlükle-
ri d›flar›da yap›l›yor. Bizde o dili bilen editör yoksa o kita-
b›n editörlü¤ünü d›flar›da yapt›r›yoruz. Çünkü mümkün
oldu¤unca orijinal dillerinden çevirtiyoruz kitaplar›. An-
cak Felemenkçe, Çince gibi do¤ru çevirmeni bulamad›-
¤›m›z diller oldu¤unda onlar› ikinci dilden çeviriyoruz. 

Çeviri de yap›yorsunuz...  Görünen o ki her iflin içindesi-
niz. Yorucu de¤il mi bu tempo?
Çeviri benim özel, ikinci bir mesle¤im. Burada ise gerek-
ti¤inde düzelti de yapar›m, sat›flla ilgili ifl de, gerekti¤in-
de tasar›ma bile kat›l›r›m. Çevirmenlik de, kitap yay›nc›-
l›¤› da bir gönül ifli. Son derece keyifli ama bir o kadar da
meflakkatli. Yine de baflka  bir ifl yapmak istemem.

“MEfiAKKATL‹ B‹R ‹fi... Y‹NE DE
BAfiKA B‹R ‹fi YAPMAK ‹STEMEM”
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ürkiye’de yaklafl›k 700 bin firma var. Bun-
lar›n 695 bini küçüklerden, 4 bini orta öl-
çeklilerden, 1000 adeti ise büyüklerden
olufluyor. Küçük ve orta ölçeklilere bildi¤i-

niz gibi KOB‹ deniyor. KOB‹, 250’den az istihdam› ve 30
milyon dolardan az cirosu olan firma olarak tan›mlan›-
yor. Yani 30 milyon dolardan fazla cirosu olan yaklafl›k
1000 firmam›z var. 

Bir kayna¤a göre bu 1000 firman›n yüzde 80’i aile
flirketi ve kurumsallaflma yolunda almalar› gereken
epey bir yol var.

Aile flirketlerinde genelde kurucu baba veya babay-
la birlikte kardefllerdir. fiirket, kurucular›n üstün gay-
retiyle büyür. Ard›ndan çocuklar flirkete girmeye bafl-
lar. Genelde evlatlar ifl dünyas›na babalar›n›n flirketle-
rinde at›l›rlar. Hiç baflka flirkette çal›flmadan, kurum-
sal flirketlerin nas›l yap›land›klar›n› incelemeden ve ifl
süreçlerini gözlemlemeden, üstüne üstlük en tepeden
ifle bafllarlar. Atadan gördüklerini devam ettirerek flir-
keti yönetmeye kalk›fl›rlar. Bu evlatlar kendi kiflisel
geliflimlerine de yat›r›m yapm›yorsa, aile flirketi yerle-
rinde saymaya, hatta küçülmeye bafllar. Bu küçülme
kardefller ve/veya ye¤enler aras›nda kavgaya sebep
olur. Bir süre sonra da flirketler bölüflülür ve akraba-
l›k iliflkileri de kopar›l›r.

Aile flirketi yönetmek
kolay de¤ildirMurat fiaylan

muratsaylan@referansnoktasi.com

T Bildi¤iniz gibi dan›flmanl›k flirketim var ve ço¤u za-
man aile flirketlerine hizmet üretiyoruz. Kurumsallafl-
mas›n› tamamlayamam›fl aile flirketleri ile çal›flmak
bizim için çok zor oluyor, çünkü aile flirketinin yönü ve
de¤erleri henüz oturmad›¤› için bazen bu alanda da
tavsiyelerde bulunmak zorunda kal›yoruz.

Küçülmemeleri, bölünmemeleri ve kurumsallafl-
malar› için aile flirketlerinin kurucular›na ve veliahtla-
r›na önerilerimizden baz›lar›n› afla¤›da okuyabilirsiniz.
(Daha dikkat çekici ve ak›lda kal›c› olmas› için yaz›mda
“nasihatler” kelimesini kulland›m. Umar›m anlay›flla
karfl›lars›n›z.) 

KURUCULARA NAS‹HATLER
Aile flirketlerinizde yer alacak aile fertlerinin; 
m E¤itimine özen gösterin. Mutlaka üniversite me-

zunu olmalar›n› sa¤lay›n. Hangi bölüm oldu¤u o kadar
önemli de¤il. Üniversiteden alaca¤› lisans diplomas›n-
dan daha önemli fley, kazanaca¤› dünya görüflü ve viz-
yon olacakt›r. 

m En az bir yabanc› dil bilmelerini sa¤lay›n. “Bir li-
san bir insan” deyimi gerçekten do¤ru. 

m Yurtd›fl› deneyimleri olmas›n› sa¤lay›n. E¤itim ve-
ya ifl amac›yla yurtd›fl›na gönderin. Farkl› kültürleri ta-
n›mak eflsiz bir tecrübe kazand›racakt›r. 

Küçülmemeleri, bölünmemeleri ve kurumsallaflmalar› için aile flirketlerinin 
kurucular›na ve veliahtlar›na önerilerimizden baz›lar›n› afla¤›da okuyabilirsiniz.
Daha dikkat çekici ve ak›lda kal›c› olmas› için yaz›mda “nasihatler” kelimesini
kulland›m. Umar›m anlay›flla karfl›lars›n›z…



m Bu aile meclisi toplant›s›n›n bir bölümü sadece
hissedar aile fertlerine aç›k olsun.

m Aile anayasas› oluflturun. Oluflabilecek her du-
rum karfl›s›nda al›nacak karar ve tav›rlar bu anayasa-
da olmal›d›r. 

m Aile flirketlerinin parçalanmas›ndaki en büyük
sebep, yeni nesillerin birlik ve beraberlik yerine, birey-
sel kurtulufla inanmalar›d›r. ‹lk tats›zl›kta aile flirketin-
den haklar›n› alarak ayr›lmak isterler. Hak olarak talep
ettikleri ise hisselerini devretmek karfl›l›¤›nda aileye
ait bir flirket, bir marka veya yüklü bir nakit para olabi-
lir. Belki de hisselerini bir baflkas›na devretmeyi düflü-
nebilirler. Tüm bunlar aile flirketinin parçalanmas›na
yol açabilir. Aile flirketinin yeni nesillerden dolay› his-
sedarlar› artt›kça parçalanmamas› ve yüzy›llara mey-
dan okumas› için hissedar olmay› ve hissedarl›ktan ay-
r›lmay› kurallara ba¤lamal›s›n›z. Yeni nesillerin holdin-
ge ve flirketlere, ne zaman, nas›l ve ne oranda ortak
olacaklar›n› belirlemelisiniz. Hangi flartlarda ayr›labi-
leceklerini belirlemelisiniz. Bu kurallar aile flirketinin
bölünmeden büyümesi amac›na göre haz›rlanmal›d›r. 

Benden bir öneri:
Holdingin yüzde 51’i mutlaka yönetim kurulu bafl-

kan›na ait olmal›d›r. Baflkanl›k aileden kime geçerse
bu yüzde 51’lik hisse de ona geçmelidir. Baflkan›n elin-
de yüzde  51’den fazla hisse bulunmamal›d›r.

Geri kalan yüzde 49 aile flirketlerinde çal›flan ve ai-
le flirketlerine hissedar olmas› aile meclisinde oy çok-

m Baflka flirketlerde çal›flmalar›n› sa¤lay›n. Sizin
flirketinizden önce baflka yerlerde ifle girmelerini ve
orada en az 1 y›l çal›flmalar› onlar›n bilgi ve becerileri-
ni art›raca¤› gibi, holdinginize k›yaslama (benchmark)
yetene¤i de kazand›r›r. 

m Kiflisel geliflimleri için plan yap›n ve yapmalar›n›
sa¤lay›n. Genelde yeni nesil haz›ra kondu¤undan flir-
ket yönetmek için do¤al yetene¤e sahip olduklar›n› dü-
flünürler ve bu da her fleyi bildiklerini düflünmelerine
sebep olur. 

m Mütevaz› olmalar›n› sa¤lay›n. Yeni nesil iyi flart-
larda yaflad›klar› için ayaklar› yerden kesilir. fiirkette-
ki çal›flanlara ve yöneticilere tepeden bakmaya bafllar-
lar. Sonunda flirkette sevilmedikleri gibi, flirket hak-
k›ndaki geliflmelerden de uzaklafl›rlar. 

m Herkese karfl› sayg›l›, ilgili ve nazik olmalar›n›
sa¤lay›n. fiirketteki herkesin fikrini dinlemelerini,
özellikle profesyonel yöneticilere karfl› kaprisli olma-
malar›n› sa¤lay›n. Birçok aile flirketi de¤erli profesyo-
nellerini veliahtlar›n›n fl›mar›kl›¤› yüzünden kaybeder. 

m fiirketlerinizde en afla¤›dan ifle bafllamas›n› sa¤-
lay›n. Unvanlar› hak ede ede yükselmelidirler.

m Aile meclisi kurun. Aile flirketlerinizde çal›flan
tüm aile fertlerinin kat›ld›¤› bir meclis kurun. Bu mec-
lisi üç ayda bir toplay›n. Bu toplant›larda holdinginizin
ve flirketlerinizin vizyonunu konuflun. Hedefleri ve
stratejileri tart›fl›n. Yeni yat›r›mlar› tart›fl›n. Türkiye ve
dünya ekonomisini gündeme getirin. 
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Aile flirketinin yeni nesillerden dolay› hissedarlar›
artt›kça parçalanmamas› için önlem al›n.



lu¤uyla belirlenen aile fertlerine eflit miktarda da¤›t›l-
mal›d›r. Her yeni kat›l›mda bu yüzde 49 yeniden pay
edilmelidir. 

Aile flirketlerinin yüzde 51’i mutlaka holdinge ait
olmal›d›r. Geri kalan yüzde 49 her flirketin içinde çal›-
flan ve holdinge hissedar olan aile fertlerine katk›lar›
oran›nda pay edilmelidir. fiirkete yeni kat›l›m oldu¤un-
da bu yüzde  49 yeniden düzenlenmelidir. 

Aile fertleri aile meclisinin karar verdi¤i hisse da-
¤›l›m›na itaat etmelidir. 

Ayr›lmay› düflünen ferd hisselerini aile flirketinde
kalan hissedarlara da¤›t›lmak üzere aile meclisine
devretmelidir. Bu devir karfl›l›¤›nda kendisine ödene-
cek bedel aile meclisi taraf›ndan kararlaflt›r›lmal›d›r.
Bu kural emeklilikte de geçerli olmal›d›r.

Veliaht say›s› çoksa, gelin ve damatlar› aile mecli-
sine almaman›z› ve aile flirketine hissedar yapmama-
n›z› öneririm. Gelin ve damatlar flirketlerinizde çal›fl-
s›n, en yüksek mevkilere ç›ks›n, ama hissedar yapma-
y›n. Aile meclisinin ve hissedarlar›n direkt kan ba¤› ta-
fl›mas›na (zorunlu haller hariç) özen gösterin. Aile flir-
ketlerinde ç›kan huzursuzluklar›n büyük ço¤unlu¤u
k›skançl›klardan kaynaklan›r. Böylece k›skançl›klar›
bir nebze önlemifl olursunuz.

Aile holdinginizin ve flirketlerinizin yönetim kurulu-
nu aile fertleriyle doldurmay›n. Yönetim kurullar›nda
yüzde 40 baraj› uygulay›n. 10 kiflilik bir yönetim kuru-
lunda en fazla 4’ü aile üyesi olsun.

VEL‹AHTLARA NAS‹HATLER
m “Oldum Demek” Bittim Demektir. 
m Aile flirketinin veliahtlar› olarak bilgi ve becerile-

rinizi art›rmak birinci önceli¤iniz olmal›d›r. 
m ‹fllerinizle ilgili fuarlara, kongrelere, derneklere,

e¤itimlere, seminerlere gidin.  
m Aile flirketlerinde çal›flan profesyonel yöneticiler

de ö¤renme kayna¤›d›r. Onlar bugün varlar ya-
r›n yoklar. fiirketinizde çal›flt›klar› süre
boyunca kendilerinden ne ö¤renebilirse-
niz sizin için kârd›r. 

m Yabanc› dile önem verin. fiirketi-
nizin en önemli büyüme kayna¤› ihra-
cat olacakt›r. Veliahtlar olarak flirket-
lerinizi dünya markas› yapmak sizin
görevinizdir. 

m Yurtd›fl›na ç›kma f›rsat› buldu¤u-
nuzda bu f›rsat› de¤erlendirin. Ya-
banc› ifl dünyas›nda ö¤renece-
¤imiz çok fley var. 

m Sizden bü-
yük,kurumsal-

MAKALE

laflm›fl firmalar› inceleyin. Nas›l baflarm›fllar, nas›l yö-
netiyorlar, araflt›r›n. 

m Hemen aile flirketinizde ifle bafllamay›n. K›yasla-
ma yapabilmeniz için gerekiyorsa bir veya iki y›ll›¤›na
baflka flirketlerde çal›fl›n. O flirketlerde edindi¤iniz tec-
rübeyle, aile flirketinize daha fazla katk›n›z olacakt›r.   

m ‹fl yay›nlar› okumal›s›n›z. ‹fl dünyas›na dair teorik
ve biyografik kitaplar ufkunuzu açacakt›r. 

m Aile flirketinizin içinde bulundu¤u sektörü ve bu
sektördeki rakiplerinizi sürekli araflt›r›n. Sektörünüz
nereye gidiyor, rakipleriniz ne yap›yor bilin. 

m ‹flin her detay›n› bilin. Çal›flanlar› ifl bafl›ndayken
denetleyin. Bayileri ziyaret edin. Sahaya inin.  

m Hangi göreve veya hangi flirkete talip olacaksa-
n›z, kendinizi ona haz›rlay›n. 

m Kiflisel gelifliminize yat›r›m yap›n. 
m ‹flinizle ilgili kurslara, programlara kat›l›n.
m Di¤er aile fertleriyle iyi geçinin. Birbirinizin fikir-

lerini dinleyin. Ortak projelerde çal›fl›n. 
m Aile fertlerinin geliflimine katk›da bulunun. 
m Aile fertlerinin dedikodusunu yapmay›n. 
m fiirket baban›z›n diye medeniyet kurallar›ndan

uzaklaflmay›n. 
m Sesinizi yükselterek, insanlar› afla¤›layarak yöne-

tici olamayaca¤›n›z› bilin. Sinirlilik çaresizlikten kay-
naklan›r. Çözüm yolu bulamayan yöneticiler sinirlidir. 

m Korkulan de¤il, sevilen lider olmaya çal›fl›n.

‹ster kurucu olsun, ister veliaht, aile flirketlerinin
hissedarlar› kurumsallaflmaya çok önem vermelidir.
Hiçbir flirket sadece aile fertleriyle yönetilemez. Yöne-
tilmeye çal›fl›l›rsa yönetim zaaflar› do¤ar. Profesyonel
yöneticilerle çal›flmak ve çal›flanlardan verim almak
meziyet ister. Bu meziyeti aile flirketinin hissedarlar›-
n›n kazanmas› için yukar›daki nasihatlere biraz kulak
vermeleri yeterlidir.
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TEKNOLOJ‹

zun zamand›r beklenen 3G ihalesi nihayet
yap›ld›. Cep telefonu operatörleri yaz ayla-
r›nda 3G hizmetinin bafllayaca¤›n› duyur-
du. Yeni kuflak 3G'nin halen kullan›lan

GSM hatlar›ndan önemli bir fark› var. GSM hatlar›nda
servisleri sadece telefon flirketleri sa¤l›yor; kullan›c›
kendi servisini oluflturam›yor. 3G'de ise, cep telefonu
servisleri kullan›c›lar›n insiyatifinde kiflisel ihtiyaçlar›-
na uygun yap›land›r›labiliyor. 

3G servislerinde önemli olan kullan›c›n›n talebi.
Örne¤in, yol raporu veya trafik bilgisi için, Telekom
operatörünün böyle bir hizmeti olmasa da kullan›c›
Büyükflehir Belediyesi’nin sitesine veya varsa herhan-
gi bir trafik bilgilendirme sitesine ba¤lanarak yol du-
rumunu ö¤renebiliyor. 

3G’DE NELER MÜMKÜN?
1- Mevcut cep telefonlar›m›zda bulunan ses, SMS,

MMS gibi temel iletiflimler yap›lacak. 
2- Cep telefonu internetteyken dizüstü bilgisayar

gibi iflleyebilecek. Kullan›c›, internetten video indirebi-
lecek veya kendi oluflturdu¤u bir içeri¤i internetten
da¤›tabilecek.

3- Görüntülü konuflma gerçek olacak, hem de ayn›
anda birden çok kifliyle. 

4- fiirketler, kendi ihtiyaçlar›na göre çal›flanlar›na
kurum içi mobil servisler sunabilecek.

5- Cep telefonundan faks çekilebilecek.
6- Cep telefonundan TV izlenebilecek.

U

Türkiye'de 3G mobil hatlar›n›n 
hayata geçmesiyle, cep telefonu

sadece ses ileten bir cihazdan çok,
bilgisayarla k›yaslanabilecek 

ölçüde güçlü bir internet 
cihaz›na dönüflecek 

Teknolojinin

3G hali

Cep telefonu internetten karfl› tarafta bir bilgisaya-
ra da ba¤lanabilece¤i için cep telefonundan bilgisaya-
ra ba¤lant› kurulacak, kullan›c›lar cep telefonu ile PC
aras›nda dosya al›flverifli yapabilecekler. Örne¤in kul-
lan›c› cep telefonundan PC'ye foto¤raf gönderirken, ev-
deki bilgisayar›ndan da cep telefonuna müzik dosyas›
indirilebilecek.

3G hatlar› üzerinden oyun oynamak kolaylaflacak,
“gerçek zamanl›” olarak tan›mlanan aksiyon oyunlar›
ayn› hat üzerinden birden çok kullan›c›n›n kat›l›m›yla
oynanacak. Üstelik kullan›c›lar ülkenin de¤iflik kentle-
rinden olsalar dahi. 

TV YAYINI VE REKLAMLAR
Yeni kuflak mobil hat 3G'de bir di¤er ilginç servis de

televiyon yay›nlar›. Kullan›c›lar telekom operatörünün
anlaflmal› oldu¤u TV kanallar›n› izleyebiliyor. Kullan›c›-
lar günde 30 dakikaya kadar haberler veya müzik klip-
leri izleyebilecek. fiirketler de, servislerin kullan›m› s›-
ras›nda “cep reklam” gönderebiliyor. Televizyonlarda
izledi¤imiz reklamlar›n cep telefonuna uyarlanm›fl ver-
siyonlar› kullan›c›lar›n ekranlar›na gelecek.

Haz›rlayan: Erdem PEKÖZ
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Logitech’in bir milyar›nc›
faresi kime k›smet?
Dünyaca ünlü Logitech firmas› 1 milyar seri numaral›
bilgisayar faresini üretti. 

‹lk faresini 1982 y›l›nda üreten firma, k›r›lmas› güç bir
rekora imza att›. Üretime bafllad›¤› günden itibaren
üretilen farelerin say›s› 1 milyara ulaflt›. Logitech’in

bir milyar›nc› faresi bilgi toplumunun yayg›n-
laflt›¤›n›n da kan›t›.

Ancak sektör uzmanlar›na göre ge-
lecek 3 ile 5 y›l içinde fareler kul-

lan›mdan kalkacak. Yeni ku-
flak bilgisayarlar ses veya

dokunma ile çal›flacak, zi-
ra Microsoft uzmanlar›
dokunmatik veya ses
ayg›layan iflletim sis-
temlerinin tasar›m›n›
son aflamaya getirdi. 

Mekanik görünümlü bilgisayar
cihazlar› tarihe kar›fl›yor. Yeni
trend ekolojik materyalden
üretilmifl ccihazlar.

Apple iPhone ve benzeri
ürünlerin esteti¤i öne ç›-
karmas›yla, üreticiler perfor-
manstan ödün vermeden daha de-
koratif tasar›mlara yöneldi. Önce müzik ve televizyon
setleri ev dekorasyonunun parças› haline geldi. fiimdi
s›ra bilgisayar kasalar›nda, zira kullan›c›lar odalar›n-
da So¤uk Savafl’tan kalma gibi görünen bilgisayar ka-
salar› istemiyor.
Belki de en flafl›rt›c› trend, asl›nda tar›m ürünleriyle
ba¤daflt›rd›¤›m›z “ekolojik ürünler”. 
ABD’li Fabrik ve ‹talyan Pininfarina SpA flirketlerinin
birlikte tasarlad›¤› bilgisayar kasalar› “organik”. Ka-
salar organik bambu ve geri dönüflümlü metallerden
üretiliyor. ‹çindeki baz› plastik gibi görünen parçalar,
s›k›flt›r›lm›fl gazete ka¤›d›ndan üretiliyor. Cihaz›n üre-
timinde petrol kullan›m›n› azaltmak için s›k›flt›r›lm›fl
buhar teknolojisi kullan›lm›fl. Üretim s›ras›ndaki kay›p
alüminyum yeniden dönüfltürülerek yeni cihazlarda
kullan›l›yor. Cihaz, kullan›m ömrü bitti¤inde flirket ta-
raf›ndan geri dönüflüme al›n›yor.

Organik ve ekolojik 
bilgisayarlar

Kriz korsanlara yarad›
Hackerlar ekonomik krizi f›rsat bilip kullan›c›lar›n
finansal bilgilerini çalmay› hedefliyor. Spam pposta-
lar›n yüzde 50’si kredi kart› h›rs›zl›¤›n› amaçl›yor.

“Phishing” (olta e-pos-
ta) olarak adland›r›lan
e-postalar hacker’lar›n
kulland›¤› bir yöntem.
Bankalar›n internet si-
tesini taklit eden bir e-
posta, banka ad›na du-
yuru yap›yor ve kullan›-
c›ya kiflisel bilgilerini
girmesini istiyor. Kullan›c› kiflisel bilgilerini gönde-
rince, bu bilgiler otomatik olarak hacker’›n eline ge-
çiyor. Geçen y›l çal›nt› kredi kartlar›yla 275 milyon
dolarl›k al›flverifl yap›ld›. Çal›nan her kredi kart›yla
banka hesaplar› boflalt›lm›fl olsayd›, internet kor-
sanlar›n›n cirosu 7 milyar dolar› bulacakt›.

‹nternette vergi indirimi
‹nternet eriflimine uygulanan Özel ‹letiflim Vergisi
oran› yüzde 15’ten yüzde 5’e çekiliyor.

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, internetteki vergile-
rin indirilmesine yönelik bir çal›flma yap›ld›¤›n› aç›k-
lad›. Vergi indiriminin hayata geçmesi için Bakanlar
Kurulu ve Meclis'ten de onay al›nmas› gerekiyor.
OECD istatistiklerine göre Türkiye, hane bafl›na en
yüksek maliyetli internet eriflimine sahip. Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m da Maliye Bakanl›¤› ile birlik-
te mobil internet üzerinde yüzde 25 olan vergiyi de
indireceklerini aç›klad›.

“Tünel”de trafik var!
Türkiye’de paylafl›m sitesi YouTube’a mahkeme ka-
rar› ile eriflim yasa¤› getirilmesi eriflimi sa¤layann
“tünel siteler”in ifline yarad›. 

2007 y›l›n›n bafl›ndan itibaren yarg› karar› ile dönem
dönem eriflimi engellenen YouTube’a 2008 y›l›n›n
may›s ay›ndan itibaren eriflim tamamen yasakland›.
Fakat “vtunnel.com” gibi “tünel” siteler üzerinden
YouTube’a ulaflmak mümkün. Verilen bilgilere göre
vtunnel.com’un Ocak 2008’de toplam ziyaretçi say›-
s› 2.7 milyon iken bu say› içinde Türkiye merkezli
kullan›c› say›s› 20 bin civar›ndayd›. Haziran 2008’de
tünel sitenin toplam ziyaretçi say›s› 11.2 milyona ç›-
karken bu rakam içinde Türk kullan›c›lar›n say›s› da
8.7 milyona yükseldi. 
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Bensiyon Pinto'nun kitab›, 1930’larda Kuledibi 73
numarada bafllay›p bugünlere kadar gelen kendi hayat
serüveni üzerinden iyisiyle kötüsüyle yak›n tarihimizde
Türkiye’deki Musevi toplumunun yaflad›klar›n› anlat›-
yor. Okudukça Osmanl›dan günümüze gelen birlikte ya-

flama tecrübesinin ülkemiz için ne kadar hofl bir zengin-
lik oldu¤unu hissediyorsunuz. Varl›k Vergisi, 6-7 Eylül
olaylar›, Trakya olaylar›ndan bahsetti¤i sat›rlar› okurken
üzülseniz de, her fleye ra¤men vatan›m›zdaki birlikte ya-
flama tecrübesinin devam etti¤ini
görünce mutlu oluyor ve ülkeniz-
den gurur duyuyorsunuz. 

Bensiyon Bey; Ahmetler, Meh-
metler ne kadar bu memleketin
evlad› ise Hayimlerin, Morislerin
de o kadar bu ülkenin evlad› oldu-
¤unu hat›rlat›yor. Ayr›ca, anlatt›¤›
hayat tecrübesini okuyanlar›n ki-
taptan birçok ders ç›karaca¤›n›
düflünüyorum. 
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KÜLTÜR SANAT

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

kültür sanat

Cebelavi Soka¤›n›n Çocuklar› 
Necip Mahfuz
Turkuvaz Kitaplar / 463 Sayfa

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar
Necib Mahfuz'un, 1959 y›l›nda ya-
y›mland›¤›nda Arap dünyas›nda f›r-
t›nalar koparan roman› Cebelavi So-

ka¤›n›n Çocuklar› insanl›k tarihine; dine, siyasete ve
insan ruhuna iliflkin masals› ve çarp›c› bir anlat›,
unutulmaz bir roman. 

Ceviz A¤ac›na Kar Ya¤d› 
Selçuk Baran 
YKY / 710 Sayfa

YKY 1999’da Ankara’da hayata göz-
lerini yuman Selçuk Baran'›n bütün
öykülerini içeren bu kitapla, çok er-
ken, beklenmedik bir zamanda sus-

mufl bu önemli yazar›m›z› bilenlere hat›rlatmay›, bil-
meyenlere tan›tmay› umuyor.  

‹stanbul'un Tramvaylar› Dan Dan 
Selim ‹leri
Do¤an Kitap / 222 Sayfa

Yazar Elif fiafak, Zaman Gazete-
si’nde yer alan yaz›s›nda flöyle
diyor: “Selim ‹leri öyle güçlü,
keskin bir gözlemcilikle ama bir

o kadar derin bir flefkatle anlatm›fl ki bu flehre izini,
gözyafl›n›, kahkahas›n› b›rakan insanlar›, onlarca ro-
man malzemesi bulmak mümkün bu kitapta.”

Yüre¤ini Güncelle 
Zeynep Oktu¤ 
Sistem Yay›nc›l›k / 236 Sayfa

‹liflkiler üzerine yaz›lan kitaplara bir
yenisi daha eklendi. Yazar, “‹liflkiniz-
de yaflad›¤›n›z sorunlar›n fark›nda
olmakla olmamak aras›nda seçim

yapmak durumunda kald›¤›n›zda, ‘var olmak’ istiyor-
san›z, fark›nda olmay› tercih edin” diyor. 

Anlatmazsam Olmazd›
Bensiyon Pinto
Do¤an Kitap / 372 Sayfa

kitap

Mehmet Sait
Uflak  

Müflteri Temsilcisi
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SEV‹ML‹ D‹NOZOR
Yönetmen: Reinhard Klooss, 
Holger Tappe
Senaryo: Oliver Huzly
Seslendirme: Mehmet Ali Erbil,
Yavuz Seçkin, Oya Küçümen.

Sevimli dinozor yavrusu Upi, adada arkadafllar› ya-
flamas›na karfl›n kendini yaln›z hisseder, hep bir kar-
defl özlemi çeker. Upi’ye kardefl olarak bir panda yav-
rusu verilir. Ama bu fikri sevmeyen Upi, panda yavru-
sunu k›skan›p uzaklara ünlü olmak umuduyla kaçar.
Hayalleri hüsran olur ve bir parkta gösteri hayvan› ola-
rak çal›flmak zorunda kal›r. Kar-
defl panda yavrusu ise yola koyu-
lur, elinden geleni yapar ve so-
nunda dinozor Upi’yi kurtar›r. 

Upi, bu olaydan sonra panda-
y› kardefl kabul eder. Film ço-
cuklara kardefllik, arkadafll›k ve
paylaflman›n güzelli¤ini afl›l›yor.
“Sevimli Dinozor”un ailem için
önemi ise, çocu¤umuzun gitti¤i
ilk sinema filmi olmas›. 

sinema

Nefes
Yönetmen: Levent Semerci
Senaryo: Hakan Evrensel, ‹lker
Alt›nay, Levent Semerci
Oyuncular: Türkiye'deki farkl› konser-
vatuvarlardan seçilen 40 oyuncu. 
Vizyon Tarihi: 20 fiubat 2009

Gerçek Masallar
(Bedtime Stories)
Yönetmen: Adam Shankman
Senaryo: Matt Lopez
Oyuncular: Adam Sandler, Guy
Pearce, Keri Russell, Richard Griffiths
Vizyon Tarihi: 6 fiubat 2009

Inkheart
Yönetmen: Iain Softley
Senaryo: David Lindsay-Abaire,
Cornelia Funke
Oyuncular: Brandan Fraser, Paul
Bettana, Helen Mirren, Jim Broadbent
Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2009

Üç K›z Kardefl
Yazan: Anton Çehov
Yöneten: Nikita Milivojeviç
Rol Da¤›l›m›: Bennu Y›ld›r›mlar, 
Yeliz Gerçek, Asl› ‹çözü, Özge Özder,
Haldun Ergüvenç, Ayflegül Devrim.
‹stanbul fiehir Tiyatrolar› 

K›rm›z› Pazartesi
Yazan: Gabriel Garcia Marquez
Yöneten: Macit Koper
Rol Da¤›l›m›: Burak Davuto¤lu, 
Meriç Benlio¤lu, Murat Coflkuner,
Ça¤lar Yi¤ito¤ullar› ve Bahtiyar Engin.
‹stanbul fiehir Tiyatrolar› 

Uyarca
Yazan: Friedrich Dürrenmatt
Yöneten: fiakir Gürzumar
Rol Da¤›l›m›: Ats›z Karaduman, 
Attila Olgaç, Macit Sonkan, Tar›k
Ünlüo¤lu, Kaya Akarsu, Orhan Ertürk. 
‹stanbul Devlet Tiyatrosu

Hakan Özcan
Bask› 

Operatörü

LEONCE ‹LE LENA
Yazar: George Büchner
Yönetmen: Mahir Günfliray
Rol Da¤›l›m: Uygar Özçelik,
Nalan Kuruçim, Mahir
Günfliray, Sanem Öge.

Oyun, halk› sefalet içinde sürünürken, kendileri se-
fahat içinde yaflayan kraliyet ailesinden iki gencinin öy-
küsü. Oyunda ayr› saraylarda yaflayan bir prensle bir
prenses babalar›n›n istedi¤i kiflilerle evlenmemek için
saraylar›ndan kaç›yor. Sonra yolda karfl›lafl›yorlar. Bir-
birlerini seviyorlar. Asl›nda babalar›n›n evlendirmek
istedi¤i kifliler onlar ama gençle-
rin bundan haberi yok. Gerçek
kimliklerini gizliyorlar. Birbirle-
rinin kim oldu¤unu bilmiyorlar. 

Sonra planlar yap›l›yor. Sa-
rayda da dü¤ün haz›rl›klar›
sürüyor. ‹flin içine kral da kar›fl›-
yor. ‹flin sonunda gerçek kimlik-
leri ortaya ç›k›nca seyirciyi ve
herkesi flafl›rtan sürpriz bir so-
nuç ç›k›yor ortaya. 

tiyatro

Talip Güven 
Katlama Makinesi

Operatörü



PERSONEL HABERLER‹

Ramazan› hep birlikte u¤urlad›k

‹ftar buluflmas›
Megazin’in her say›s›nda Mega Bas›m ve Pa-

sifik Ofset çal›flanlar›n›n bir vesile ile bir araya
gelip bir organizasyona kat›ld›¤› haberlerini ve-
riyoruz. Kahvalt› Sohbetleri, e¤itimler, müflteri-
lerimizi a¤›rlad›¤›m›z Hafta Sonu Buluflmalar›
sadece birkaç örnek. 

Son say›m›zdan bugüne kadar geçen sürede
Ramazan Ay›n› ve sonras›nda bayram› yaflad›k.
Her y›l oldu¤u gibi bu Ramazan’da da tüm çal›-
flanlar›m›z›n kat›ld›¤› özel bir iftar yeme¤i dü-
zenlendi. Geçmiflte birlikte çal›flt›¤›m›z ama
sonradan aram›zdan ayr›lan arkadafllar›m›z›n
da kat›ld›¤› gece boyunca bir yandan da canl›
müzik perforsans› sergilendi. 

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n Hasan
Kondu çal›flanlara çabalar›ndan ötürü teflekkür
ederken, Doçent Dr. fiadi Eren de Ramazan ay›-
n›n anlam›na dair bir konuflma yaparak iftar
yeme¤i program›m›za renk katt›.

Kondu Grup olarak geçen Ramazan ay›nda
bir araya gelip, iftar yeme¤i yedik. Gecede
bir konuflma yapan Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Hasan Kondu çal›flanlara
çabalar›ndan dolay› teflekkür etti.

2008 yo¤un ve yorucu bir y›ld›... Son ayla-
r›nda dünyay› etkisi alt›na alan ekonomik
s›k›nt› nedeniyle ileride çok da iyi hat›rlanacak
bir y›l olmayaca¤a benziyor... 

Kondu Grup çal›flanlar› her fleye ra¤men

2009’u nefle içinde karfl›lad›. 
Yeni y›l›n baflta ülkemiz olmak üzere tüm

dünya için ekonomik s›k›nt›lardan uzak; bar›fl,
huzur ve sa¤l›k dolu bir y›l olmas›n› diliyoruz.
Tüm doslar›m›z›n yeni y›l› kutlu olsun.

Mega Bas›m ve Pasifik Ofset’te yeni y›l

HOfiGELD‹N 2009
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Nezafet Fedai
Ayhan Özüduru

N‹fiAN

EVL‹L‹K

Recep Y›ld›r›m
Seçil Y›ld›ran

Aysel Burçun
Emre Tafltan

Barbaros Zeki Çimen’in
o¤lu, Salih Baran

DO⁄UM

Evlenen, niflanlanan ve bebe¤i olan
arkadafllar›m›z› tebrik ediyor, 

ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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KAR‹KATÜR

MATBAACILIKTA HIZ DA KAL‹TE KADAR ÖNEML‹D‹R!
Günümüz flartlar›nda zaman›n sizin için ne kadar önemli oldu¤unun fark›nday›z.
Komori ofset makinesi ile güçlendirdi¤imiz, 21 ünite 70 X 100 alt› makine ve 5 ünite 35 X 50 bask› 
makinesinden oluflan parkurumuz, bask› kapasitesine uygun “bask› öncesi” ve “bask› sonras›” 
makinelerimizle kalitenin yan› s›ra bekledi¤inizin de ötesinde bir h›zla hizmet üretmekteyiz. 

Emirhan PERKER






