
Ha san Kon du
KonduGrupYönetimKuruluBaşkanı

atbaamızdaüretiminiyapıpteslimettiğimizişlerinönemlibir
kısmınıoluşturankitapbasımındakalitekadarhızvegüvenlikde
çokönemli.Henüzyayıneviveyazararasındasırolanbirkitabın
tesisimizdedağıtımaçıkmadanöncehazırlanmasıçok

profesyonelcesüreçlergerektiriyor.Bastığımızkitaplaryayınevlerininengüzel
raflarında,okuyucularınkitaplıklarında.Herbirinegözlerigibibakıyor,okuyor,
düşünüyorlar…Kimiyanınanotlaralıyor,kimisikıyamadığındanköşesinibile
kıvırmıyor.

Buvesileyle“korsanbasım”konusunadeğinmekistiyorum.Neyazıkkihâlâ,
tezgahlardabazenbirkaçorijinal(!)kitabınyanındabolcakorsankitapsatılıyor.
Kimiokuyucudamaalesef-bilerekveyabilmeyerek-,“sayfasıeksik,eğri,sahte
veyaçalıntıbandrollüvekalitesizbaskılarıile”;çoksevdiğiyazarın,yayınevinin,
tedarikçilerimizvematbaamızdaçalışanyaklaşıkikiyüzkişivedolayısıylaonların
ailelerininkazançlarındançalarakbuşebekeleridestekliyor.Umuyorumkitap
alıcılarımız,korsankitabaprimvermezveorjinalkitaplarısatınalır.

Busayımızda,Aras’tanSerkanBey’indijitalmakinelerevurgusuveSercanBey’in
Uzakdoğulukağıtçılarınülkemizeyönelmesininsebeplerihakkındakiaçıklamaları
dikkatedeğer.RefleksAjans’tanBeşirBey’inülkemizdereklamcılıkçıtasınınçok
yükseldiğinibelirtmesi,bizegençnüfusunvehalkımızınbeklentilerininnekadar
yükseldiğinidegösteriyor.Sanatvematbaacılıkokullarınaolanilgininartması
elbetteçalışanseçmektedahatitizdavranmamızgerektiğinidegösteriyor.
Bilinenüniversitelerinmezunlarıileçalışmakdoğruvefakatbilgisindenve
yeteneğindendolayıhaklıolaraközgüveniyüksekarkadaşlarımızıdadaima
yüreklendirmelivefırsatlarvermeliyiz.Yetenekveçalışmadisiplinibiraradaolan
başvurulara,hangiyöneticihayırdiyebilir?

KonduGrup’tadijitalbaskıçözümleriilemüşterilerimizinözelelişçiliklivedüşük
tirajlıbutikçalışmalarınınkendilerinekısasüredeteslimedilmesigerçekten
mutlulukverici.Bumutluluklaberabertümçalışanlarımızınmemnuniyetide
bizleriçinyineçokönemli.Onlarıneğitimlerini,kariyerplanlamalarınıendoğru
şekildedesteklemekbizimiçinvazgeçilmezbirşey!DrupaFuarı'nagüçlübir
ekiplekatıldık.Dahaverimlivedahaiyiüretimiçinaraştırmalarımızıoradada
devamettirdik.

Martayıiçerisindearamızdanayrılan,matbaasektörününduayenlerindenolan
Muhterem“AliBaba”,sadeceDuranOfset’indeğilhepimizinkaybıdır.SayınAli
Duran’aHak’tanrahmet,ailevesevenlerinebaşsağlığıdiliyorum.

Megazin’inyayınlanansonsayısındanitibarenekibimizinbirparçasıolmuştüm
çalışmaarkadaşlarımhoşgeldiniz.Birçokaileyeyenibireylerkatılmasından
ötürükendilerininsevinçlerinipaylaştığımıdabelirteyim.

Dostlarımızabereketliişlervesağlıklı,huzurdoluaydınlıkgünlerdilerim.
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Okuyucularımız ile bağımızı güçlendiren 
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UPM'den Sayın 
Akkuş misafirimizdi

HP'nin davetlisi ola-
rak Kudüs'e giden
Yönetim Kurulu Başkanımız
HasanKondu,görselvetekno-
lojik bir şov izlediğini aktardı.
Bu şovda yeni HP Indigo ve
diğer dijital baskı makineleri
tanıtıldı. Burada sektörle ilgili

farklı temaslarda da bulunan Sayın Kondu,
Drupaöncesibuziyaretinçokfaydalıgeçtiğini
belirtti.

Drupa Öncesi HP 
Indigo Şov

2012’ye Özel Mega Basım Kiti

UPMTürkiyeGenelMüdürüSayınGülayAkkuş,firmamı-
zıziyaretetti.UPM'ninbaskısektörüvekağıtüzerinestra-
tejilerihakkındabilgiverdiler.Türkiyematbaacılarınınulus-
lararasıplatformdadaha iyi temsiledilmesi ile ilgili çalış-
malarınıdevamettirdiklerinibelirttiler.

2012için“MegaBasım”adınahazırlananyeniyılkiti,renk-
leriileseneyegüzelbaşlamamızısağladı.Buseneyibizimiçin
ayrıcalıklı kılan “20. Yıl” logomuz, gökkuşağı renkleri ile yeni
yıldaumut,azimvekararlılıkaşıladı.Beyazzeminlişıkkutunun
içinde,spirallidefter,lastiklinotdefteri,masaüstündekullan-
maküzeredikeybloknotvekalembulunuyor.Pantonerenkle-
rindenoluşantakvimimizdebinlercemasadayerinialdı.Karton
çanta içinde ulaştırdığımız dostlarımızdan aldığımız tepki ve
taleplerinmemnuniyet verici olduğunu sizlerle de paylaşmak
isteriz.Yeniyıl,özelgünvedönemleriçinsizlerdedostlarınızın
hemişineyarayacak,hemde iletişiminizidinamiktutacakher
türlübasılımalzemeiçintemsilcilerimizleyeniçözümleritakip
edebilirsiniz.

HPIndigo10000
DigitalPress
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DRUPA 2012 DOSYASI

DrupaFuarı, takipçileriniyinegörkemlimakinelerve
yeni çözümlerle karşıladı. 4 yıl önceki fuara göre dijital
makinelerdekiartışdikkatçekiciydi.BizdeMegaolarak
yönetici,ustavemüşteritemsilcisiarkadaşlarımızlatüm
standları yenilik ve verimlilik çözümlerini görmeküzere
ziyaretettik.

Yazıvegörsellerinaktarılmasınoktasındatarihiseyre
baktığımızda mağara duvarları, taş, deri parçaları ve
nihayetinde kağıt üzerine elle yazının ardındanmakine-
leşmeyegeçişinnekadaruzunbirsüreçolduğunugörü-
yoruz. Çağımızın dijital baskı çözümlerine geçişinin çok
dahahızlıolmasıkaçınılmaz.Artıkyüzyıllardandeğil,yıl-
lardan bahsediyoruz. Konvansiyonel ve dijital baskı
çözümlerinin Avrupa ülkelerinde başa baş gittiğini göz-
lemledik. Yeni teknolojiler, birmakine üzerinden bitmiş
basılıürünüalmaüzerinekurulu.

LANDA: Nanography
BennyLanda’nıngeliştirdiğivehenüzsatışıgerçekleş-

tirilmeyenteknolojinintanıtımınakatıldık.Tanıtımdaözel
gösterilereşliğindegeçmiştenLanda’yauzananbirhika-
ye sergilendi. Gözlerimizin önünde duran ikimuhteşem
makinebüyüleyiciydi.Düşününki,ceptelefonukullanma-
yabaşladığımızyıllarda,birisibizediyorki:“ekranıkoca-
man ve televizyondan daha renkli,  her şeyi dokunarak
yönettiğinbirtelefonçıkacak.Adıdaakıllıtelefon.İştebu
makinetamdaböyle.

3metregenişliğindedokunmatikekranıolantekkişi-
nin yönetebileceği kolaylıkta bir yapıya sahip. Nano
mürekkebi yerleştirdikten sonra, kağıt yükleniyor.
Ekrandanbasılacakişiseçip,ipadinizdenayarlarıyapabi-
liyorsunuz.3metrelikmakineninboyugenişliğindeekran-
dabirnoktayadokunularakekranyukarıkaldırılıpbaskı
görülebiliyor.İnsansaçından10,000keredahaincenano
piksellerle baskı özelliği NanoInk ile sağlanıyor. Saatte
13.000tabakaveyadakikada200metrebobinbaskıyap-
manız mümkün. Sekiz renge kadar baskı imkanı var.
Düşük enerji kullanımı, yüksek hız, kağıt veya plastik
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materyallerebaskıyapabilmesiileilgiçekenNanography’i
arenadagörmek içinbeklemektenbaşkaçareyok. Ipex
2014’te satışına başlanacak olan Landa’ya talip olmak
için şu an depozito vermekdurumundasınız. Tabii fiyatı
henüzbelirsiz.

BennyLandailesunumusonrasındagörüşmeimka-
nımız oldu. Kendisi Türkiye’yi geldiği tatillerden dolayı
çokiyibildiğinivesevdiğinisöyledi.Landaülkemizehay-
ranlığınıbelirtirkenbizdemakinehakkındagörüşlerimi-
zi bildirdik. Landa, yenimakinenin icat edilmiş yeni bir
arabagibiolduğunu,yoldagitmekiçinhenüzlastik,cıva-
ta gibi ince ayarlarının yapılması gerektiğini söyledi.
Geriye kalan düzeltme ve iyileştirmelerle türününakıllı
telefonuolacağabenziyor.Şuanüçbüyükfirmailelisans
anlaşmasıyapılmış.Dahadetaylıbilgiiçin:www.landana-
no.com

KOMORİ G40 İLE SAHİP OLDUĞU REKORU EGALE 
ETTİ.

Serkan Araz, sergiledikleri tüm makineleri bizlere
detaylı olarak anlattı. Fuarda Komori G40, yaklaşık 11
dakikada, sırasıyla 200-500-200adetlik 70x100boyutla-
rında üç farklı forma bastı. Üstelik kalıpların otomatik
olarakdeğişmesivehertürlüayarlamadasüreyedahil.
Yani bu makinede; 1000 adet, 48 sayfalık A4 bir işi 20
dakikadabasabilirsiniz.Komoriyetkililerisahipoldukları
rekorun yine kendileri tarafından yenilenmiş olduğunu
açıkladılar.

ORIS: INKSAVER
Verimliliğivebaskıkalitesinibiraradaortayaçıkara-

bilen mürekkep tasarrufu yazılımı için ORIS gözümüze
çarpanlardandı.%20garantilimürekkeptasarrufunu,üç
rengi geri çekip, siyahı artırarak gerçekleştiriyor.
Standartlara uygun gray balance sağlıyor. Görünür bir
doğallık da sağlayan yazılım, notlarımız arasında yerini
alıyor.

ZEYNEP TEMİZ: HEIDELBERG MARKA YÖNETİMİ VE 
PAZARLAMA YÖNETİCİSİ

Heidelbergalanı,fuarıngörülmesigerekenufukaçıcı
bölümlerdendi. Makineler ve yeni çözümler hakkında
biziağırlayanTürkyetkililerdetaylıaçıklamalarıyaptık-
tan sonra Zeynep Temiz ile tanışma imkanımız oldu.
KendisiileHeidelberg’tegeldiğiçokönemligörevüzeri-
nesohbetettik.Ülkemizinbaşarısınıuluslararasıbirfir-
madatemsiletmesihepimizigururlandırdı.

GMUND
Fuardailkdefatanıtımıyapılankağıtörnekleri,kreatif

çalışmalar yapmak isteyen müşterilerimizin hayallerini
dahadaetkileyiciuygulamalarınaolanaksağlayacak.İnci
veipekdokuluözelserilergörülmeyedeğer.

 Yoğunlaştırılmış gezimizin sonunda teknolojinin
ulaştığı nokta, ülkemiz koşulları ile kıyaslama, insan iş
gücühakkındabirçokfikresahipolduk.Kağıtherzaman
olacak ve dijital de gelişecek. Şurası da bir gerçek ki:
“Değişimler yüzyıllar almayacak.” Değişimin öncüsü
Mega'dangeleceksürprizlerehazırlıklıolun!

Serkan Araz'dan Komori 
hakkında bilgiler aldık.
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Mega, sektörde 20 
yılını geride bıraktı

Matbaacılıkalanındabüyükbirenerjiileverdiğimizhizmetlerlevesiz
değerli dostlarımızla genişleyen, büyüyen güçlü bir aile olduk.
Başlangıçtanbuyanahizmet verdiğimizmüşterilerimiz, çalıştığımız yol
arkadaşlarımızlasağlamtemellerüzerindeyükseldik.Enhızlıçözüm,en
doğruteknikvemakinelerle,işindeprofesyonelveilerlemeyeodaklıbir
kuruluşolarakniceyıllara.Dünümüzdendahagüçlüvehepbirlikte!

KonduGrupmüşterileriylebirebirdiyaloğunuherzaman
önplandatutmuştur.Gelişenteknolojiilehayatlarımızdaha
hızlıiletişimeaçıkhalegelmiştir.Megazin’iniçsayfalarında
anlatacağımız“onlineplotter”ilehızfarkımızherzamanki
gibi ortada. Online plotter, ftp servisimiz ve diğer sosyal
medyaiçintümgirişlereinternetsitemizinanasayfasından
ulaşabileceksiniz.

Caillou ile çocuklar hem eğlendi,
hem öğrendi. Matbaamızda baskıları
yapılankitapları,yapbozlarıçocukların
ellerinde gördükçe bizler çok mutlu
olduk.

Çocukların sevgilisi Caillou Mega'da

www.
mega.
com.tr

www.
pasifik.
com.tr

Web'de yenileniyoruz
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ArelÜniversitesiGrafik TasarımBölümüöğrencileri
matbaamızı ziyaretettiler.Matbaamızyetkilileri tarafın-
dan tümbölümlerimizgezdirildi.Ustalarladirekt temas
kurupyerindebilgialdılar.Grafikten,baskıteslimekadar
iş süreçleri hakkında profesyonel yaşamda ne şekilde

hareketedildiğinedair,seminersalonumuzdaeğitimde
verildi.Üniversitedeedindikleribilgilerin,pratiktecrübe-
sini görmektenmutluluk duyduklarını belirten sektörü-
müzün kazancı olan genç meslektaşlarımıza başarılar
diliyoruz.

Fikir Yarışması'nın 
kazananları belli oldu 

KonduGrupçalışanlarıarasında"FikirYarışması"düzen-
lendi. İşyerimizedeğerkatacakbirbirindendeğerli öneriler
geldi.OsmanSürmen"EkrandanDijitalProva"fikriilebirin-
ci, Nurbaki Özel ise ikinci oldu. M. Tarık Oğuz, Mehmet
Karaaslan, Vehbi Değirmenci ve Yaşar Gedikli ile beraber,
ödül ve teşekkür belgeleri Sayın Hasan Kondu tarafından
takdimedildi.Kendilerinitebrikediyoruz.

Arel Üniversitesi'nden ziyaret



BİRÜRÜNÜNHİKAYESİ

IRCICA Genel Direktörü Sayın Halit Eren Albümün önsözünde bu çalışmanın önemini 

şu sözlerle ifade ediyor: “Albümde yer alan fotoğraflar, Osmanlı Devleti'nin resmi 

fotoğraf arşivi sayılabilecek Yıldız Sarayı Koleksiyonu'ndan yayınlanan ilk Bursa 

fotoğrafları olarak tarihe geçti. Fotoğraflarla aynı zamanda Sultan 2. Abdülhamit 

döneminde Bursa'ya ne kadar önem verildiği gözler önüne seriliyor.”

'Sultan 2. Abdülhamit Dönemi 
Fotoğraflarıyla Bursa'

08 MEGAZİN



İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
(IRCICA) tarafındanhazırlanan 'Sultan2.Abdülhamit
Dönemi Fotoğraflarıyla Bursa' adlı eser, çok büyük
birözeniletümaşamalarıylamatbaamızdahazırlan-
dı.Kağıtolarakİtalya’dansanatsalişlerdekullanılan
özel bir kağıt getirildi. Kitap ve kutusunun cilt bezi
için kullandığımız termo-cilt de yine İtalya’dan özel
olaraksiparişedildi.Çokkoyurenkli,yüzyıllıkfotoğ-
rafların renk ayarları büyük bir hassasiyetle renk
ayrımıekibimizceyapıldı.

Kitap150gramlıkiçkağıdıvebüyükebadıylakutu-
suileberaberyaklaşıkolarak9kg.Böylesibirkitabın
iplikdikişivecildiiçinorijinalhalinikorumakamacıy-
lakollustampamakinesiileelişçiliğiyapıldı.Kulaklı
sayfalarıyla kitabın genişliği 1 metreye varıyor. Sırt
çalışmasındaki uygulamamızla çok küçük bir nokta
kabartmadahi,ensağlıklışekliylesırttazeminbaskı-
sı,kapaklardaisekabartmayöntemiileeldeedildi.

Büyük bir emek
ve gayret ile 2 ay
süren hummalı
çalışmanın sonun-
da ortaya çıkan bu
muazzam eser
hepimizi onurlan-
dırdı.

Türkçe,İngilizce
ve Arapça olmak

üzereüçdildenoluşanalbüm,IRCICA'yıziyareteden
SayınCumhurbaşkanımızAbdullahGül'etakdimedil-
di.SayınCumhurbaşkanımız,II.Abdülhamit'infotoğ-
raf makinası kullanılmaya başlanmasından itibaren
imparatorluğunbüyükveönemliyerlerininfotoğrafı-
nınçektirdiğinibelirtti.

Ayrıca albümün bir nüshası, özel bir tören ile
IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren tarafından
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç’ahediyeedildi.

09MEGAZİN

IRCICAolarakyayınlananbualbümBursa'nıntari-
hinin,mimari,sosyalvekültürelmirasınındahadaiyi
tanınmasınakatkısağlıyor.
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iki genç kardeş

RÖPORTAJ

Aras Grup’ta atılımcı 

Serkan ve Sercan Araz. Kendilerini bildi bileli şirketin havasını 

solusalar da, artık profesyonel olarak işlerinin başındalar. Aras Makine 
Serkan Bey’e, Met Kağıtçılık ise Sercan Bey’e emanet. 

Seyahat etmekten hoşlanan, yurt dışı ticari gezilerine bir iki gün ilavelerle yeni 

yerleri keşfeden kardeşler, aile ve dostlarına vakit ayırmayı seviyorlar.
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RAZ kardeşlerden Serkan Bey,
bilfiilçalışmayabaşlamadanönce
de sektörün içinde olmasının
avantajlarını yaşadığını, tatille-

rinde,yaşirkettebulunduklarınıyadamüş-

ArasŞirketlerGrubununbaşındaTuranAraz var.Aile
şirketiAras’tadengelerinasılsağladıklarınısorduğumuzda
SerkanBey,sorumlulukalanlarınınbelliolmasınınişlerin
heraşamasındamüdahalelerinikolaylaştırdığınıbelirtiyor.
1974yılındakurulanşirkettebugünekadaroluşantecrübe-
nin daha güçlü kararlar almalarına yardımcı olduğunu,
başkalarının iki senede öğreneceği şeyi kendilerinin kısa
bir görüşme ile tamamlayabildiklerini ekledi. Met
Kağıtçılık’tan Sercan Bey de şirkette demokratik ve aktif
kararalabiliyorolmalarınınkendilerinehızkazandırdığına
dikkatçekti.“Büyüklerimizindedatabankgibiolmasıbizim
içinpahabiçilmezbirkaynak.”diyenSercanBeyişlereçok
sıkısarıldıklarınısöylüyor.

Yurtdışındanbirçokmakine ithalatıyapanSerkanBey,
konvansiyonel makinelerle, dijital makineler arasındaki
dengenin nasıl bir esasa dayandığını şöyle açıkladı:
"Açıkçası normal dergi, broşür katalog basan matbaalar
için5-10senelikbirzamandilimiiçerisindeözellikledijita-
lin büyük pay alacağını düşünüyoruz. 70x100 olmasa da
50x70dijitalinçokhızlıilerlediğinisöyleyebiliriz.Kısatiraj-
larda baskı kalitesini çok iyi yere getirmişler. Maliyetler
daha düşük seviyede. Tabii klasik ofset baskımakineleri
herzamanolacakambalajsektöründe."

Serkan Bey’e soruyoruz: “Baskıda yükselen trend 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Tüm makinelerini 
dijitale çevirecek matbaa var mı?”
Serkan Araz:Şuansözkonusudeğil.Zatendijitalüreti-
cisidiyorki:Konvansiyonelerakipdeğil,tamamlayıcıekip-
manız.Bizdirekt,makinelerinhepsidijitalolacakdemiyo-
ruz.Tirajıdüşenişleriçinofsetbaskımakinesikullanınca
maliyet artıyor. Bunu rekabet olarak değil tamamlayıcı
olarak görün.Bizimmümessili olduğumuz Japon firması
Komori de bu doğrultuda ürünler çıkarmaya başladı.
Türkiye’dedijitaleyatırımAvrupakadarolmasadaçokiyi.
ÖzellikleDrupasonrasıartacağınıdüşünüyorum.

Sercan Bey'den kağıt piyasasındaki dalgalanma-
lar hakkında bilgi aldık.

Yakındönemiçerisindeyaşadığımızkağıtpiyasasındaki
dalgalanmaların sebeplerinden en büyüğünü Uzakdoğu
olarakgörenSercanBey,budalgalanmayafazlakuşeyatı-
rımlarının neden olduğunu belirtti. “Uzakdoğu’nun büyük
kuşeyatırımlarıkendibüyümeoranlarınabakılarakyapıldı.
Geçensenedebeklenilenbüyümeoranınıyakalayamaması
veaynızamandadaAvrupaveAmerika’nınÇin’deüretilen
ürünlere anti-damping uygulaması, Türkiye pazarına çok
daha fazla yoğunlaşmalarınanedenoldu.Hâlâdakârlılık

yüksek olmamasına rağmen Türkiye’de yer alıyorlar.
Fiyatlarıbirandageriçekip,kendiaralarındakızışanreka-
bet de söz konusu olunca olan kağıt tüccarlarına ve 
matbaacılara oldu. Bu dalgalanmalardan özellikle stokla
çalışan matbaalar zarar gördü. Bizim gibi yüksek tonajlı
çalışan kağıtçıların elindeki kağıtlar tamamen zarar olarak
geridöndü.Çünkübizdeiçpazardakirekabetvebelirsizlikten
dolayıtepkiveripfiyatlarıgeriçekmekdurumundakaldık.

Bundan sonra dalgalanma devam edecek mi? 
Şimdiden bir önlem almak gerekmiyor mu?
Sercan Araz:Benimöngörümfiyatlardaufakbirartışın
dahaolabileceğiyönünde.Bununnedeni ise,beklenilenin
aksineAvrupaveUzakdoğu’dakifabrikalarındüzenlenecek
olan organizasyonlardan (2012 Avrupa Atletizm
Şampiyonası,Amerika,AlmanyaveFransa’daki seçimler)
ötürü yaz aylarında da tam kapasite çalışacak olması ve
aynı zamanda da navlun fiyatlarındaki büyük artışlar. Bu
saydıklarımöngörüleriminbaşlıcasebepleri.

Drupa’da neler göreceğiz?
Serkan Araz: Tüm mümessillerimizin sektöre son
kazandırdığımakinalarıgöreceğiz.Yirmininüzerindebulu-
nan temsilciliklerimizle tüm ekip olarak fuarda olacağız.
Bunların başında Komori baskı makineleri geliyor.
2200m2’de 9 makina sergileyecekler. Bunların 6 tanesi
konvansiyonel,3tanesidijital.Güzeldemolarvetanıtımları
olacak. Bunun yanı sıra CTP cihazlarında,makine hızları
geliştirilmiş,fiyatlarıdahaiyiseviyelereçekilmiş.KezaSBL
kutukesimmakineleridesonteknolojilerinitanıtacaklar.

Drupa ile ilgili birkaç tüyo aldıktan sonra Kondu 
Grup üzerine fikirlerini soruyoruz. 
Serkan Araz:Firmaolarakbizimiçiniletişimiyüksekbir
firmadırMegaBasım.Sürekliteknolojiyitakipediyorsunuz.
İlişkilerimizinsıkılığıkadar,teknolojiyiberabertakipediyor
oluşumuzdaçokgüzel.Yenibirşeyçıkıncasizlerlepayla-
şıyorveortakkararlaralıyoruz.Bizimiçinmüşteriolmanın
ötesindedostvehemşeribirfirmadırMegaBasım.
 Sercan Araz: BizimiçinbabamızTuranBey’inkazan-
dırdığıenözeldostlarımızdansınız.ÖzellikleSelimBey,gibi
sohbetindenkeyifaldığım,kendisiniörnekalıpyenibilgiler
edinmeme sebep birisiyle de çalışmanın verdiği sinerji
bambaşka.İnşallahbugüzelilişkileridevamettireceğiz.

Araz kardeşlerle sohbet her zaman çok güzel. Turan
Bey’leolduğukadaryeninesiltemsilcileriyledeişbirlikteli-
ğimizengüzelşekildedevamediyor.Bolbaskılıgünleriçin
yenimakineler,kalitelikağıtlarileyolumuzaçıkolsun.

terilerini ziyaretlere gittiklerini belirtiyor.
SercanBeydeüniversitebiterbitmez, teo-
rik ve pratikteki bilgileri tamamladıktan
sonra, şirket iç yapıyı özümsemelerinin
dahakolayolduğunusöyledi.

A
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Speciart ile Kondu Grup kalitesi buluşmasının en güzel örneklerinden birkaçını 

sizlerle paylaşıyoruz.

Speciart, baskıda kreatif sınırları zorluyor. Tonu ve dokunuşu elegant
kağıtlarımızlasanatsalkitaplardaTürkiye’deenaranılankağıtlardanolduk.
Baskı sonuçlarında titizliğinizin karşılığını sonuna kadar alabildiğiniz
SpeciartPaper,gözüyormayantonuileürününüzündahaiyiortayaçıkması-
nıveimajınızındahakolayalgılanmasınısağlıyor.

Dergivekataloglarda,özelgünler
içinhazırlanmışbutikkitaplardada
Speciartetkisinisıklıklagörebilirsiniz.
BaskıvekağıtbuluşmasındaSpeciart’ı
seçenKonduGrupvemüşterilerine
teşekkürediyoruz.



Ajansımızdahermüşterininkendineait kreatif ekibi
vardır. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne gibi bir farklılık
var? Tümajanslar aynı. Buradaki fark, brieflerin direkt
kreatif ekibe ulaşmasında yatar. Arada başka hiçbir
mekanizmaolmadan.Bilgi ve zamankaybınaşansver-
meden.Süreçyönetiminiajansdeğil,müşteriyapar.

Ajansınızı kurduğunuz günden bugüne 
müşterileriniz tanıtım için hangi mecrayı 
daha çok tercih ediyor? 

Bustratejihermüşteriyegöredeğişkenlikgösteriyor.
Dinamikler farklılaştıkçamecralar değişkenlik gösteri-
yor. Bugün istatistiklere baktığımızda yapılan reklam
harcamalarındanenbüyükpayınhangimecrayagittiğini
zatenherkesbiliyor.Bizimdemecratercihlerimizgenel-
likle bu istatistikler paralelinde oluyor. Öncelikle TV,
sonragazete,dahasonradadiğermecralargeliyor.Son
4yıl içinde internet vebunabağlıolarakdijitalmecrayı
çok fazla kullanmaya başladık. Bugün hemen hemen
yaptığımıztümiletişimçalışmalarındainternetmecrasını
etkilibirşekildebiriletişimaracıolarakkullanıyoruz.

Tüm alanlara hizmet veriyor olmak size 
ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bu,aracındireksiyonunakurulmakvetamanlamıyla
kontrolüelealmayabenziyor.Öncelikledahaçoközgü-
venesahibiz.Yeteneğimizidahaetkilibirşekildeortaya
koyabiliyoruz.Sorumlulukkatsayımızyüksek.Aksihalde
bu bana,müşteriye karşı dürüst olmamak gibi geliyor.
Diyelimkibirkampanyahazırladınız,mecratercihiola-
rakTV,gazeteveaçıkhavayıtercihettiniz.Sonrasındaysa
elinizi ayağınızı çekerekköşenize kuruldunuz. Ve sonra
biryerlerde,birilerieksikkalanbirşeyleritamamlamaya

Refleks 2006 yılında Beşir Güvener tarafın-

dan kuruldu. 1 yıl içinde Türkiye’nin en büyük 

ajansları sıralamasında listeye 47. sıradan 

giriş yaptı. Refleks İletişim, tam hizmet reklam 

ajansı vitrinine interaktif departmanı da kata-

rak ihtiyaç duyulan tüm alanlarda müşterisine 

iletişim çözümleri geliştiriyor. 

Refleks iletişim
Beşir Güvener

Refleks İletişim’in yapılanmasını anlatabi-
lir misiniz?

Refleksİletişim,güzelsanatlarakademisindenesinle-
nilerek geliştirilen bir yapılanmadır. Ve eski tabiriyle
yemekhane ilemutfağınayrıayrı tutulduğuyapılanmaya
aykırıolarakaçıkbüfeservisyapanbirajanstır.Buyönüy-
leTürkiye'dekidiğertümajanslardanfarklıdır.Refleks’in
temel felsefesi müşteri sinerjisi üzerinedir. Ve yüzü
pazarlamayadönüktür.KreatifekibintamamıMarmarave
Mimar Sinan üniversitelerindendir. Buraya eğitimi ve
öğretisidışındagelmişhiçkimsebulunmamaktadır.

RÖPORTAJ
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Röportaj:NevzatVarlı
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çalışıyor.Vesizortadayoksunuz.Hanineredetamhizmet
reklamajansı?Budürüstçegelmiyorbana.Bencereklam
ajansınınkazancıaysonucirohesabınınötesinde,müşte-
risindenaldığısorumlulukpayıdır.

Uluslararası ölçütlere baktığınızda ülke-
mizin grafiğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye 
tasarımda nasıl daha ileri gidebilir?

Hangi tarafa baktığınız çok önemli. Bu biraz da
Türkiye'nincoğrafyasındankaynaklanıyor.Yüzünüzüdoğu-
yadöndüğünüzdebir yeri görüyor;kuzeye,güneye yada
batıyadöndüğünüzdeysebaşkabirmanzarailekarşılaşı-
yorsunuz. Nasreddin Hoca’nın dediği gibi dünyanın tam
ortasısankiburası.Böylesöylüyorumçünkü,bukıyasla-
mayıyapacakkadarçokgezdim.Çokileriyizdoğuyabaktı-
ğımızda.Veçokhızlıyolalıyoruzbatıyabaktığımızda.

Ben Türkiye'nin tasarım anlamında, sadece reklam
sektöründedeğil,endüstriyelveAr-Geolarakdaçokiyibir
noktadaolduğunudüşünüyorum.Vebuyeteneğimiziniler-
leyenzamanlardaartarakdevamedeceğineinanıyorum.

Bildiğimiz kadarıyla çalışmalarınızla yurt- 
dışında da yer alıyorsunuz. Gözlemlerinize 
göre Türkiye yurtdışında yeterince var mı?

Şuanyurtdışından3müşterimizvar.Bunlarındaileti-
şim çalışmalarının tamamını biz yapıyoruz. Tabii, dina-
miklerçokfarklı.Bunuyaparkenöncelikleiletişimhizme-
ti verdiğiniz ülkeyi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu
sadeceoülkelerdekiözelgünleribilmekledeolmuyor.

Özellikleşununaltınıçizmek istiyorumkibizyurtdışı
müşterilere birebir kendi kreatif ekibimizle ve İstanbul
merkezliolarakhizmetveriyoruz.2011 istatistiğinegöre
kreatifekibimizinyurtdışındakalmasüresiyaklaşık4ay.
VeyineTürkiye'deolduğugibiyurtdışımüşterilerimizde
ajansınyıllıksözleşmesinetabidir.Buaynızamandakendi
standartlarımızla o piyasalarda yer aldığımız anlamına
geliyor.

Ajans ve matbaa ilişkilerinizi nasıl yöneti-
yorsunuz? Ekibiniz matbaacılık konusunda 
yeterli bilgi ve donanıma sahip mi?

Eğer yaratıcı sürecin bir parçasıysanız, bu konuda
matbaalardan öğrenmek zorunda olduğunuz birçok şey
vardır. Kreatif ekibin matbaa bilgisine sahip olabilmesi
için öncelikle çalıştığınızmatbaaların da yaratıcı olması
gerekir.Megabukonudabizimelimiziçokgüçlendiriyor.
Yanibukonubirazmatbaalarlaalakalı.Mega,matbaacılık
konusundayeterinceyaratıcıvebizbusayedeçokbaşarı-
lıoluyoruz.

Online plotter ile bildiğiniz gibi yine öncü 
bir şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Yeni sistem, sizin için neleri kolaylaştırdı? 

Öncedenbelirttiğimgibi,benbunusadecebirsistem

olaraktanımlamıyorum.PlotterMega’nınbirinovasyonu.
Vebirajansın ilhamkaynaklarındanbiribence.Eğersiz
kendi alanınızda yenilenebilme cesareti gösteriyorsanız,
ajanslarzatenbuyeniliğeadapteolmakonusundagerek-
licesaretesahiptir.

Busistemlebizimenbüyükkazanımımızzamanoldu.
Doğal olarak zamanla yarıştığınız bir sektörde zaman
kazandıran bir teknolojiye sahip olmak elimizi daha da
güçlendirdi.Genelolarakbaktığımızdaönemliolanyenilik
yapabilmecesaretinevevizyonunasahipolabilmekbence.
BenMega’dabuvizyonugörüyorum.

Ajans sahibi birisi olarak hayatın ne kadar 
içindesiniz? Gezi, hobi ve sosyal sorumluluk 
projeleriniz var mı?

Öncelikle ajans sahibi olmak, kavram olarak bugün
bilebanasoğukgeliyor.Belkibunuhayatımboyuncada
kabullenemeyeceğim. Ben reklamcılığı seviyorum.
Üretmekvekreatifsürecinbirparçasıolmak,benimasıl
mutlulukkaynağım.Refleksdebirazbuhavadaolanbir
reklamajansı.Benburadayaratıcıekibinbirparçasıyım.
Veçalışmaarkadaşlarımdançokşeyöğreniyorum.

Refleks, sosyal sorumluluk projesi olarak Londra
merkezli“Wordstoinspire”projesiniyürütüyor.Özellikle
çocukların sahip olduğu yeteneği keşfetmek ve ortaya
çıkarmakiçinMilliEğitimBakanlığıiledeprojelergeliş-
tirmeyeçalışanbiroluşumbu.Buyapınınglobaliletişim
partneriyiz.

Düzenlihobilergeliştirecekkadardüzenlibirişesahip
değilimsanırım.Bunukabuletmemgerek.Futbolusev-
miyorum, bu beni başlı basına asosyal yapıyor zaten.
Ancakherhangibirindengelecekbilardoteklifinedehayır
diyebileceğimi hiç sanmıyorum. Özel hayatımda kim ne
kadardokunuyorsahayata,bendeokadardokunuyorum.
Ayrışmıyorum,İstanbul’uçokgeziyorum,fotoğrafçekiyo-
rum.Sinemayerinetiyatroyagitmeyi,canlıperformansla-
rıizlemeyiseviyorum.Kısacasıherkesgibiyim.

Röportajıntammetniniinternetsitemizdenokuyabilirsiniz.



TANITIM

16

Online Plotter
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Mega Basım olarak sınırsız müşteri memnuniyeti
ilkesine bağlı kalarak yaptığımız çalışmalarda size
yeni çözümler sunmanın kıvancı içerisindeyiz. Online
Plotter sistemi sayesinde hem zamandan kazanacak
hemdeişinizinonayınıgönülrahatlığıylaverebilecek-
siniz. Peki nedir Online Plotter sistemi? Günümüzün
vazgeçilmez ikiaracıbilgisayarve internetsayesinde
istediğinizyerdensayfalarıkontroledebilir,değişik-

l i k le r in i
bildirebi- lirve işinona-
yını vere- bilirsiniz.OnlinePlottersayesinde
verdiğiniz onayın ardından hemen baskıya geçilecek
veböyleceherhangibirzamankaybı yadasayfaların
karışmasıdurumuolmayacaktır.Aşağıdaanlattığımız
OnlinePlottersisteminitümayrıntılarıylagörebilirsi-
niz.

Açılan pencerede https://remote.mega.com.tr/
frontsite/linkinitıklayınız.

Karşınızaçıkanlistedekendişifrenizilegirdiği-
niz için sadece kendi firmanızın işlerinizi göre-
ceksiniz. Kontrol edilmesi gereken işi seçerek
çifttıklayınız.

Listeden seçtiğiniz işin ebatlarını görebilir, yer
değiştirebilir, onaylayabilir veya herhangi bir
sayfayıtekligörüntüleyebilirsiniz.

2

1 SistemegirişyapabilmeniziçinbilgisayarınızdaJAVAkuruluolmalıdır.

3

4

5

6 7
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İstenilen çizgi kalınlığı ve geometrik şekilleri seçe-
rekistediğinizrenktedeğişecekyerleriişaretleyebi-
lirsiniz.
Yaptığınız işaretlemeleri silmek için silgi işaretini
kullanabilirsiniz.

Menüden yaptığınız seçimle sayfaları tekli, çiftli,
sağdan,soldanciltli,taşmalıvetaşmasızolarak

görebilirsiniz.
Menüdenseçimyaparaksayfanınrenktabakaları-
nıgörebilirsiniz.

Değiştirmekistediğinizsayfanınkarşısındakidos-
yayı tıkladığınızda nereden dosya yükleneceği
sorulacaktır. Değişmesi gereken sayfayı bulup
tıklayarakdeğiştirmeişleminitamamlayınız.

Menülerdenseçimyaparakdeğişiklikleriniziorji-
naliileüstüste,yanyanavefarklırenktegörebi-
lirsiniz.

İşintamamınınsayfaakışını3boyutluolarakgör-
mekiçinkitapsimgesinitıkladıktansonradosyayı
bilgisayarınızaindirin.

12

8

9

10

11

13

14

15

16

17

Onayladığınızdeğişikliklersistemyetkilisitarafındantamistediğinizşekilde
yerinegetirilirvesononayınızdansonrabaskıyageçilir.
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GüneyKore
Çokuzakta,çokyakınbirülke:

YazıveFoto¤raflar:Beti&Miki

Geleneksel kültür ile bilimin iç içe 
olduğu Güney Kore’de her türlü 
sürprize hazırlıklı olun.
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suyla sabırsızlanıyoruz. Uluslararası uçuşlarda
modern mimarinin güzel bir örneği olan Incheon
Havaalanı'na iniliyor. İlk durak olarak seçtiğimiz
başkent Seul’e İstanbul’dan direkt uçuş yapmanız
mümkün.  Gitmeden önce edindiğimiz bilgiler ve
Koreli arkadaşlarımızdan dinlediklerimizle heyecan
vesevinçbirbirinekarışıyor.Havaalanındansimkartı
ile beraber telefon kiralıyoruz. Limuzin adı verilen
otobüslerleSeul’egecevardığımızdataksiylekala-
cağımızyeregeçiyoruz.

niversite bahçelerinde piknik yapabile-
ceğiniz, rengarenk bahçelerde derin
derinnefesalıpkoşacağınız,kayısırengi
güneşin doğuşunu gökdelenlerin ara-

sında seyredeceğiniz, sahilde bisiklete binmenin
zevkiniyaşayacağınızpencereleridışarıaçılangüzel
ülke. Haddeden geçmiş ince nezaketin canlı tanığı
olmak için tavsiye edilir. GüneyKore, ulaşmak için
ortalama 11 saate ihtiyacınız olan kardeş ülke.
Yolculuk başlamadanönceheyecanvemerakduygu-

Ü

Seul’deşehiriçiulaşımdametrobüyükkolaylık.Batı
ülkelerinde belki asla göremeyeceğiniz kadar yeni,
güvenlivetemizhatlarasahipler.Aldığınızgeçişbiletle-
rinidahasonraiadeederekdepozitonuzumakinalardan
otomatikolarakalabiliyorsunuz.ParabirimiWon.

Programın ilkayağıNationalFolkMuseum.Müzede
ülkenintarihigeçmişihakkındaekbilgileresahipolmak
mümkün.Büyükbir bahçeye sahip olanmüzeden çıkıp
kısabir yürüyüşünardındanGüneyKore’yeözgüklasik
hediyelik eşyaların satıldığı Insa-dong'a geçiliyor.
Gelenekseldokumalardanyapılmışminikkesecikler,bol
bolbahardalıresmettikleridoğalkıldanyapılmafırçalar.
Öncedenhazırlanmışkartpostalyadaelyapımıkâğıtlara
hemen yanınızda resmedilecek manzara, çiçek, tavus
kuşugibieserlerdendealabilirsiniz.Bubölgededolaş-
mak, birçok şeye sahip olma isteği yüzünden bir süre
sonrabaşınızıdöndürebilir.CaddeüzerindeUzakdoğu’nun
etkisini görebileceğiniz modern sanat galerileri var.
Birkaçınıhiçvakitkaybetmedengeziyoruz.

Birtezgahtanöbürüne,birmağazadanbirsonrakine
derkenkulağınızamanigibigelecekKoreceveyaturist-
leriçindeİngilizceolarakbirkaçtatlıcıgencinsöylediği
müzikal sözler gelebilir. Pişmaniyeye benzer bir tatlı
yapıyorlar. Uzun uzun dövüyor, tarıyorlar. Tel tel 
ayrılıyor. Bir
p a r ç a s ı n ı
alıp içine
ister tek
i s t e r s e n i z
6-7 çeşit fıs-
tık koyup,
minik minik
yuvarlaklar
y a p a r a k
paketliyorlar.
Asılmaddesinin
depirinçolduğunusöyleyelim.Tatları
harika! Fıstıkçılar, kurabiyeciler,
meyvesatıcıları,çeşitçeşitgelenek-
sel yiyeceklerle dolu seyyar satıcı

veyadükkanlargörmenizmümkün.
MeşhurNamsanSeulKulesi'neçıkmak içinhavanın

kararmasını bekliyoruz. Gece otobüsle oldukça yüksek
birnoktayaçıkılıp,yorgunsanızzorgelecekbirtırmanış-
tan sonra ulaşılıyor kuleye. Binaya giriş pek de pahalı
olmayanbirbiletle.Şehriyüksektenkeşfetmeyisevenler
için oldukçabaşdöndürücü. İçeride tümduvarlarminik
seramik magnetlerle kaplı. İçeriden satın aldığınız bu
magnetlerenotunuzuyazıpduvarlarayapıştırıyorsunuz.
Önlerindepozvermekde,okuyupanlamayaçalışmakda
çok zevkli. Kule dışında müzik eşliğinde desenli ışıklı
aydınlatmalar oluyor. Bir yandan fıskiyelerden çıkan
suyun müziğe göre dansını izlemek, diğer yandan bu
görselşöleniniçindekaybolmakanmeselesi.Yinekule-
nin hemen bahçe kısmında özellikle aşıkların dilekleri
içintaktıklarıasmakilitlervar.Binlerceasmakilit,hepsi
rengarenk.

Farklı bir günde hem gece hem gündüz ayrı güzel
olanMyong-dong’ageçiyoruz.Cafeler,giyimmağazaları,
binbirçeşitürünesahipkozmetikmağazaları,çeşitçeşit
ürünler, ilgili mağaza çalışanları. Sadece cadde boyu
değil, binaların her katında özel restoranlar, Kore

yemeklerinin yanında Japon, Çin mutfakları, batı
mutfağı.Nedilerseniz bolca var. Sadece vejeter-

yan seçimler-
de zorluk
yaşayabilir-
siniz. Bu
c a d d e n i n ,
İ s t i k l a l
Caddesi'ne
benzediğini
pekala söy-
leyebiliriz.

Güney
Kore’desade-

ceebeveynlerdeğil,bizzatçocuk-
ların,gençlerinkendisieğitimle-
rineçokönemveriyor.Geceleri
açıkkütüphanelervar.Ders



çalışacakbirini,derseayırdığızaman 
içindeçokseveceğieğlendiricibaşkabirşeyiçinikna
etmenizsözkonusubileolamaz.

BirbaşkagünSeul’denPusan’aşehitlerimiziziyarete
geçiyoruz. Uzunmesafeyi hızı yaklaşık 300 km ile aşan
tren yolculuğununardındanulaştığımızbüyükşehitlikte
meçhulaskeranıtımızladiğeraskerlerideziyaretediyo-
ruz. İçeride kısa bir film de yayınlanan anı salonu var.
Görevliler Türkçe dinlemek isteyip istemeyeceğinizi
soruyorlar. Sergilenenler arasında çeşitli milletlerden
savaşmayagidenlerineşyaları,notları;dahasonraziya-
retegidendevletbüyüklerimizinfotoğraflarıveanıyazıla-
rı bulunuyor. Bahçede çok derinden gelen bir müzik
yayınıyapılıyor.Siyahgranitüzerinekazılıaskerisimleri
havuzetrafındaçemberçiziyor.Mezarınaçiçekbırakılan-
lar, öğrenciler, birkaç kişi ve bunun dışında derin bir
sessizlik.

PusanşehriEgedeymişsinizhissiniveriyor.Kıyıevleri,
martılar,sakinlik.Dünyanınenbüyükalışverişmerkezle-
rinden biri olupGuinness’e girmiş olan “Shinsegae” de

GEZİ

20 MEGAZİN

GinsengDükkanı

Tapınaktavanındaasılıdilekler
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şehirde.Buradanhareketlebizimgibi“en”lerisevdikleri-
nekararverebilirsiniz.

Meşhur balık pazarları Jagalchi’yi gezmek için plan
yapıyoruz.Bupazardaenvaiçeşitbalıkvedenizmahsulü
görmeniz mümkün. Leğenlerde, akvaryumda, iplerde,
çengellerde her yerde, her çeşit deniz ürününü hayal
edebilirsiniz. Çok farklı pişirme teknikleri var anlatılan.
Bazıtekniklerbiziçoküzüyor.Kokularatahammülüyük-
sek olup deniz mahsulleri vazgeçilmezi olan kişilere
özelliklegezmelerinitavsiyeediyoruz.Kolaykolaygörül-
meyecekbirpazar.

Korelileriçinyemekyemekhayatlarınınvazgeçilmezi.
Öğle saatlerinde bütün cafe, yemek yerleri dolu.
Uzakdoğululariçindekültürünübirbütünşeklindebugü-
ne kadar iyi korumanın verdiği etki, yemeklerinde de
geçerli.GelenekselKoreyemekleritercihiönplanda.

Seul’de gezebileceğiniz birçok tapınak da mevcut.
Mimariolarakahşapvedışzeminlerdetaşhakim.Kore
mimarisinin temelini oluşturan yalınlık tüm tarihi yapı-
lardaözellikleeşyalardagözeçarpıyor.Tabiialtınrengi
Budaveoymalıçatılarısaymazsak.Yapılardagüzelbah-
çeler göze çarpıyor. Ayakkabısız olarak girilen tapınak
içlerindeibadetleriniyapanBudistleri,sunakları,yüzler-
ceBudaheykelinigörebiliyorsunuz.Fotoğrafyasağınahiç
rastlamadık. Birçok tapınakta tavanda asılı, sayısızmış
gibi duran birçok dua ve dilek bulunuyor. Öğrendiğimiz
kadarıyla belli bir ödeme karşılığında, ödemeyi yapanın
adınabirBudaheykelikoyuluyorveyakağıdayazılıdilek
birseneliğineasılıyor.Bunlartapınağıngelirininbirpar-
çasınıoluşturuyor.

Seul’e aşağı yukarı 1 saatlik mesafede bulunan
Paju’yageçiyoruz.Mimarialandadameşhuryapılarıolan
PajuBookcity’demisafirediliyoruz.Sanatkitapları,mat-
baalar derken Kore’nin yayıncıları ile tanışıyoruz.
Gerçekten muazzam işler yapıyorlar. Gezdiğimiz büyük
kitapmağazalarıiçerisindekitapokuyanlar,okuyacakla-
rınıseçenbirsürüçocuk,cennetgibikırtasiyemalzeme-
leri. Okumak isteyen her yaşta insana, her türlü imkan
seferberedilmişdesekyeridir.

GüneyKore’yikirazağacıçiçekleriylebezenmişgör-
mekiçinşuantamzamanı.Vizeolmaksızıngidebileceği-
niz bu ülke dergimizin sayfalarına sığdıramayacağımız
kadar bol anı ve deneyim ile dönmenizi sağlayacak.

GüneyKore’ninTürklereolanhayranlığıkadar,Türkiye’de
deG.Korelilerinbirçokhayranıbulunmakta.Dizi,sinema
ve oyuncularından şarkıcılarına kadar, yemeklerinden
giysilerine, objelerine vediline varıncayakadarhayatını
Güney Kore hayranlığı kuşatmış gençlerimize biz de
orayagitmelerinitavsiyeederiz.Üniversiteleriçokyönlü
eğitimlerveriyor.Yaşamülkemizleaşağıyukarıaynıeko-
nomikgücügerektiriyor.Gelişmişlikteçokileriolduğunu
dabelirtelim.

MEGAZİN
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TÜRKKAD İstanbul Başkanı

CemalnurSargut
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Cemalnur Sargut Hanımefendi, 
yurtiçi ve dışı konferanslar, senede 
birkaç kez düzenlenen 
sempozyumlar, internet radyo 
programları, katıldığı televizyon 
söyleşileri ile birçok seveni, 
öğrencisi olan bir yazar ve gönül 
insanı.
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Cemalnur Hanım, bugünkü eserleriniz akade-
mik bilgileri ve bunların çok ötesinde, güçlü bir 
ortam ve aileden beslenmeyi işaret ediyor. Siz 
nasıl yorumluyorsunuz?

Doğru, mutasavvıf bir ailede doğmak hakikaten bir
lütuf. Çünkü ailenin içinde hiç acı keder olmuyor.
GenellikleAllah’ındanmemnunbiraileiçinedoğuyorsu-
nuz.Yaniaynışeyeçokpesimistbakanbiraileninyerine
optimist bakan bir ailenin içinde kalıyorsunuz. Mesela
60’da babam ihtilalde içeri alındığında secde eden bir
anneylekarşılaşıyorsunuz,“çokşükür”diye.Birçokaile-
defelaketdiyeyaşananhadiselerbizimailelerimizdene
büyüklütufdiyekarşılanır.

Normalolarakbendeitirazlarettim.Felsefeyemerak
sarıp pesimist olduğum bir devre de yaşamadım değil.
Ben felsefenin akli yönüyle meşgul olmuştum, manevi
yönüyledeğil.Yaşadığımbudurum,aynıdurumdaolanla-
ra hep tereddütle, şüphede yaşayan insanlara da akıl
vermededahabüyüktecrübeoluşturuyor.Âdeminyapı-
sında günahtan Allah'a ulaşmak var. Zira Hz. Mevlana
"benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok,
ama senin olduğun yerde de aftan başka bir şey yok"
diyorAllah'aseslenirken.Dolayısıyladaböylebirortam-
dabüyüdüğümiçinçokşanslıyım.

İlim iki türlüdürbiliyorsunuz.Biriaklibirikeşfi ilim.
Gönlün idrak ettiği ilim kalıcı, aklın idrak ettiği ilim ise
maalesefgeçicioluyor.Ebedinasibimizdedevarolmuş
olacak ki bazı hadiseleri daha farklı yorumlama yoluna
gittik.Aslındagençkızlığımdanberi yazmayameraklıy-
dım. Birçok hikâyem de okul gazetesinde çıkmıştı ama
bir gün yazar olacağım aklımın köşesinden bile geçmi-
yordu.Bualemdehiçbirşeyinsonradanolmadığını,ezeli
kabiliyet ve nasiple alakalı olduğunu düşünüyorum.
Programlayan Allah böyle bir düzen kurmuş, ben onun
söylediği yönde hareket etmeye çalışıyorum o kadar.
Onuniçindemutluyum.

Siz kimya mühendisliği mezunusunuz. Kimya 

mühendisliği ve tasavvuf arasında nasıl bir bağ 
kuruyorsunuz?

Bilgisi ile Allah arasında bağlantı kuran alim Allah
katında çok kıymetli oluyor. Hangi ilme sahip olursa
olsun,onunlaAllaharasındamutlakailişkikurmalı.Ben
kimya mühendisliğine kimya hocamı çok sevdiğim için
girdimdoğrusunuisterseniz.Kimyayıdaçokseviyordum.
Kimyanın baştan aşağı Allah ilmi olduğunu sonradan
öğrendim.Öğrendiğimilkşeykimyanınpozitifilimolma-
dığıidi.Halbukipozitif,kalıcıdeğişmeyenilimdemektir.
Mesela atomun modelini hala kimse bilmiyor. Ben 20
senedeöğretmenlikyaptım.Zamanlakimyanıniçyüzüne
vakıf olmaya başladım. O zamanlar etkinlendiğim bir
hadiseyaşadım.Üniversitesonsınıftaydım.Organikkim-
yam çok iyiydi. Annemin bir arkadaşı bana yağ lekesini
nasıl çıkaracağımı sordu. Ben de “nereden bileyim”
dedim. Organik kimya okumuyor musun diye sordu.
Okuyorumdedim.Oanşunuanladımki,benbirşeyleri
öğreniyordum ama uygulamayı hiç bilmiyordum.
Maneviyattadaböyle.Çokşeybiliyorsunuzamauygula-
mayınca hiçbir faydası olmuyor. Bu beni canevimden
vurmuştu.

Türkkad İstanbul başkanlığını yürütüyorsu-
nuz. Tüm bu konferans, sempozyum, yeni kitap 
yazma… her birini nasıl yetiştiriyorsunuz?

Aslındaburasınıanlamakmümkündeğil.Mucizeola-
rakgörmelisinizkizatenAllah’ınheryaptığıbirmucize.
Ben 38 kiloyum ve yaşım 60. Aslına bakarsanız bu sıfır
enerjiyleyaşamamamlazım.Fakatbumanevibeslenme-
nin maddi beslenmeden çok daha önemli olduğunu
öğrendim.Allah’ıkonuşmadanyaşadığınanölüsün.Yani
insanlaranlamalıkienerjiyiverenyiyecekdeğilmanevi-
yat.Manevi lokmalar. Burayı anladığımız zaman yemek
için olan aşırı düşkünlüğümüz gidiyor. Zaten İbn-i
Arabi’nin çok güzel bir sözü var. Bütün şehvetler ölür,
yemekşehvetiölmezdiyor.Onuancakkalbimizle,gönlü-
müzleveaklımızladengelemeliyiz.

ğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak 
dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her 
kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, 
manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi 
biraraya getiren uluslararası sempozyumlar 
düzenliyor.

emalnur Sargut, hocası Samiha 
Ayverdi tarafından 1966 yılında 
kurulmuş olan Türk Kadınları 
Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) 

İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürüt-
mekte. TÜRKKAD, Cemalnur Sargut'un liderli-

C
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Her sene verdiğiniz Dost Ödülleri’nin sahipleri-
ni neye göre belirliyorsunuz? Çalışmalar nasıl 
yürütülüyor? 

Hazırladığımızbirprogrambittiğindeveçokbeğenil-
diğizamanogecehiçuyumam.Ertesisabah,ertesisene-
nin programını hazırlarım kafamdan. Sabahın beşinde
BelginHanım’ıararımvederimkibunuyapalımbusene,
inşallahÇihar-ıYâr-iGüzîni,4halifeyiişlemekistiyorum.
Hemenbirseneöncedenkitaplarınınçalışmasıbaşlatılır.
Bugünekadarhiçhazırlanmamışbirkitapolmalı.Onun
içinheryerikaynakolarakkullanarakkitaphazırlıyoruz.
İçindekieserlerözelolarakmüzelerdenseçiliyor.Kimler
onlarhakkındadoğruçalışmayıyapmış,kimlereödülver-
meliyiz.Bununiçinbatıdakiarkadaşlarladoğudakiarka-
daşlarbiraradakararveriyoruz.

Programları profesyonel organizasyon şirketle-
ri değil siz yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Bu 
çalışmada nasıl hareket ediyorsunuz?

Karşılamadanuğurlamayakadarherşeyözelkontrol
edilirtektek.Meselaherprogramöncesindençocuklara
derimki:Dövselersesinizçıkmayacak.ÇünkübilinkiHz.
Peygamber'ehizmetediyorsunuzvebundandahabüyük
lütufolamaz.Bugünçokağırgeçebilirderim.Çocuklarım
dahepedepiçindeyapmayagayretediyorlar.

Konferans ve sempozyumlarınız iki şehirde  
gerçekleşiyor genelde. Bunun sebebi nedir?

Türkiye’dekibeynelmilel ilk İbn-iArabi sempozyumu
bize nasip oldu. Tüm dünyadan profesörler geldi. Bir
prensip kararımız var. Bu tip çalışmalarda ilk önce
İstanbul’dabaşlayıpsonra,medfunbulunduklarışehirde
sonlandırmak. Mesela kendileri Şam’da yattığı için
Şam’da bitti. Konya’da Sultan Veled gibi, Kayseri’de
TirmiziHazretlerigibi.

Bu sene programınız kimin üzerine olacak? 
HacıBayram-ıVeliHazretleriinşallah.YalnızbenHacı

Bayram-ıVeliHazretleriniAnkara’da yapmak istiyorum.
ÇünküohepAnkara’yıgöstermiş.Başkentolarakgöste-
renhazretdeo.Dolayısıylaçokönemlibu.Çokbüyükbir
sempozyumolmasınıarzuluyorum.

Tasavvuf ile insanların buluşmasında Nefes’in 
yerini nasıl tarif ediyorsunuz?

Nefesinkelimeanlamıbiliyorsunuz.Halk-ıcedid.Yani
Allahhernefesteinsanayenidenüflerveyenidenyaratır.
Oyüzden inşallah"Nefes"adıgibigüzelolurdayaratıcı
etki oluşturur. Nefes’in gayesi başka hiçbir tarz kitap
basmamak.Yanisadecetasavvufkitaplarıbasarakonun
dışındahiçbirşeyyapmamak.Geliramaçlıdeğilkurulu-
şumuz.Gayemizbudünyadatasavvuftainsanlıkalemine
nasılhizmetedebileceksekokitaplarınortayaçıkmasıdır.

Bir kitabı elinize aldığınızda neye bakarsınız?
Tabii siz şimdi bir matbaacı olarak soruyorsunuz.

Aslında şimdi sadece yazarına bakıyorum. Eskiden tüm

Cemalnur Hanımefendi, özellikle 
tasavvuf kitaplarında çeviri 
yaparken Türkçe, Arapça, 
Farsça ve İngilizce ile tasavvufa 
hakim kişilere ihtiyaç 
duyulduğunu düşünüyor. İçine 
yorum karıştırılmadan, öz halini 
yansıtarak. Kitaplarından 
bazıları:  Hz. Şit, Dinle, Aşktan 
Dinle, Yasin, İnsan, Bakara, 
Kabe’nin Hakikati, Peygambere 
Sevdirilen Kadın
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kitapları çok zevkle okurdum. Ne gelirse. Tarihi, siyasi
hattamacerakitabı…Nebulursamokurdum.Kionunda
çokfaydalarınıgördüm.Fakatşimdiartıkherkitabıoku-
yamıyorum.Ancakruhuniçineişleyen,banabirşeyöğre-
tenkitaplaraihtiyacımvar.Onuniçinyazarlarıbenietki-
liyor.Tabiimeselagörüntüdekapağınçokönemlioldu-
ğunuyeniyeniöğreniyorum.Yayınevlerisayesinde.Ama
içerikçokönemlibenim için.Tasavvufibir içerikyoksa,
insanıAllah'agötürenbir şey yoksa,hikaye yoksaetki-
lenmiyorum.Onuniçinmaddibiriniokuyacaksam,Paulo
Coelho’yu tercih ediyorum. Çünkü onlarda da Allah'a
götürenbirvarlıkvar,çokşükür.

Sizleri yurt dışına davet eden ve ülkemize gelip 
programlarınızı takip edenler, kitaplarınızın 
kendi dillerine de çevrilmesini istiyorlardır. 
Kitaplarınızın uluslararası okuyuculara ulaşma-
sı için nasıl bir çalışma yürütülüyor?

Bukonuda15yıldırsöylememerağmenmaalesefgeç
bile kaldık. Fakat kitaplarımızda çeviri yaparken Türkçe,
Arapça, Farsça ve İngilizce ile tasavvufa hakim bir lisan
heyetioluşturmamızgerekiyor.Yoksaanlamdeğişmeleri,
yorumlargirebiliyor.Yaptırdığımızbirçeviridekendiyoru-
munu yazmış çevirmen. Onu yeniden çalıştık. Veya bir
kelimeyi, cümleyi fazla görüyorlar, çıkartıyorlar. Hemen
düzelttik. Özünü koruyan bir çeviri yapılması gerekiyor.
"KenanRufaiHazretleri'ninŞerhliMesnevisi"ni6senede
tercümeettik.ŞimdiAmerika’daçokünlübiryayınevinde

çıktı. Yine “Dinle”adlıeserimiz, sadece tasavvufieserler
yayınlayanbiryayınevindençıkıyor.Şuanacilşekildepro-
fesörarkadaşlarımız“Eyİnsan”ıbekliyorlar.

Sosyal medyada da sizleri görüyoruz. Buraları 
nasıl kullanıyorsunuz?

Ben direkt olarak ilgilenmiyorum. Facebook’ta yer
alanhesabımıoğlumdevraldı.Bilgi ve iletişim içinaçık
bir kanal. Twitter’da ise bir öğrencim Kenan Rufai
Hazretleri'ninmesnevisindencümleleryazıyor. İnsanlar
da onu takip ediyorlar. Bazen kısa bilgiler veriyorlar.
Zateninternetsitemizdeprogramımızaçıkçayazdığıiçin
herkeskendinekolaygelenyerdenbizitakipediyor.

Tasavvuf ile ilgili son olarak birkaç cümle ala-
bilir miyiz?

Okuyucularımızabildirmekistediğimbirtekşeyvarki
buyolbirhizmetçilikyolu.Buyolbenlikyoludeğil.Ben
bilirimyoluhiçdeğil.Bilakishiçbirşeybilmediğimizi,hiç
olduğumuzu, bir hizmetçi olduğumuzu her gün idrak
etmeninyolu. İkincisimeselabenburadatoplantıyaptı-
ğımdaheponusöylerim.Eğerbirinizbirinizetersmua-
meleederseniz,benderneğidekapatırımyayınevinide.
Çünkübizişyapmakiçinbualemegelmedik,insanolmak
içingeldik.Önemliolanbirbirimizehizmetetmek,güzel
davranmak, iyi geçinmek, hürmet etmek. İnsan ünsiyet
sahibidemek.Başkasıylaiyigeçinendemek.Obakımdan
önceinsan,sonraiş.

Röportajıntammetniniinternetsitemizdenokuyabilirsiniz.
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MAKALE

Murataylan
muratsaylan@referansnoktasi.com

Markanızın itibarını artırın. Tüketicilerin markanıza güven 
ve saygı duymaları için kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk 
projeleri ve sponsorluk etkinlikleri yürütün. Sosyal 
paydaşlarınıza moral verin. Hoyrat olmayın, kibar olun. 
Sürekli konuşan değil, dinlemesini de bilen marka olun.

Bütünişletmelerintekortaknoktasıvardır;odakâr
üretmek.Oysagünümüzdebirçokfirmakârsızçalışıyor,
birçokmarkakârsızsatılıyor. İşletmeleryakrediyleya
daeldeğiştirerekyaşamayadevamediyor.

Böylegiderseyakındadünyakârüretmeyenmarka-
larçöplüğünedönecek.Kârüretemeyenşirketleryatı-
rımvevergiüretemiyor,borçlarınıdahiödeyemiyorlar.
Yaşanılan küresel krizlerin ana etkenlerinden biri de
kârsızlıktır.Yanikârsızlıksorunusadeceşirketlerideğil
devletlerideilgilendiriyor.

Peki neden kârsızlık yaşanıyor ve bu kâr erimesi 
nasıl durdurulacak?

Küreselleşmenin,ürünbolluğununvevahşirekabe-
tinyolaçtığı“indirimsavaşları”kârlarıeritti.Yanlışfiyat
politikaları,savurganlıkve“ölçüsüz”yönetimanlayışla-
rıdakârsızlığıntuzubiberioldu.

Halbukikâretmekçokönemli.Kâryeniyatırımları,
yeniistihdamları,sürdürülebilirbüyümeyigetirir.

Tarihselgelişimlerinebaktığımızzaman,40yıllıkara-
larla işletmelerin gündemine giren satış ve pazarlama
departmanlarınınvefaaliyetlerininamacıkabacasatışla-
rı artırmaktır. Satışları artırma isteğinin altında pazarı
fethetme,hammaddemaliyetlerini düşürmeve verimli-
liktenfaydalanmagibinedenlervardır.Bunedenler,ister
istemezfirmalarıfiyatrekabetinesokmuşveesasamaç
olankârüretmektenuzaklaştırmıştır.

 Zamanında tatmin edici kârlar elde eden birçok
firmakârlılıknedenlerini iyi görememiş,kurumsallaş-
masınavemarkalaşmasınazamanındadoğruyatırımlar
yapamamış vekârsızdönemlereheraçıdanhazırlıksız
yakalanmıştır.

Herişletmeninsürdürülebilirbüyümeyiyakalayabil-

mesi için tatmin edici kârlara ihtiyacı vardır. O halde
kârlarınminimalizeolduğubudönemlerdetatminedici
kârlılığanasılulaşılacak?

Birürününtatminedicikârlasatılmasıiçinözetleiki
şıkvar:Yamaliyetlerinizidüşüreceksinizyadafiyatınızı
artıracaksınız.

Maliyetleri düşürmeyi bir kenara koyuyorum ve
rakiplerinize rağmen fiyatları artırmanın (en azından
indirmemenin)nasılmümkünolabileceğinibuyazımda
elealmakistiyorum.

Aslında formülbasit;kârlılığagidenyolmarkalaş-
madan geçiyor. Marka yöneticilerinin aynı zamanda
kârlılıktansorumluyöneticilerolmasıgerektiğinidüşü-
nüyorum.

İşadamlarıveyöneticilerinmarkalaşmakistemele-
rinintekbirsebebiolmalıdır;odadahakârlıfiyatlandır-
mayapabilmek. Diyeceksinizki,markalaşmanınmali-
yeti zaten kârları eritiyor. Ben de diyorum ki, marka
yönetiminin, markalaşma çabalarının odak noktası
olmasıgereken“kârlılığımaksimizeetme”hedefinden
şaşıldığı için markalaşma çalışmaları maliyet kalemi
olmaktanötegeçemiyor.

Paraları basarak markalaşılamadığını gösteren bir
çok örnek dururken, hâlâ üzerinde iyi düşünülmemiş,
marka yönetimi perspektifinden bakılmadan pazara
sürülmüş, bir atımlık stratejilerle yönetilmeye çalışılan
markalarvar.Bumarkalariçinsahipleritarafındanyapı-
lanharcamalarmaalesefmaliyetkalemioluyor,yatırım
kalemideğil.Bolparasaçarakmarkalaşılamıyor.

Doğrubirmarkayönetimiplanıortayakoyar,tutarlı
ve istikrarlı bir çizgi yakalarsanız, hele bir de pahalı
olmayan yaratıcı uygulamalara ağırlık verirseniz geç-

Kârlılaşmak
içinmarkalaş!
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mişteharcadığınızparalardançokdahaazınamarkala-
şabilirsiniz.

Markayönetimininüzerinedahafazlakafayormalı-
sınız.Reklamlamarkalaşacağınızıaklınızdançıkarmalı-
sınız.Markalaşmanınuzundönemlibirstratejininsonu-
cundageleceğinikabuletmelisiniz.

Markalaşmak için 4 şeye çok önem vermelisiniz:
1.Markanızınbilinirliğiniartırın.Eniyibilinirlik

yaratma yöntemleri reklamvehalkla ilişki-
ler faaliyetleridir. Bunun için de yüksek
izlenmeoranlarıolanmecralarıkullanmanın
yanısıraağızdanağızapazarlamagibialter-
natif tanıtım kanallarını da kullanmalısınız.
Bilinirliği artırmanın yolu frekanstan değil
yaratıcılıktangeçer.Zaten frekanslabilinir-
likyakalamayaçalışmakmaliyetleriniziartı-
racak, dolayısıyla kârlılık yakalamak için
yaptığınız faaliyet kârsızlığa yol açacaktır.
Bilinirliğinizi artırmak fazladan kâr marjı
koymanızayarayacaktır.

 
2. Markanızın itibarını artırın. Tüketicilerin

markanıza güven ve saygı duymaları için
kurumsaliletişim,sosyalsorumlulukproje-
leri ve sponsorluk etkinlikleri yürütün.
Sosyal paydaşlarınıza moral verin. Hoyrat
olmayın, kibar olun. Sürekli konuşan değil,
dinlemesinidebilenmarkaolun.Çizginizivetarafı-
nızı belirtmekten çekinmeyin. Cesur olun. Kendine
güveniolmayanmarkanınitibarıdaolmaz.Markanıza
kazandırdığınızprestijsizefazladankârmarjıkazan-
dıracaktır.

 
3. Markanızı rakiplerinizden farklılaştırın. Markanızın

konumlandırmasını yeniden ele alın. Rakiplerinizle
karıştırılmayacak ve rakiplerinizden daha güçlü
vaadiolanbirkonumlandırmaseçin.Bukonumlan-
dırmaışığındagerekiyorsalogonuzudeğiştirin,tasa-
rımınızı yenileyin ve/veya ürününüze yeni özellikler
katın.Farklılaşmakiçinfarklıolmayın.Gerçekfark-
lılığı,dişedokunur,dimağakazınırbirfarklılığıyaka-
ladığınızda değişime başlayın. Mevcut konumunuz-
dan (veya konumsuzluğunuzdan) hedeflediğiniz
konuma yumuşak geçiş yapın. Sert geçiş samimi
bulunmayabilir. Sözde değil, eylemde farklılaşın.
Farklılaşan marka heyecan yaratır ve tüketicilerin
beklentileriniyukarıçeker.Budafazladankârmarjı
demektir.

 
4. Markanıza bir öykü katın. Tüketicilerin duygularını

hareketegeçirecek,içgörüleriyleörtüşecekbiröykü
katın markanıza. Hatta bu öyküyü tüketicilerinizle
birlikte yazmaya çalışın. Herkese hitap eden, her
duyguyutaşıyanbiröyküolmasın.Sizeözgübiröykü
olsun. Öykü markanıza duygusal değer katacaktır,
budasizefazladankârmarjıkazandıracaktır.
 
Yukarıda saydığımız hamlelermarkalaşmanızı sağ-

larken maliyetlerinizde de bir artışa neden olacaktır.
Tabii ki attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeli-
dir.Yaniyukarıdakihamleler,ürünfiyatınızda1¨artışa
nedenoluyorsasiz1¨’dendahafazlazamyapabilmeli-
siniz ve buna rağmen hiç müşteri kaybetmemeli veya
rakipleriniz indirim yaparken siz hiç indirim yapma
gereği duymamalısınız.  Yazımın başlığında belirttiğim
gibikârlılaşmakiçinmarkalaşmakgerekir.Yanimarka-
laşmakbirhesapkitapişidir.

Talep daralmasından dolayı fiyat indirimlerinin en
kamikazelerinin yaşandığı bu günlerde size fiyatlarınızı
artırmanızıtavsiyeetmemgaribinizegitmesin.Tüketiciler
fiyatlarınızdandahaçokimajınızıtakipeder.Talepettiği-
niz paraya değip değmediğinizi sorgular. Pahalılık ise
fiyatvealgılanandeğerarasındakiorantıdır.

 Markalaşma çabalarının sebebi algılanan değeri
yükselterek fiyatınıza karşı tüketicinin yaklaşımını
olumluyaçevirmektir.

Kapalıkapılarardındavesatışbaskısıaltındaaklını-
za gelen ilk çözüm fiyat indirmek olmamalıdır.
Tüketicilerindahadüşükfiyatlıürünaradığısafsatasını
kafanızdan atın. Onlar değerli şeyler satın alma ve
markatüketmepeşindeler.
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RÖPORTAJ

onerBey,İstanbul’unennadidesemtlerinden
Üsküdar’da 1956’da dünyaya gelir. Tahsiline
ZeynepKamilİlkokulu’ndabaşlar.5yılsüren
tahsil hayatının sonunda okul hayatının ona

göreolmadığınıdüşünürvebunubabasıylapaylaşır.Bir
dönem marangozluk, bir dönem kunduracılık, berber
çıraklığıvesokaklardagazetesatmakderken14yaşına
gelir.TambusıradababasıgençSoner’ialıpsenelerdir
çalışmış olduğu Milliyet gazetesine götürür ve böylece
klişehanede işe başlar. Soner Bey, meslek seçiminde
babasınıntavsiyesineuyduğunusöylüyor.

Kendisinemesleğebaşladığıkoşullarısorduğumuzda
şöyle cevap veriyor: “O zamanlar ofset yok. Çalışma
hayatıasitkokuları,kurşunkokularıarasındadevametti.
6aydenemesüresininsonundakadroluolarakişebaş-
ladım. Zor geçen 2 sene sonrasında ofsetle tanıştım.
Bulunduğumkısımrenkayrımservisiolmuşveçalışma
hayatımdahakolaylaşmıştı.

Soner Bey, bu zaman içerisinde birlikte çalışmış
olduğu kişilerden birçok şey öğrendiğini belirtiyor.
Aklında kalıp bizimle paylaştığı isimler şunlar:  İsmail
Cem,Abdiİpekçi,BedriKoraman,AltanErbulak.Saydığı

SonerSülün

Meslekte 42 yılını geride bırakan Baskı Öncesi Kalite Kontrol 
Uzmanımız Soner Sülün ile Megazin okuyucuları için röportaj yaptık. 
Soner Bey, elinize geçen her türlü basılı malzemenin ilk kontrol 
mekanizmasında. Okudukça hayatımızda kitap gibi insanların 
olması sizleri de çok mutlu edecek. 
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Mega'da Kaliteli 
Baskıya Adanmış 
Bir Hayat:
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kişilergibi işini iyiyapan,dostluğavearkadaşlığaönem
verenkişilerleçalıştığınındaaltınıçiziyor.

Soner Bey, erken başlayan çalışma hayatı-
nızda askerliğinizi de matbaada mı yaptınız?

Evet.Odönemokulagitmemişolmambanaçalışma
hayatında pek çok şey kazandırdı. İşte öğrendiklerimi
okulda öğrenmeme imkan yoktu. Askere gidene kadar
Milliyet’teçalıştım.Askerliğimisizindesöylediğinizgibi
Kara Kuvvetleri Askeri Basımevinde yaptım. Askerliğim
bittikten sonra, tekrar aynı şekilde bıraktığım yerden,
Milliyetgazetesindeişebaşladım.

Askerlikten sonra, nasıl devam ettiniz?
1979yılındaevlendimve1980yılında11seneçalışmış

olduğumMilliyet gazetesindenayrıldım.Ardındanbizim
tabirimizle piyasada çalışmaya başladım. Sırasıyla
ÇağdaşKlişe’de,AtlasGrafik’te,Güneşgazetesi,Milliyet
Yayınları, Karacan Yayınları derken 25 senelik meslek
hayatımınenanlamlızamanınaulaştım.39yaşımıbitirdi-
ğimde emekli oldum. Tabii bu yaşta insanın kendisini
iştensoyutlamasıemeklioldumdeyipkenardaoturması
mümkündeğil.BirkaçgünsonraFilmonOfset’teişebaş-
ladım.10senemdebuşekildegeçtiveşuandaçalışmış
olduğumMegaBasım’dameslekhayatımadevamediyo-
rum.Geridekalanmeslektegeçen42senevesevdiğim
birmeslekileömrümveşartlarelverdiğisüreceçalış-
mayaniyetliyim.

Teknolojiylebirlikteçalışmahayatınındahakolaylaş-

tığınısöyleyenSonerBey,geçmişteolanaksızbirçokişin
şimdi kolaylıkla yapıldığını belirtiyor. Mesleği seçen
gençleredebirkaçtavsiyedebulunuyor:“İçindebulundu-
ğumuzmeslekyeniliklereaçıkbirmeslek.Sürekliaraş-
tırmanızı,yaptığınıziştenzevkalmanızıveişiniziseverek
yapmanızı-kibuçokönemli-işyerinikendiişyerinizgibi
benimsemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yaşantımızın
büyükbirbölümüçalışmışolduğumuzişyerindegeçiyor.
Her işte olduğu gibi bizim meslekte de, arkadaşlarıyla
uyum içerisinde çalışmanın sizi başarıya götüreceğini
bilmenizgerekir.”

Soner Bey, bunca yıllık çalışma hayatı ve 
çok iyi yerlerde uzun geçmişi olan birisi olarak 
Mega Basım’daki çalışma ortamınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

ÇalışmahayatıolarakMegaBasımoldukçagüzelçalı-
şılacak bir ortama sahip. En mühimi burada, beraber
çalıştığımeniyiçalışmaarkadaşlarımıbulduğumainanı-
yorum.Belirlibirseviyededostluğumuzveuyumlubiriş
arkadaşlığımızvar.

Hayat felsefenizi nasıl ifade edersiniz?
Aslındahayatıpekciddiyealmamgeriyedönüpbak-

makgibibiralışkanlığımyoksadeceiçindebulunduğum
günüen iyişekildeyaşamayaçalışırım.Yarınıgöreceği-
mizikimgarantiedebilir?Hayatımboyuncadabuşekilde
yaşadım. Mesela bu dergi basıldığı zaman benim bunu
okuyupokumayacağımbellideğil.Belkidebendenbiranı
olarakkalacakbusatırlar.

İş hayatı dışında neler yapmaktan hoşlanır-
sınız? Günün birinde mutlaka dediğiniz hayali-
niz var mı?

Evetbugüzelbirsoru!Benbalıktutmayıvemotosik-
lete binip orman yollarından gitmeyi, bir kaynak suyu
başındamangalyapmayıvebilhassadenizihadsafhada
severim.İnsanahuzurvemutlulukverir,enazındanben
böylehissediyorum.

HayalimdemotosikletebiniptümTürkiye’yidolaşmak
var. Çadır kurmak, bir sabah kalktığımda Munzur
Dağlarını, bir sabahKaradeniz’inhırçındalgalarını gör-
mek isterim. Ve beraberinde çadırımın üstüne düşen
yağmurdamlalarınıdinleyerekuyumayı isterim. İştebu
kadar.Sizcezorbirhayalmi?Kişiyegöredeğişir.

Hayalinizdekileri ailenizle uygulayabiliyor 
musunuz?

Birliktegezmek,kampyapmak,balıktutmak…Bunları
zaman zaman yapardık, ama çocuklar büyüyünce pek
zamanayıramazolduk.

SonerBey,hayatınızokadardoludoluki.Hemtecrü-
belerinizi,hemyaşamayıhayalettiklerinizibizimlepay-
laştığınıziçinçokteşekkürler.



CadılarBayramı,YılbaşıveSevgililerGünügibiözelgün-
lerde yeni sürümleri çıkan Angry Birds'ün bir süredir
beklenenSpacesürümü,diğeroyunlarınaksineuzayda
geçiyor ve uzay fiziği aynen oyunda uygulanıyor. 3 gün
içinde10milyonkezindirilenuygulama,AppStore'dada
ençokindirilenuygulamalarlistesindezirveyeoturdu.
Uygulama, şu an iPhone ve iPad'lerde bulunan iOS ve
Androidişletimsistemlerialtındaçalışabiliyorveyakında
BlackBerrycihazlariçinolanıdagelecek.

TEKNOLOJİ
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Akıllı telefon ve tabletlerin popüler 
oyunlarından biri olan Angry Birds'ün 
yeni sürümü, 3 gün içinde 10 milyon kez 
indirildi.

Angry Birds Space  
indirmerekorukırıyor
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Nikon en son modeli D800 ve D800E’nin duyurusunu 
yaptı. Nikon FX Format ürün ailesine yeni katılacak olan 
Nikon D800 36 MP FX profesyonel fotoğrafçılar için 
tasarlandı.  

Tam zamanlı otomatik
odaklama ve FX formatın-
da saniyede 4 kare çekim
hızı ile 36.3 megapiksel
gibiyüksekbirçözünürlük
gelen makina 3000$’dan
D800Eise3300$piyasada
olacak.

Viyana Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen 
model, çok küçük boyutlarda dünyanın en hızlı 3 boyutlu 
yazıcısı olma unvanını kazandı.

Yeniteknolojiylebaskısıyapılanilkmodel285mikromet-
relikyani0virgül3milimetrelikbiryarışotomobilioldu.
Model 4 dakikada çıkarıldı. Bu, saniyede 5 metre hızla
karmaşıkmodelveyüksekhassasiyetlibaskıtürüiçinbir
dünyarekoru.
Çift fotonlitografiyönteminikullananyazıcısıvıreçineyi
lazerlekatılaştırarakşekilveriyor.Süreklihareketeden
birdiziaynalazerdemetineyolgösteriyor.Bu3boyutlu
yazdırmateknolojisininnanoteknolojivebiyomedikaltek-
nolojiiçinuygunparçaüretimindekullanılabileceğibelir-
tiliyor.

Ne kadar akıllı telefon 
kullanılıyor?
International Data Corporation (IDC), dünyadaki 
kişisel bilgisayar ve akıllı cihaz sayısının 1 milya-
ra dayandığını bildirdi. 

2011'depiyasadeğeri489
milyar doları bulan top-
lam946milyonakıllıcihaz
(kişiselbilgisayarlardahil)
sevkiyatı yapıldı. Orta-
lamada 500 doların üze-
rindebirfiyatasahipolanbucihazların494mil-
yonuakıllıtelefonlardanoluşuyor.
2016'da1,84milyaradetakıllıcihazsevkiyatının
yapılacağınıöngörenIDC,akıllıtelefonlarınpayı-
nın yüzde 50'nin üzerine çıkacağı tahmininde
bulunuyor. Yılda yüzde 15,4'lük bir büyümeye
işaretedenbuöngörüyegöre,2016'dapiyasaya
sunulmasıbeklenenakıllıtelefonsayısı1milya-
rı geçecek. Bu da 2012-2016 yılları arasındaki
dönemde yüzde 100'lük bir büyüme olacağına
işaretediyor.

Nikon'dan profesyonellere 
özel bir model

MEGAZİN

Dünyanın en hızlı 
3D yazıcısı

Japonya'da robotlar 
ringe çıkıyor
Japonya'nın en kuvvetli robotu teknoloji haber-
lerinin en gariplerinden biri olsa gerek. 
Japonya’da "Robotlar Arası Dövüş Turnuvası" 
olmaz mı?   

Olmaz demeyin oldu bile.
Ve  bukavgadaşampiyon
olan robotun adı Garoo
Japon Robot teknolojisi-
ninsonharikasıengüçlü
robotuoldu.
KüçükrobotlarınkarşıkarşıyageldiğiROBO-ONE
şampiyonasıgeçenhaftasonu10.kezgerçekleş-
tirildi.Kawasakişehrindegerçekleştirilenşam-
piyonada,Japondövüşsanatlarıyapanburobot-
lar oldukça ilgi gördü. Yarışmalar tam 2 gün
sürdü.10yılöncestartıverilenyarışmayıyineilk
kazananrobotolanGarookazandı.

31
Kaynak:http://teknolojinews.com



Yazmevsimininbaşlangıcındatümdoğaencanlırenk-
lerveseslerlebezelioluyor.Topraktanuzaklaştıkçaaslı-
mızı unutuyoruz. Hayatını, “gelecek nesillere daha da
bozulmamış bir doğa bırakmaya adamış” olan Victor’un
kitabınınbasımınıgöremedenaramızdanayrılmışolması
çoküzücü.Ancakkendisinindesöylediğigibiyaşamdönü-

şümdür. Kaleme aldığı mektuplar, yazılar; bencillikten
uzakbiryaşamıhatırlattıbana.Toprağatohumatılırken:
“Kurda,kuşa,aşa”diyeniyetlenilmesidahisadecekendi-
mizideğiltümevrenidüşünmemizgerektiğinihissettirdi.
Şunu da söylemek isterim ki: Hiç
değilse yediğimiz meyvelerin bir
miktar çekirdeğini tohum olarak
saklayalım.Mümkünolanyerdeya
toprağabırakalımyadaonuyetişti-
recek birilerine teslim edelim.
“Yaşam Dönüşümdür”  kitabının
matbaamızda basılması ayrıca
mutluettibeni.Dönüşümün içinde
sağlam ve güzel bir halkada var
olmakdileğiile...

Bu sayımızda bir kitap ve sinema yorumu okuyacaksınız. Kitaplarda ilginin ve 
satışların çok yüksek olduğu sağlıklı yaşam ve diyet kitaplarından bir seçki 
hazırladık.

Kondu Grup’ta kültür sanat

KaratayDiyeti
Canan Efendigil Karatay
Hayy/160sayfa

Bu kitap hepimizi yıllardır içinden
çıkılamayan kısır döngüden, yani
kilo verip geri alma korkusundan
da kurtarıyor! Üstelik sürprizleri
var.Onunsistemindekalorihesabı

yadadiyetürünlerinpeşindenkoşmakyok!Et,balık,
süt,peynir,yoğurt,yumurta,tereyağı,bakliyat,turşu,
sebze,meyvevekuruyemişlerserbest...
 

DukanDiyeti
Pierre Dukan, 
Çevirmen:ZeynepKumruluoğlu
Pegasus/320Sayfa

Bupratik zayıflamakılavuzu, içerdiği
değerli somut önerilerin yanında,
kulağınızaküpeetmenizgerekenözet
bilgiler ve zayıflama sürecini keyifli

halegetirecekyemektarifleriilemenülersunduğun-
dan, kilo fazlası olanların yüzlerini güldürecek en
sevdikleridostlarıolmayaaday!

7'den70'eTaşDevriDiyeti
Ahmet Aydın
Hayy/320sayfa

Dünyadahiçbir gerçek saklı kalmaz.
Üstü ne kadar örtülürse örtülsün,
halkınkolaycaulaşabileceği,ucuzve
basit tedavilerin kimi zaman servet
harcananpahalı vekarmaşık tedavi-
lerdenetkiliolabildiğigerçeğigibi…

CanBoğazdanÇıkar
Mehmet Ali Bulut
Hayat/304sayfa

Kangrubunuzagörebeslenin.Bugün
tümdünyada,buyenibilgilerışığında
yenibirbeslenme tarzı önerilmekte;
kişilerin,kangruplarına(mizaçlarına)
uygunbeslenmelerihalindeşişman-
lıkvehastalıkproblemindenkurtula-

caklarısavunulmaktadır.

Yaşam Dönüşümdür
Victor Ananias
DoğanKitap/264Sayfa

kitap

FatmaErken
Trafiker

KÜLTÜRSANAT
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KORUYUCU
Yönetmen:BoazYakin
Senaryo:BoazYakin

Oyuncular:JasonStatham,ReggieLee,
ChrisSarandon,AnsonMount,James

Hong,RobertJohnBurke,
VizyonTarihi:11Mayıs

Aksiyon türünü sevenlerin kaçır-
mayacağı bir film. Koruyucu, tempo-
sunu filminortalarındayakalıyor.Bir
andakendimibaşrolkahramanıLuke
Wright ve üstünmatematik zekasına
sahip Çinli kız Mei’nin hikayesinin
içinde buldum. Suç örgütünün tüm
verilerinesahipolankızıkorumakiçin
birçok heyecan dolu sahne birbirini

izliyor.Luke’unhayatınıkarartanRus
Mafyası da işin içine girince hikaye
biraz karmaşıklaşsa da kovalamaca-
lar nabzı yüksek tutmaya yetiyor.
Elbettebutürfilmlerazçokbirbirinin
benzerioluyor.Fakat film,şuanviz-
yonda izlenebilecek güzel bir seçim.
Bana böyle bir jestte bulunduğunuz
için,Megazin’eteşekkürederim.

sinema

Siyah Giyen Adamlar 3
Yönetmen:BarrySonnenfeld,
Senaryo:DavidKoepp,JeffNathanson,
MichaelSoccio,LowellCunningham,
Oyuncular:WillSmith,TommyLee
Jones,EmmaThompson
VizyonTarihi:25Mayıs

Can Dostum
Yönetmen:OlivierNakache,EricToledano
Senaryo:OlivierNakache,EricToledano
Oyuncular:DorothéeBrière,Thomas
Solivéres,FrançoisCaron,Dominique
Daguier,ClotildeMollet,AudreyFleurot,
VizyonTarihi:11Mayıs

Ateşin Düştüğü Yer
Yönetmen:İsmailGüneş
Senaryo:İsmailGüneş
Oyuncular:YeşimCerenBozoğlu,Hakan
Karahan,SerhanSüsler,DeanBaykan,
ÖzlemBalci,KatharinaWeithaler,
ElifcanOngurlar,AbdullahŞekeroğlu,
VizyonTarihi:4Mayıs

Madagaskar 3
Yönetmen:EricDarnell,TomMcGrath,
Senaryo:KurtWimmer,B.Helgeland
Oyuncular:BenStiller,ChrisRock,Jada
PinkettSmith,DavidSchwimmer,Bryan
Cranston,FrancesMcDormand
VizyonTarihi:08Haziran

ErkanDeniz
SertKapakUstası
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“AteşinDüştüğüYer”biryolhikâyesidir.Babavekızınbu
yolculuğuikisiiçindebirbirleriniyenidentanımayeniden
sevmevepişmanlıkduygusuüzerinedevameder.

BilimkurguilekomediyibaşarılıbirşekildebirleştirenMenin
Blackserisinedevamediliyor.SiyahGiyenAdamlarüçüncü
kezkarşımızaçıkmayahazırlanıyorlar.ColumbiaPictures,
başrollerindeTommyLeeJonesveWillSmith'inyeraldığı
MeninBlackserisinibirkezdahahayatageçiriyor.

DörtsevimliarkadaşımızolanAlex,Melman,Gloriave
MartyNewYork'adönmekiçinyineçabaiçerisindedirler.
Buseferbirsirkekatılırlarvesirkilebirliktegezmeyebaş-
larlar.Fakatsirktebaşlarınageleceklerindenhaberleri
yoktur.

Geçirdiğikazadansonrafelçolanzenginaristokrat
Philippe,cezaevindençıkmışDriss’ibakıcısıolarakişealır.
HerkesDriss’inbuişiçinuygunolmayacağınıdüşünürken,
Philippeonainanırvebirşansverir.



PERSONELHABERLERİ

Melih Arat ile Liderlik 
Becerileri

Hergrubunlidereihtiyacıvardır.Hedefbelirlendiktensonrabuyoldaistikrarlı ilerleyişi
ancakdoğru liderlegerçekleştirebilirsiniz.Lider, kritik zamanlardaekibini riskeatmaz ve
doğru kararları alarak olumlu sonuçlara ulaşır.MelihArat, liderlik vasıfları hakkında çok
önemlinoktalaradeğindi.

Kondu Grup’ta belli aralıklarla gerçekleşen kan
bağışlama günümüz yine çok katılımlı geçti. İhtiyaç
duyulduğu an dakikaların bile önemli olduğu kan,
hastalarazamanındayetişmeli.Hayatiönemininfar-
kındaolantümbağışçıarkadaşla-
rımızın bilinçliliği hepimiz için
büyükmutlulukkaynağı.Gönüllü
arkadaşlarımız kendilerini her
seferinde daha zinde hissettikle-
rinidebelirtiyorlar.Sağlıklıgün-
lerde yine Kızılay ile beraber
olmayadevam.
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Kondu Grup'tan kan 
bağışına destek



Emrah Altuntecim ile 
aldığımız eğitim serisi

EtkinZamanKullanımı
veetkiliiletişimile
motivasyonvetakım
çalışmasıüzerineydi.

AhmetErol'unoğlu
Berkay

AykutKozgeçen'in
oğluUmut

ZiyaAslan'ın
kızıTuana

MesutDursun'un
kızıAzra

AhmetDümen'in
kızıHüma

ErkanDeniz'in
oğluBerk

MuratDinçer'in
ikizkızlarıEceveNaz

ReyhanGencer'in
kızıMerveNil

AyhanÖzüduru'nun
kızıNil

AslıÖzmenveSelçukGölbaşı

BanuveErdoğanGüneş

"Allahtamamınaerdirsin."

"TebrikEderiz."

"Sağlıklıvehuzurdolubiryaşamdiliyoruz."

RecepKurtulmuş'un
oğluArda

MuratDümen'in
oğluBerat

ZaferYılmaz'ın
kızıElifTuana

DOĞUM

NİŞAN 

EVLİLİK
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Şirketimizde eğitim faaliyetlerine
yenileri eklendi. Bunlardan Hakan
Turgut’uneğitimi “Problemçözmeve
yaratıcı düşünce teknikleri” üzerine
idi. Genel tabloyu gözden kaçırmayıp
uzaktangenelebakış,detayıfarkediş
üzerinekatılımcılarlailginççalışmalar
yapıldı.

Hakan Turgut ile
Problem Çözme



OZALİT DEVRİ GEÇTİ, ŞİMDİ “MEGA ONLINE PLOTTER” VAR. 
TamhizmetmerkeziMega,hizmettesınırtanımıyor.Üstelik“ozalitnasılolsageçgelir!”diyedüşünüp
planladığınıztatiliiptaletmenizedegerekyok.Yeterkionlineolun.
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KARİKATÜR

K
arikatür:YasirB

uğraEryılm
az

DOSYALARI 
MATBAAYA VERDİK. 

1 HAFTA TATİLE 
ÇIKAYIM. OZALİT 

ANCAK GELİR.

EFENDİM 
MEGA'DAN 
ARIYORLAR. 

"OZALİT" ŞU AN 
EKRANINIZDAYMIŞ.


