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Tasar›m objesi

Tasar›m ve yarat›c›l›¤›n önemi hakk›nda bir sürü insan, bir
sürü meflhur kitap yazd›. Konu; tasar›m› stratejik bir avantaj
olarak kullanmaktan dünyay› daha yaflan›r bir yer yapmaya
kadar gitti. Hatta fazlas›na. Çok daha fazlas›na. Bu yaz›da
ise konumuz, sonunda güzel bir tasar›m/ürün ç›kabilmesi için
ifl dünyas›nda tasar›m sürecinin nas›l ilerlemesi gerekti¤i...

Tasar›m bir bütündür, parçalar› yoktur. E¤er 2.500
dolarl›k Armani tak›m elbiseyi yanl›fl ayakkab›larla
giyerseniz, o ayakkab›larla hat›rlan›rs›n›z. Elbisenizle
de¤il. Tutars›zl›k flüphe yarat›r ve flüphe de insanlar›
ihtiyatl› olmaya iter. Tabii e¤er müflterinizin alternatifi
yoksa bu çok mühim birfley de¤il ama var. Bunu da
biliyorlar. E, öyleyse? Öyleyse; bir flirketin mükemmel
bir logoya sahip olmas›, e¤er bu iletiflim çabas›n› baflka
alanlara tafl›mayacaklarsa pek de yeterli de¤ildir.
‹letiflim her yerde ayn› olmal›d›r: Telefonlar›n nas›l
aç›laca¤›ndan kurumsal kimli¤e, branding’den
ambalaja, bas›l› malzemelere, reklama, internete hatta
multimedya ve internet iletiflimine kadar. Mesela Nike’›
baflar›l› yapan “swoosh” logosu de¤ildi.. Tam tersi,
dikkatle planlad›¤› iletiflim stratejisi sayesinde Nike,
logosunu ikonlaflt›rd›. “Swoosh” logo, sadece
ayakkab›lar›n üstüne tak›l› bir karton parças›nda
kalsayd›, bu kadar hat›rlan›r olmazd› herhalde.

Budizm’e göre, iyi karma veya kötü karma yoktur, sadece karma
vard›r. Tasar›m için pek böyle denemez. Karma evrensel bir
durumdur, tasar›msa insani bir eylemdir ve bu yüzden de de¤iflkenlere
aç›kt›r. Bu yaz›da geçen her tasar›m kelimesi “iyi tasar›m” anlam›nda
kullan›lm›flt›r.

Tasar›m -iyi tasar›m- ucuza mal
olamaz.
E¤er iyi bir tasar›m›n neler
baflarabilece¤ine inanm›yorsan›z,
paran›z› baflka birfleye harcarsan›z
daha iyi olur.
Alg› bombard›man› ça¤›nda yafl›yoruz. Eyeball’lar
yani tüketiciler için yar›flmam›z bir internet meselesi
olmay› aflt›. Art›k bütün flirketlerin amac› bu oynak
pazarda tüketicileri kendi ürün veya hizmetlerine
çekmek.
Bu amac› gerçeklefltirmek her flirketin kendi çal›flan›,
ürünü ve servisinde bafll›yor ama orada bitmiyor.
Bugün esas farkl›l›k yaratan, flirketlerin tüketicileriyle
nas›l bir iletiflimi oldu¤u. Esas›nda ifl hayat›nda
iletiflim, hiç bugünkü kadar önemli olmam›flt›. ‹flte
bu da, flirketler aras›nda, iç ve d›fl yarat›c›l›¤›
destekleyen ortamlar› ve tutumlar› gelifltirme bask›s›n›
artt›rd›. fiirketler, hiç olmad›¤› kadar çok tasar›ma
de¤er vermeye bafllad›.
Tasar›m nedir, ne de¤ildir?
Genelde tasar›m güzel görünen bir fleydir. Herhalde
bu yüzden ço¤u zaman stille kar›flt›r›l›r. Oysa tasar›m,
iletiflimin yap›s›n›, yani fikri kuvvetlendirir. Sadece
yüzeysel görünümle ilgilenmez. Büyük tasar›mc› Saul
Bass, buna “fikir ç›plakl›¤›” der -” kendi bafl›na öylece
duran mesajlar...”
Tabii ki iyi bir fikir, kötü uygulanabilir. Ama kötü bir
fikir tasar›mla kurtar›lamaz. Mesela, dünyaca ünlü bir
moda markas›, herkes üstüne otursun diye Kuran’dan
ayetleri jean’lerin arka cebine basmaya kalkarsa, bu
daha tasarlanmadan ve üretilmeden bile kötü bir fikirdir.
K›zg›n Müslümanlar›n ç›¤l›klar› da bunu
do¤rulayacakt›r. Baflka bir renk ve font kullanmakla
sonucun de¤iflmeyece¤iyse aç›kt›r.
Fikir, tasar›ma a¤›rl›¤›n› verir. ‹nsanlar› pozitif veya
negatif etkileme ya da hiç etkileyememe gücünü.

Tasar›m brief’i
Tasar›m brief’i, proje bafllamadan önce müflteri
taraf›ndan tasar›mc›ya verilen yaz›l› bir aç›klamad›r.
Müflteriniz; amaçlar›n›, beklentilerini ortaya döküp
bir faaliyet alan› tan›mlar. Ayr›ca size, projeler
ilerledikçe de bu verdi¤i söze tekrar dönülüp
bak›labilece¤inin garantisini verir. Bu, herkesi
dürüstlü¤e davet eden, dürüst bir yoldur. E¤er brief
kafan›zda sorular yarat›rsa daha da iyi. Çünkü erken
soru, her zaman geç sorudan evlâd›r.
Brief ne ifle yarar? Brief’in amac›, yap›lacak iflle ilgili
herkesin ortak bir anlay›flla ifle bafllamas›n› sa¤lamakt›r.
Brief yön verir. Proje ilerledikçe konseptleri ve
uygulamalar› test edece¤iniz kerterizdir. Baz›
tasar›mc›lar brief yerine müflterilerine kendi yazd›klar›
sorular› verirler.
Öyle bile olsa, amaçlar› belirlerken ve hedef kitleyi
tan›mlarken esas sorumluluk müflteridedir.
Tasar›m brief’inin baflka bir faydas› da, müflterinize
bu ifle niye bafllad›¤› konusunda netlik kazand›rmas›d›r.
Çünkü niye yapt›¤›n›z› bilmezseniz kayda de¤er bir
fley yapma flans›n›z pek olmaz. Ayr›ca müflterinizin,
flirketini de arkas›na almas›na yarar. Bir brief, flirket
d›fl›ndakiler için ne kadar önemliyse içindekiler için
de o kadar önemlidir. Tasarlanan fleyden flirket içinde
birinci dereceden etkilenecek çal›flanlara brief’i
gösterdi¤inizde sadece faydal› yorumlar duymakla
kalmaz, tasar›m›n›z› sat›n almalar›n›n yolunu da
yapars›n›z.
Müflteri olarak flöyle bir düflünün; herhalde istedi¤iniz
son fley projenizin, tasar›mc›n›z›n yetenek testine
dönüfltü¤ünü görmektir. Oysa sizin sorumlulu¤unuz
tasar›m flirketinin elinden gelenin en iyisini üretmesini
sa¤lamak. Onlarla bu yüzden çal›fl›yorsunuz. Brief’i
de bu yüzden verdiniz zaten.

‹yisinden bir tane brief naz›l yaz›l›r? Brief bir taslak
çizim de¤ildir. Tasar›mc›ya ifli nas›l yapmas› gerekti¤ini
söylememelidir. Tasar›m›n neler içermesi gerekti¤i
konusunda müflterinin bekletilerini aç›klayan bir rehber
olmal›d›r. Briefler projeden projeye farkl›l›k gösterse
de hepsi için geçerli ortak noktalar vard›r. ‹flte baz›lar›...
Öncelikleriyle birlikte amaçlar›n aç›kça belirtildi¤i bir
cümle yaz›n.
Bu amaçlar›n flirketin genel konumland›rmas› ile
alakas›n› belirtin.
Baflar› hedefinizi nas›l ölçece¤inizi belirleyin.
Hedef kitlenizi tan›mlay›n.
Bütçe ve zamanlaman›z› belirleyin.
‹ç onay mekanizman›z› aç›klay›n.
Özetlemek gerekirse brief; kat›lan herkesin memnun
oldu¤u, baflar›l› bir tasar›m›n yolunu yapar.
Tasar›m para ister
Bir müflteri olarak neyin kaça maloldu¤unu bilirseniz,
projenizi daha verimli yönlendirebilirsiniz. Mesela
tasar›m flirketiniz, projeniz için d›flar›ya (yazar,
foto¤rafç› veya illüstratöre) ifl yapt›r›yorsa bunu size
fatura ederken ödedi¤i para üzerine komisyon ekler.
Komisyondan kurtulmak için, tasar›m flirketini aradan
ç›kart›p direkt bu insanlarla çal›flmay› seçebilirsiniz
ama bunu en bafl›ndan konuflmal›s›n›z. Ayn› komisyon
sistemi bask› için de geçerlidir.
Foto¤rafç›lara, illüstratörlere ve yazarlara, bafllayan
bir iflin iptali halinde bile bir miktar para ödenir. Çünkü
bu insanlar sizin iflinizi kabul ettiklerinde baflka ifl
tekliflerini geri çevirirler. Foto¤raf çekimlerinde, çekim
iptal edilse bile tam ödeme yapman›z istenebilir. Ayr›ca,
aksine birfley konuflulmad›kça çekilen foto¤raflar›n
bir kerelik kullan›m hakk›n› sat›n al›rs›n›z. Foto¤raf›n
kendisini de¤il. Uzun süreli kullan›m haklar› için ayr›ca
konuflmal› ve para ödemelisiniz.
Bütçelendirme ve proje idaresi
Brief oluflturmak zor olsa da, bütçelendirme ve proje
idaresi kolay ifllerdir. Bir projeyi bütçelendirme ve
idare için sadece iki fleye gerek vard›r: Müflteri ve
tasar›mc›. Her zaman için en baflar›l› çal›flmalar, bütün
bilginin masaya serildi¤i ve beklentinin aç›k oldu¤u
iflbirlikleridir.
Tasar›m para ister. Çok baflar›l› ve yetenekli bir
tasar›mc›n›n da dedi¤i gibi, tasar›m ekibine söylense
de söylenmese de, “Her zaman bir bütçe vard›r.”
Müflteriler genelde ne kadar para harcayabileceklerini
söylemekten korkarlar. Çünkü tasar›mc›n›n o bütçeye
göre ifl üretece¤ini, -mümkün olsa bile- ucuz çözüme
gitmeyece¤ini düflünürler. Ama e¤er jip almay›
düflünürken paran›z ancak 4 tekerlek, 4 vites ve bir
radyoya yetiyorsa gidip de Range Rover’lara bakman›n
da bir anlam› yok tabii!

100.000 dolarl›k bir bütçeniz varsa ve bunun içinden
15.000 dolar› baflka bir fleye ay›rmak istiyorsan›z,
tasar›m ekibine bu bilgiyi vermekte fayda vard›r. Çünkü
böylece 110.000 dolar bütçeli çok güzel ama
ödeyemeyece¤iniz bir iflle karfl›laflmazs›n›z. Bütçe
aflamas›nda a¤›r top, güvendir.
Karfl›l›kl› güven duymadan beraber çal›flma imkan›
yoktur.
Kim lider? Kim takip eder?
Liderlik konusunda yaz›lm›fl cilt cilt kitap oldu¤u için
burada liderlik dersi vermek niyetinde de¤iliz. Ayn›
kurallar burada da geçerli. Bir tasar›m projesinde,
liderin sonuçlar üzerinde kesin yönlendirmeler yapmas›
gerekir. Bir müflteri olarak, ihtiyaç duyuldu¤unda orada
bulunman›z ve derhal karar vermeniz gerekebilir.
Tasar›m›n amaçlar›n›z› nas›l destekledi¤ini anlaman›z
gerekir ki, siz de üstünüzdekilere satabilesiniz. Ayr›ca
gerekli da¤›t›m noktalar›n› tespit edip gerekli onaylar›
almaya da haz›rl›kl› olmal›s›n›z. Tam bu noktada flunu
söyleyelim ki, baz› tasar›mc›lar mükemmel sunum
yaparlar. Hatta esas›nda, büyük patronlara ifllerini
kendileri sunmaya bay›l›rlar. Ama ikna edici olabilseler
bile son onay› alan onlar olmamal›. Tak›m›n›z›n lideri
olarak bu sizin görevinizdir. ‹fli bitiren siz olmal›s›n›z.
E¤er amaçlar›n›z› iyi belirler, iflleyifli erken oturtabilir
ve tasar›m ekibinin sizden her ihtiyac› olana eriflmesini
sa¤layabilirseniz sonuçta ortaya ç›kan tasar›m kadar,
süreç s›ras›nda da keyif al›rs›n›z. En az›ndan bizim
üyelerimiz ve onlar›n müflterileri böyle düflünüyor.
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Hayat Dersi=

Biz grafik tasar›mc›lar, zaman yönetimine karfl›y›zd›r.
Bu kavram› duyar duymaz beynimizde bir kap› kapan›r.
Bunun sebebi, grafik tasar›mc›lar›n spontan ve flafl›rt›c›
olandan yana olmalar›d›r. Yarat›c› insanlar olarak bize
de¤er katan fley, sürprizlere ve kazalara aç›k olmam›zd›r.
Ya da öyle san›r›z.
“Verimli Sanatç›” tan›m›n›n ta kendisi olan Pablo Picasso,
inan›lmaz bir tempoda çal›fl›rd›. Baflar›s›n›n en az yar›s›n›,
üretti¤i ifllerin say›s›na ve çap›na borçluydu. Tek sorun,
buna karfl›l›k özel hayat›nda ve iliflkilerinde ödedi¤i
bedeldi. Picasso’yu ateflleyen fley adrenalin ve duygunun
patlay›c› kar›fl›m›yd› ama bu ayn› zamanda, Picasso’nun
afl›klar›n›n ve tan›d›klar›n›n flahit oldu¤u, son derece
y›prat›c› ve zarar verici bir davran›fl biçimini de
beraberinde getiriyordu.
Baz› tasar›mc›lar kariyerlerini Picasso modeli üzerine
kurgulad›klar› halde, bir ço¤umuz tatmin edici bir meslek
hayat›n›n yan›s›ra, tatmin edici bir hayat da isteriz.
Adrenalin ve duygu, bu sofistike amaca ulaflmak için
yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda özdisiplin gerekir. Yani
zaman yönetimi. Size bunu yapabilmenin basit s›rr›n›
vermeden önce, buna engel olan kendi önyarg›lar›n›z›
gözden geçirmenizi istiyorum.
Marty Neumeier/Critique Magazine

Bu önyarg›lardan birine veya tümüne esir düfltü¤ünüzü
itiraf edebiliyorsan›z, bunlardan kurtulman›n yoluna
girdiniz demektir. fiimdi ihtiyac›n›z olan tek fley, zaman
kayb›na neden olan al›flkanl›klar›n›zdan kurtulmak için
basit bir yöntem. Haz›r m›s›n›z? Zaman yönetiminin
s›rr› ‘Yap›lacaklar Listesi’dir. Evet, Yap›lacaklar Listesi.
Yap›lacaklar Listesi’nin özü ise Pareto Prensibi’dir.
Bazen 80/20 Kural› olarak da geçen Pareto Prensibi,
19. yüzy›lda yaflayan ‹talyan iktisatç› Vilfredo Pareto
taraf›ndan gelifltirildi. Basite indirgendi¤inde Pareto
Prensibi, hedeflerinizin %20’sini gerçeklefltirerek %80
verimlili¤e ulaflabilece¤inizi söyler. E¤er listenizdeki
en önemli iki maddeyi tamamlarsan›z, yapman›z
gerekenlerin ço¤unu yapt›n›z demektir. En az›ndan
elinizden geleni yapm›fl olman›n huzuruyla, akflam
rahat uyuyabilirsiniz.
Bir derginin yan›s›ra bir tasar›m stüdyosu yürüttü¤ümü,
tasar›m yapt›¤›m›, makaleler yazd›¤›m›, y›lda birkaç
hafta konuflmalara ay›rd›¤›m› ve buna ra¤men tatil
yapacak zaman›m›n oldu¤unu duyanlar flafl›r›yorlar.
Bunu sofistike bir zaman yönetimi yaz›l›m›na borçlu
de¤ilim. Ne tuvalete ‘beeper’ tafl›yorum ne de günde
12 saat çal›fl›yorum. Sebebi, “Yap›lacaklar” listem ve
ona olan sadakatim.
Yap›lacaklar listesi, görevlerimin bir dökümü olmaktan
çok bu görevleri hangi öncelik s›ras›na göre yapaca¤›m›n
bir s›ralamas›.
Baz› insanlar gibi maddeleri gruplamak, bölmek ve
tekrar gruplamak, k›sa, orta ve uzun vade sütunlar›na
yerlefltirmek için saatler harcamak yerine, bunlar› bir
kenara b›rak›p her fley için tek bir basit liste oluflturun.

Sonuçta insano¤lunun gen haritas›n› ç›karm›yoruz.
Ama bu iflin püf noktas› listenizdeki en önemli maddeyle
bafletmek. Özdisiplinin girdi¤i nokta bu. Bir görevi
listenin bafl›na al›p, kendi otoritenize karfl› ç›karak daha
kolay veya e¤lenceli diye baflka birfley yapamazs›n›z.
Tabii ki zaman yönetimi için tasarlanm›fl say›s›z ürünle
gayretlerinize biçimsel ve törensel katk›larda
bulunabilirsiniz. Bas›l› veya dijital ajandalar, cep
ajandalar› ve bilgisayar yaz›l›mlar› hayat›n›z›
kolaylaflt›rabilir. Son sayd›¤›mda piyasada sizi daha
baflar›l› ve düzenli bir insan yapma vaadinde bulunan
yetmiflin üzerinde yaz›l›m vard›. Bu vaadleri
küçümsememekle beraber, iflten çok, ürüne vakit
harcamak gibi bir tehlike mevcut. Küçük bafllamak
daha iyi; size iyi gelen bir teknik gelifltirin sonra
isterseniz bunu haz›r bir sistemle de¤ifltirin. Prototip
bir teknik önermek yerine, size kendi yöntemimi
anlatay›m. Siz de kendinize göre birfley tasarlay›n.
‹ki liste tutuyorum; sar› bir bloknotta genel listemi,
haftal›k takvimimde ise daha detayl› bir listeyi. Genel
listeme, yak›n gelecekte tamamlanmas› gereken bütün
ifllerimi (stüdyoda devam eden ve özellikle büyük
olanlar›) yaz›yorum. Takvimimde ise gündelik ifllerimi,
toplant›lar›m›, etmem gereken telefonlar›, teslim
günlerini ve gün içinde tamamlamay› umdu¤um di¤er
fleyleri tutuyorum. E¤er yetifltiremezsem, bir sonraki
güne aktar›yorum.
Her sabah iki listemi kontrol ediyorum. ‹ki fley ar›yorum:
Yap›lmas› gereken en önemli ifl ve yap›lmas› gereken
en acil ifl hangisi? Örne¤in, Critique dergisine katk›da
bulunan biriyle görüflmem önemli olabilir ama sinirlenip
bizi kovmaya karar vermeden bir müflterimden özür
dilemek de acil olabilir. Her ne kadar zor olsa da acil
olan› önce yapar›m çünkü yapmazsam daha sonra
telafisi zor olan durumlara düflebilirim. Listeme yeni
maddeler ekleme konusunda her zaman hevesliyim.
Ayn› flekilde onlar› yap›p üstlerini çizme konusunda
da. Bunu iflin do¤al ak›fl› kabul ederim, nefes al›p
vermek gibi. Gündelik listemdeki ifllerin tümüne
yetiflti¤im enderdir ama en az›ndan yapabildiklerimi
yapman›n huzuruyla, stüdyodan ç›kt›¤›mda ifli tümüyle
unuturum.
‹flte bu kadar. Zaman yönetimi konusunda say›s›z
öneri bulabilirsiniz. Ama ço¤u, ayn› bu yaz› gibi
Micheal LeBoeuf’ün Ak›ll› Çal›flmak adl›
klasikleflmifl kiflisel yard›m kitab›ndan esinlenmifltir.
LeBouef’ün önerdi¤i flekilde daha yap›sal bir sistem
uygulayabilirdim ama daha gevflek, spontan ve ak›c›
bir yap›n›n kendimi yarat›c› hissetmeme yard›mc›
olaca¤›n› düflünüyorum.
Kendi kuraca¤›n›z sistem, ister daha fazla veya az
yap›sal olsun, büyük bir ihtimalle benim ald›¤›m
sihirli sonuçlar› do¤uracakt›r. Pareto Prensibi
üzerine kurulu oldu¤u sürece. Kendi yap›lacaklar
listenizin gönüllü kölesi olarak, çal›flma gününüzün
efendisi olacaks›n›z. Böylece ne zaman uzaklaflmak
isterseniz, listenizin bafl›na “Tatile ç›k” yazabilirsiniz.
Tunus’a ne dersiniz?

Ders 1: Terlemezsen, alamazs›n.
Actor’s Studio’dan Stella Adler ö¤rencilerine flöyle derdi: “Daha fazlas›n› istiyorsan›z, daha fazla ödeyin.”
Do¤ru bir tavsiye olmakla beraber, al›nan sonuçlar her zaman çok çal›flmakla ilgili de¤il.

Ders 2: Hareket üretkenliktir.
Birçok insan meflgul olmay› sonuç almakla kar›flt›r›r. Ancak günün sonunda, hiç birfley halletmedi¤iniz
duygusuna kap›labilirsiniz. James Victore, geçmifl bir say›da Thoreau’nun “Basitlefltir, basitlefltir,” beyan›n›n
daha da basitlefltirilebilece¤ini söylemiflti. Thoreau do¤ru fikri yakalam›flt›. “Meflgul olmak yeterli de¤il”
demiflti. “As›l soru, neyle meflgul oldu¤umuz!”

Ders 3: Verimlilik yararl›l›kt›r.
Tasar›mc›lar verimlili¤e flüpleyle bakarlar çünkü yarat›c›l›¤›n ço¤u zaman beklenmedik yollardan gelece¤ini
bilirler. Ama verimlilikle yararl›l›k ayn› fley de¤ildir. Verimlilik ifli do¤ru yapmaya odakl›d›r, yararl›l›k ise
do¤ru ifli yapmaya. ‹flinizi yararl› bir flekilde yapmak -yani do¤ru ifli yapmak- üretkenli¤inizi ikiye veya üçe
katlayabilir.

Ders 4: Bir dâhi gece mesaisi yapar.
Ö¤renciyken projelerimizi bitirmek için ne gerekirse yapar›z. Daha sonra bu al›flkanl›¤› ifl yerimize tafl›r›z.
Hafta içinde bitiremediklerimizi geceleri ve hafta sonlar› çal›flarak tamamlamaktan profesyonel bir gurur
duyar›z. ‹stemeden Parkinson Kural›na uyar›z: ‹fl eldeki zaman yay›l›r. Birçok tasar›mc› iki saat alan ama
asl›nda bir saatte bitebilecek bir iflin, stüdyonun kâr›n› %600’e kadar ç›karabilece¤inin fark›nda de¤ildir.

Ders 5: Bir iflin do¤ru yap›lmas›n› istiyorsan, kendin
yapmal›s›n.
Bu, itibarlar›n› kendi iflleri üzerine kurmufl tasar›m yöneticileri için geçerlidir. Yaln›z mikro-yönetim huyu,
beraberinde iki dezavantaj getirir. Alt›n›zda çal›flanlar› sorumluluktan ve dolay›s›yla ö¤renmekten al›koyar,
sizi de verimlilikten. Herfleye kendinizden küçük bir parça adamak, kendinizden büyük bir parçay› hiçbirfleye
adamak demektir.

Ders 6: Daha çok disiplin daha az özgürlük demektir.
Disiplinin kötü bir ünü var. Yarat›c› insanlar olarak bize “Hay›r” denmesine alerjimiz vard›r. Önce
ebeveynler›miz, sonra ö¤retmenlerimiz, son olarak da patronlar›m›z ve müflterilerimiz taraf›ndan. Sonuç
olarak kendimizi disipline etmeye karfl› da bir alerjimiz olur. Ama gerçek flu ki, yüksek derecede yarat›c›l›¤›n
anahtar› özdisiplindir.

Ders 7: Bask› alt›nda daha iyi çal›fl›l›r.
Bu düflünce bafltan ç›kar›c›d›r çünkü ifli geciktirmeyi (oyalanmay›) teflvik eder, ortalama iflin bahanesi olur
ve bizi “bask› alt›nda iyi bir oyuncu” olmak gibi bir ünle ödüllendirir. Sonunda foyam›z ortaya ç›kar ve bu
arada tembellik ve korku krizleriyle bo¤uflmaktan kendi gözümüzde imaj›m›z zarar görür.

