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E D İ TÖ RD EN

ANGARYAYA DÖNMESİN
Üyesi olduğumuz PR Global Network’ün yılda 

iki kez düzenlenen toplantılarında 50’den fazla 

ajans yöneticisiyle bir araya geliyoruz. Sektör-

deki global gelişmeleri ve farklı ülkelerin bakış 

açılarını takip etmek keyif veriyor. Ülkemizdeki 

iletişim çalışmalarına bakış açısıyla dünyanın 

birçok ülkesindekileri kıyaslama şansı yakalıyo-

ruz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Çalışma 

disiplini ve düzeni açısından çok farkımız yok. 

Aslında hızlı aksiyon alma, PR dışındaki sosyal 

medya gibi birçok farklı konuya da hakim olma 

ve çözüm üretme açısından ileride olduğumu-

zu bile söyleyebilirim. Ancak bu toplantılarda 

Türkiye’deki en büyük eksiğin içerik yönetimine 

olan bakış açısı olduğunu görüyoruz. Yurtdı-

şında medya yansıması elde etmek daha zor 

olduğu için ajanslar içerik üretiminde daha da 

uzmanlaşmak ve bu konu üzerine daha çok 

kafa yormak zorunda kalıyor. Bizde ise genel-

de kimin kiminle ilişkisi daha iyi gibi yüzeysel 

bir bakış açısı ön plana çıkıyor. Bu da tabii bir 

süre sonra tıkanıyor. Bununla birlikte özellikle 

Amerika ve Avrupa’da basın toplantısı düzen-

ledikleri zaman mutlaka konunun uzmanlarını 

bir araya getirerek dolu dolu bir lansman ge-

çirmek zorundalar. Türkiye’de ise özellikle son 

dönemlerde içi dolu olmayan basın toplantıları 

düzenlemek trend haline geldi. Hatta belki de 

modası geçmek üzere olan bir trend. Geçtiği-

miz ay bir basın toplantısı planı için takvimlere 

baktığımızda aynı gün onlarca toplantı oldu-

ğunu gördük. Bunun üzerine ertesi gün ve bir 

sonraki gün medya yansımalarını takip etmeye 

karar verdik. İçeriği güçlü olan ve detaylı bilgi 

verilen iki tanesi dışında diğerlerinin etkisiz kal-

dığına şahit olduk. Bu da mutlaka ajans ile firma 

arasında beklentilerde bir çatlak oluşturmuştur 

ve müşteri ajansı, ajans gazeteciyi sorumlu tut-

muştur. Peki ajanslarda fırtına koparan basın 

toplantılarına gazeteciler nasıl bakıyor? Hangi 

toplantılara katılmayı tercih ediyorlar? diye ga-

zetecilere sorduk. Basın mensupları içeriği za-

yıf, çok sık lansman yapan markaların toplan-

tılarına katılmak istemiyor. Zaten yoğun olan iş 

planları arasında bir de içeriği zayıf toplantılar 

onlara angarya geliyor. 

OFİS DIŞINDA ÇALIŞMAYA NE 

KADAR HAZIRIZ?

Aristokrat’ın 3. sayısında her zamanki gibi 

farklı konu ve röportajlar sizleri bekliyor. Bu 

ayki röportajlarımız arasında Türkiye’nin önde 

gelen müzisyen/yazarlarından Tuna Kiremitçi, 

ünlü magazin yazarı Onur Baştürk, PR Global 

Network Başkanı Christina Rytter, Setur’dan 

Önder Birgül ve Michelin’den Selen Dik Mu-

ratoğlu başrolde. Bunun yanı sıra ofis dışında 

çalışma gibi dosya konularımızı ve iyi bir kriz 

iletişim planı için nereden başlamalı gibi uz-

man yazılarımızı da ilgiyle okuyacağınızı tah-

min ediyorum. Özellikle ofis dışında çalışma 

konusunda yazıyı hazırlayan arkadaşlarım be-

nim de görüşümü almak istedi. O an için net 

bir cevap vermiş olsam da aslında bu konuda 

benim de kararsızlıklarım yok değil. Çünkü 

kendim ajans dışındayken genelde çok daha 

verimli, bölünmediğim bir çalışma fırsatı yaka-

ladığımı biliyorum. Ancak içimdeki disiplin ve 

dinamizm aşığı oğlak uyanınca bizim sektörü-

müzde bunun yürüme potansiyelini biraz zor 

görüyorum. Sanırım bu konu tamamen kişinin 

kendi kendine konsantrasyon olabilme ve öz 

disiplininde yatıyor. Bakalım yazımızı okuyun-

ca siz ne düşüneceksiniz?

Çınar Ergin 
Aristo İletişim Ajans Başkanı

Aristokrat Dergisi, Aristo İletişim Danışmanlığı 
ve Reklam Tic.Ltd.Şti., tarafından T.C. 

yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. 
Dergi içeriğinin tamamı veya bir kısmı, Aristo 

İletişim Danışmanlığı ve Reklam Tic.Ltd.Şti.’nin 
izni olmadan kullanılamaz. Dergide yayınlanan 
köşe yazıları, yazarların kişisel görüş, yorum 
ve tavsiyelerini içermektedir. Aristo İletişim 

Danışmanlığı ve Reklam Tic.Ltd.Şti., yazılarda 
yer alan bilgi, görüş ve tavsiyeler nedeniyle 

doğabilecek maddi ya da manevi zararlardan 
sorumlu değildir.

Aristo İletişim Danışmanlığı ve 
Reklam Tic. Ltd. Şti.’nin 3 aylık süreli yayınıdır.

 3



İÇİNDEKİLER

12

16
28

24

2017 yılı 
2016’yı gölgede 
bıraktı. Sene 
kapanmadan 
2017 yılının 
yatırımcının 
yılı olduğunu 
söylemek 
mümkün mü?

Acaba gazeteciler 
mi artık basın 

toplantılarını çok 
önemsemiyor 

yoksa başka bir 
yerlerde mi hata 

yapıyorsunuz?

Kelimelerle oynamak 
mı, yemek yapmak 
mı daha zor derseniz 
cevabını gazetecilere 
sormak lazım... 

Daha yüksek 
performans, 
verimliliğin artması 
ve çalışanların 
daha mutlu olması için kurumsal 
dünyada  belli şartlar altında esnek 
çalışma imkanı sunuluyor.

“Gündemde 
kalmak için 

bir çaba sarf 
etmiyorum. 

İyi yazı yazmak, 
yazdığım şeyin son tahlilde benim 

içime sinmesi en büyük derdim.”

38

48

“Tutkumun otomobil 
olduğu söylenemez, 
benim tutkum bana 

yaşattığı güzelliklere 
ve mücadele etme 

yetisine…”

“Her şarkı kendi 
macerasını 

beraberinde 
getiriyor ve 

güzel olan da bu. 
Şarkılarım benim 

seyir defterim.”

20
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ATAMALAR

VİZYON

ANADOLU 
ISUZU’YA 

YENİ ATAMA
2005 yılında 

Anadolu Grubu’na 
katılan Selda Çelik, 
geçtiğimiz aylarda 
Anadolu Isuzu’da 

Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim 

Müdürü olarak 
göreve başladı.

ETİD’TE BAYRAK 
DEĞİŞİMİ 

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri 
Derneği’nin 
(ETİD), yeni 

Yönetim Kurulu 
Başkanlığı 

görevine E- Ticaret 
sektöründeki 
başarılarıyla 

tanınan Emre 
Ekmekçi atandı.

AVON’DA 
YENİ ATAMA

AVON, pazarlama 
alanında yeni bir 

solukla yoluna 
devam ediyor. 
2010 yılında 

AVON İngiltere’de 
görev yapan Esen 
Mestan Kocatürk, 
Ticari Pazarlama 
Direktörü olarak 

atandı.

HEPSİBURADA’YA 
YENİ CEO

23 yıllık 
deneyiminin 17 
yılını e-ticaret 

sektöründe 
geçiren ve halen 

Hepsiburada 
Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak 
görev yapan Hein 
Pretorius, şirketin 
yeni CEO’su oldu.

AXA SİGORTA’DA 
ÜST DÜZEY 

ATAMA 
Mert Ekitmen, 
AXA Sigorta 
Hasar ve Tüm 

Operasyonlardan 
Sorumlu Başkan ve 
İcra Kurulu Üyesi 
olarak görevine 

getirildi.

SCHNEIDER 
ELECTRIC’TE 

ATAMA
2007 yılından bu 
yana Schneider 

Electric Türkiye’de 
görev yapan İsmail 

Yamangil’in, 
Türkiye, İran ve 
Orta Asya Retail 
İş Birimi Genel 

Müdür Yardımcısı 
olarak atandı.

COCA-COLA 
TÜRKİYE’DE ÜST 

DÜZEY ATAMA
2004 yılından 
itibaren Coca-
Cola’da görev 
alan Evguenia 

Stoichkova, Coca-
Cola Türkiye, 

Kafkasya ve Orta 
Asya Bölge Başkanı 

olarak atandı.

TEMSA İŞ 
MAKİNALARI’NDA 
BAYRAK DEĞİŞİMİ

1995 yılında Temsa 
Ailesi’ne katılan 
Eşref Zeka, satış 

ve pazarlama 
direktörlüğü 

görevlerinden sonra 
Temsa İş Makinaları 

Genel Müdürü 
görevini üstlendi.

DEDEMAN 
OTELLERİ’NDE 

ATAMA
2015 yılından bu 

yana Park Dedeman 
Levent Oteli’nin 

Genel Müdürlüğü 
görevini sürdüren 

Tunay Erdal, 
geçtiğimiz aylarda 

Dedeman İstanbul’un 
Genel Müdürlüğü 

görevini de üstlendi.

VODAFONE’DA 
ÖNEMLİ ATAMA
Millenicom Genel 

Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi 

olarak görev yapan 
Meltem Şahin, 

Vodafone Türkiye 
Kurumsal İş Birimi 
İcra Kurulu Başkan 

Yardımcılığı 
görevine atandı.

METROPOLÜN DEĞİŞEN RUHUNA UYGUN PARDESÜ 
KOLEKSİYONU
Tesettür modasını yenilikçi fikirlerle buluşturan Zühre, son-
bahar- kış koleksiyonunu kadınların beğenisine sundu. Kolek-
siyonunda baskı, arma ve nakış detaylarına yer veren Zühre, 
rengarenk kürkleri de kürk tasarımlarıyla buluşturdu. Belden 
oturtmalı kalıplardan oversize modellere, pileli detaylardan 
yarasa modellere kadar birçok alternatifi sonbahar- kış ko-
leksiyonunda buluşturan Zühre, müşteri ihtiyacını karşılayan 
yenilikçi ve modern çizgileriyle sıcacık modellere yön veriyor.

DEVAM EDİYOR
KARİYER YOLCULUKLARI

BALDA KAPAK DEVRİMİ
Doğanın mucizesi olan bal; 
dünyanın en kıymetli be-
sinleri arasında yer alıyor. 
AR-GE çalışmalarıyla sek-
törde dikkat çeken Ana-
varza Bal, doğanın değer-
li armağanı balı, akıllı bir 
tasarımla yeniliyor. Balı 
en lezzetli haliyle sof-
ralara taşıyan Anavarza 
Bal, akıllı kapak çiçek 
ve çam balını lezzet 
severlerin beğenisine 
sunuyor. Özel olarak 
geliştirilen akıllı ka-
pak ile balın tek bir 
damlasının bile ziyan 
olmasını engelliyor. 325 
gr akıllı kapaklı ambalaj-
larda sunulan Anavarza 
Bal’ın çiçek balı; lezzet 
vaat ediyor.

MEKANLARDA GÜVENLİK VE ENERJİ 
TASARRUFU SAĞLIYOR
PVC kapı ve pencere üreticisi Egepen Deceuninck; 
güneş ışığı, yağmur, toz gibi dış etkenlerden koru-
yan Storbox Panjur Sistemi ile ev ve ofislere güven-
lik, yalıtım ve enerji tasarrufunu bir arada sunuyor. 
Mekanlara pratik ve estetik çözümler sunan Egepen 
Deceuninck  Storbox Panjur Sistemi de güvenlik, ya-
lıtım ve enerji tasarrufu avantajının yanı sıra yaşam 
alanlarınızda arzu ettiğiniz serinliğe kavuşmanıza 
yardımcı oluyor. Güneş ışığı, toz ve yağmur gibi hava 
koşullarına karşı koruma sağlayan Storbox Panjur 
Sistemi, kolay temizlenebilen yapısıyla kullanıcılar 
tarafından rağbet görüyor.

TASARIM SEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
Mimari ve teknik açıdan yüzeylerde devrim yaratan 
Cosentino, en son teknolojiyle geliştirdiği yüksek ka-
lite ve estetik standartlardaki Suede yüzeyleri tasarım 
severler için görücüye çıkardı. Suede, benzersiz doku-
nuşu ve eşsiz güzelliği ile iç mimari ve tasarım dün-
yasında kullanılan yüzeyler arasında yeni bir duyuyu 
temsil ediyor. Cosentino tarafından en yeni teknolo-
jiyle geliştirilen Suede yüzeyler, estetik görünümünün 
yanı sıra, teknolojik performansıyla lekelere ve izlere 
karşı yüksek bir dayanıklılık sunuyor.
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ELLER BAKTERİLERDEN KURTULUYOR
Mikropların kişiler ve yiyecekler aracılığıyla bulaşma riskinin 
yüksek olduğu yüksek sirkülasyona sahip işletmelerde hem 
çalışan güvenliği hem de müşteri memnuniyeti için el yıkama 
ve dezenfeksiyonu kurallarına uyulması gerekiyor.  Eczacıbaşı 
Profesyonel bünyesinde yer alan endüstriyel temizlik ürünleri-
nin öncü markası Maratem, işletmelere sunduğu Antibakteriyel 
Köpük El Yıkama Ürünü ile çalışanları bakteri ve virüslere karşı 
koruyor. Maratem’in işletmele-
re sunduğu yeni Antibakteri-
yel Köpük El Yıkama Ürü-
nü, geliştirilmiş formülü 
sayesinde sağlığı tehlikeye 
sokan bakterilere karşı ko-
runmaya yardımcı oluyor. 
Maratem Antibakteriyel 
Köpük El Yıkama Ürünü, 
hijyen önlemi alınması ge-
reken hastane, otel, restoran 
gibi tesislerde çalışanlar için 
etkili bir kişisel hijyen su-
narken sirkülasyonu yüksek 
işletmelerde ziyaretçi hijyeni 
için alternatif oluşturuyor.

YUMUŞAK BEBEK CİLDİ İÇİN UNİ BABY
Bebeklerin hassas cildine uygun ürünler geliştiren Uni 
Baby pişik kremi bebeklerin cildini nemlendiriyor. Uni 
Baby Pişik Kremi, lanolin ve panthenol içeren formü-
lüyle pişikli bölgeyi nemlendirerek 30 dakika içerisin-
de etki ediyor. Doğru ürünler ile yapılan alt temizliği, 
pişik oluşumunu önlemenin ilk koşulu. Uni Baby Pişik 
Kremi, bu yaz bebek cildi bakımında ailelerin en büyük 
yardımcısı olacak. Bebek cildinin ihtiyaç duyduğu has-
sasiyeti ve korumayı sunan Uni Baby Pişik Kremi, bebek 
cildinin hava almasını sağlıyor. Uni Baby Pişik Kremi, 
bebek cildine özel geliştirilmiş içeriğiyle pişik oluşumu-
nu önlemeye yardımcı oluyor.

DAGİ’DEN 
SONBAHARDA ÇİÇEK 

AÇAN UYKU GİYİM 
KOLEKSİYONU

Bu sezon yataktan çıkıp 
sokaklara kadar inen pijama 

takımları,modadaki en 
popüler çağını yaşıyor. 
Pijamalar her ne kadar 

sokalarda boy göstermeye 
başlasa da ev ve uyku giyi-

mindeki vazgeçilmez yerini 
korumaya devam ediyor. 

Dagi’nin ilkbahar çiçeklerini 
ve desenlerini sonbahara 

taşıyan pijama takımları da 
vitrindeki yerini çoktan aldı. 
Dagi pijama takımları kolları 

saran uzun üst ve sonba-
hara uygun altları ile sıcak 
alternatifler sunuyor. Dagi;  
ev ve uyku koleksiyonunda 

rahatlığı kadar trendlere uy-
gun tasarımlarıyla kadınların 

beğenisini kazanıyor.

VİZYON

VİZYON

AYAKTA ÇALIŞARAK SPOR YAPIN
45 yılı aşkın bir süredir her seviyeden kullanıcının faydalandığı 
fitness çözümleri yaratmaya kendini adamış olan global fitness 
lideri Life Fitness, insanları aktif tutma misyonuyla “Inmove-
ment” hareketini başlattı. Life Fitness, “Her gün 3 saat ayakta 
durmak yılda 10 maraton koşmaya eşit” diyor ve çalışanları “In-
Movement” hareketine katılarak daha aktif olmaya çağırıyor.  İş 
hayatında gün boyu oturanları vücutlarında beliren rahatsızlık-
larından kurtaracak, mesai saatlerinin daha aktif geçirmelerini 
sağlayacak, her türlü çalışma alanına monte edilebilen “InMo-
vement” ailesi ile ayakta çalışarak daha sağlıklı olmak mümkün!

MUTFAKTA DOĞALLIĞA YENİ BİR YORUM
Mutfakta yenilikçi tasarımları ile işlevselliği ve estetiği 
bir araya getiren İntema, üç boyutlu desene sahip ahşap 
kaplama yüzeyli Lignum modeli ile mutfaklara doğallığı 
taşıyor.  Klasik mutfak anlayışına yeni bir bakış açısı ge-
tiren İntema, Lignum koleksiyonu ile mutfakta doğallık 
arayanlar tarafından tercih ediliyor. Lignum üç boyutlu 
desene sahip ahşap kaplama yüzeyi ile öne çıkıyor. İnte-
ma Lignum’un doğal ve hasır desenlerinde; meşe, çiko-
lata ve venge renk seçenekleri mutfaklara sıcak, samimi 
ve etkileyici bir hava katıyor. Böylece doğal ahşap yüzey-
lerinde mutfaklar huzur dolu mekanlara dönüşüyor ve 
daha çekici bir görünüme kavuşuyor.

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER SUNUYOR
Sektörde yenilikçi yapısıyla ön plana çıkan Novawood, özel 
tasarım ürünleri ile dış mekanlarda estetiğin ve dayanak-
lığın birleştiği zeminler yaratıyor. Dış mekan deck uygu-
lamalarında kullandığı Curly, Hexagon, Luxus ürünleri ile 
Novawood; alışagelmişin dışında benzersiz çözümler sunu-
yor. Ahşabın kendine has doğal güzelliğini ve geleneksel ya-
pısını günümüz trendlerine uygun koleksiyonlara dönüştü-
ren Novawood; butik işler için farklılık beklentilerine, özel 
tasarım ürünleri ile cevap veriyor. Ar-Ge çalışmalarının so-
nucunda ortaya çıkan tasarım ürünler, zeminlerde rutinin 
dışında yeni trendler yaratıyor.

GEOMETRİK TASARIMLAR İLE DİNAMİK 
MEKANLAR YARATIN
Söz konusu dekorasyon olduğunda trend sürekli deği-
şiyor. Son zamanların öne çıkan trendlerinden biri de 
geometrik tasarım. Sade, abartıdan uzak mobilyalarla, 
geometrik şekillere sahip modern mobilyalar ile evler 
yeni bir kimlik kazanıyor. Modern dekor anlayışını evi-
ne taşımak isteyenler için Buka Sofa; mobilya, aksesuar 
ve ev tekstiline kadar geometrik tasarımlı birçok ürünü 
bir arada sunuyor. İster küçük ve basit adımlarla ister 
büyük parçalarla bu yeni trendi evinize uyarlamanız 
mümkün... Buka Sofa’nın form olarak ay tutulmasından 
ilham alarak tasarladığı” Moon Koleksiyonu” zevkli ve 
modern görüntüsüyle bu trend için kullanabileceğiniz 
büyük parçalar arasında yer alıyor.

SOFRALARA TARZ KATIYOR
Dekorasyon tarzını sofralara yansıtmak isteyenler için bir-
birinden farklı desen seçenekleri sunan Selpak Collection 
Peçete sofraların değişmez aksesuarı oluyor. Koleksiyonda 
bulunan renkli ve çiçekli desen seçenekleri kahvaltı sofrala-
rına renk katarken, altın ve gümüş renklerin zarif desenlerle 
buluştuğu Selpak Collection Peçete modelleri ise akşam ye-
meklerinde misafirlere göz alıcı bir sunum yaşatıyor. Keyifli 
kahvaltılar ve kalabalık yenen akşam yemekleri için hazır-
lanan sofralar Selpak Collection Peçete koleksiyonu ile göz 
kamaştırıyor. Birbirinden farklı desen seçenekleriyle en özel 
ikramlara eşlik eden Selpak Collection Peçete koleksiyonu, 
sofranın şık tamamlayıcısı oluyor.
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KSS

PROJESİ YOLLARDA
AKILLI TIR, AKILLI ÇOCUKLAR

Mars Logistics, her yıl Mayıs ayının ilk haftası kabul gören 
Trafik Haftası’nda çok özel bir projeye imza attı. “Akıllı Tır, 
Akıllı Çocuklar” ile Edirne’de yaklaşık bin çocuğa temel trafik 
eğitimi verildi. Mars Logistics; trafik işaretleri, trafikle ilgili 
proje ve ekipmanların yer aldığı tırıyla Trafik Haftası boyunca 
Edirne’nin ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret etti. İlköğretim 
çağındaki çocukların trafik bilinç seviyelerinin artırılmasının 
hedeflendiği projeyle, dört gün boyunca yaklaşık bin çocuğa 
ulaşıldı. Edirne İl Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülen pro-
je kapsamında Mars Logistics’in gönüllü çalışan ekibi Edirneli 
öğrenciler ile tır içinde temel trafik bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirdi. Öğrenciler, eğitici ve keyifli bir eğitim süreciyle 
trafik haftası ve trafik kurallarının önemi konusunda bilgilendi-
rildi. Edirne Süloğlu İlkokulu’nda başlayan ‘Akıllı Tır Akıllı Ço-
cuklar’ projesi kapsamında; Mars Tırı sırasıyla Lalapaşa Atatürk 
İlkokulu, Büyükdöllük İlkokulu, Merkez Karakasım İlkokulu, 
Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu, Havsa Abalar İlkokulu, 
Havsa Hasköy İlkokulu ve Havsa Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 
öğrencilerle bir araya geldi.

TRAFİK KURALLARINI DENEYİMLEME FIRSATI 
YAKALADILAR
Akıllı Tır’da sanal gerçeklik gözlükleriyle video izleyerek, trafik 
kurallarını deneyimleyebilme fırsatı elde eden öğrenciler, tabletler 
üzerinden trafikle ilgili oyunlar oynadı. Sticker uygulamasıyla da 
trafikle ilgili bilgilerini pekiştirdiler. Telepresence Robot sayesinde 
Mars Logistics merkezindeki çalışanlar öğrenciler ile uzaktan bağ-
lantı kurarak sohbet ettiler. Uzun süredir çalıştıkları projeyi hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşayan Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar, projeyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini şöyle dile 
getirdi: ‘‘Sosyal sorumluluk projeleri kurumsal yapımızın önemli 
bir parçasını oluşturuyor. Faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana 
lise ve üniversite öğrencilerine yönelik önemli projeler gerçekleş-
tirdik. İlköğretim çağındaki çocukları hedeflediğimiz ‘Akıllı Tır, 
Akıllı Çocuklar’ projesi de çok inandığımız ve bizi çok heyecan-
landıran bir proje oldu. Trafik bilincinin okul çağlarından itibaren 
oluşturulması fikrinden yola çıktığımız projemizle, Edirne ilimizin 
ilçe ve köylerinde yaklaşık bin çocuğa ulaştık. Önümüzdeki yıllar-
da projemizin farklı ayaklarını da hayata geçireceğiz.”

Araç sahibi olup, olmaksızın trafikte can güvenliğini sağlayabilmek için kuralları bilmek ve bilmeyenleri bu 
konuda doğru şekilde bilgilendirmek gerekir. Bu doğrultuda ‘‘Ağaç yaş iken eğilir’’ diyen Mars Logistics’in 
trafikte daha çok hayat kurtarmak için başlattığı ‘‘Akıllı Tır, Akıllı Çocuklar Projesi’’ büyük ilgi gördü.

10  11

Proje kapsamında 8 okul gezildi. Gezilen 
okullardaki öğrenciler etkinlik sırasında 
hem eğlendi hem de bilgilendiler.



2017 yılının kapanmasına sayılı zaman kaldı. İlk üç çeyrek incelen-
diğinde daha şimdiden 2016 yılını gölgede bıraktı. 2017 yılı iniş-
lerin, çıkışların yaşandığı ama buna rağmen yatırımcının yüzünü 
güldüren bir yıl oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yöneldiği, 
bunun yanı sıra Türk yatırımcıların da bol bol çalıştığı ve birçok 
gelişmeye imza attığı 2017, yatırımcının yüzünü güldürdü.

UNI ANNELERİ DİNLEYEREK BÜYÜYOR
Gebze’deki yeni tesisinde kurduğu Anne-Bebek İçgörü 
Merkezi’nde annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri 
doğrultusunda ürün geliştirmeye odaklanan Uni, 0-4 yaş 

arası bebek olan her eve en az bir ürünüyle girmeyi ve ya-
kın coğrafyada büyümeyi hedefliyor. Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan ve sektöre “yenido-
ğan” kategorisini ilk tanıtan marka olma özelliğini taşıyan 
Uni, faaliyetlerine Avrupa Kozmetik Direktifi hijyen koşul-
larına uygun yeni üretim tesisinde devam ediyor. 20 bin m2 
üzerine inşa edilen tesisin toplam 23 bin m2’lik kapalı alanı 
bulunuyor. 2016 Mart ayında faaliyete geçen tesisin 14 bin 
m2’si bebek ürünleri üretim tesisi, dokuz bin metrekaresi 
ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Dağıtım Merkezi 
olarak hizmet veriyor. 

WEE BABY YENİ FABRİKASINI HİZMETE AÇTI
Türkiye’de 31 yıllık köklü geçmişiyle annelerin ve bebeklerin ih-
tiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş., Wee Baby markasıyla 
sektördeki konumunu güçlendiriyor. Sakarya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde hizmete açılan yeni üretim tesisiyle, Burda Bebek – 
Wee Baby 15 bin m2 üretim ve depolama alanında hizmet vere-
cek. 2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırımı planlanan tesi-
sin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30’un üzerinde büyüme 
hedefliyor. Burda Bebek-Wee Baby, bu yatırımla 25 milyon olan 
üretim kapasitesini yüzde 100 artırarak 2 katına çıkaracak. Şirket, 
üretim tesisinde yüzde 60 - 65’i kadın olmak üzere toplamda 187 
kişi istihdam ediyor.

EGEPEN DECEUNINCK’TEN İZMİR’E 200 MİLYON TL’LİK 
FABRİKA YATIRIMI
35 yıllık tarihiyle sadece Türkiye’de değil, global arenada da PVC 
sektörünün önde gelen markası Egepen Deceuninck, tek çatı al-
tında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa 
ve Amerika’nın en büyük fabrikasını İzmir Menemen Plastik 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 200 milyon TL’lik yatı-
rımla açtı. Avrupa ve Amerika’nın en büyük PVC üretim mer-
kezi olan fabrika yılda 50 – 55 bin ton aralığındaki üretimi 100 
bin tona çıkaracak. Fabrika, 110 bin m2 arazi üzerinde 30 bin m2 
lojistik merkezi, arsa üzerine 22 bin 300 m2 kapalı alan, üretim 
fabrikası ve idari alanı ile 80 bin m2 arsa üzerine 56 bin m2’lik 
kapalı alana kuruldu. Güneş enerjisinin de kullanabileceği 
fabrika, Deceuninck’in Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi 
gelişmekte olan pazarlardaki tüm faaliyetlerini destekleyecek. 
Ayrıca Türkiye merkezinden Şili ve Brezilya’ya giden malların 
tasarımı da bu merkezden yapılacak. Fabrikayla birlikte Deceu-
ninck’in gelişen pazarlardaki merkez üssü Türkiye olacak.

AMAC AEROSPACE TURKEY’İN BODRUM HANGARI 
FAALİYETE GEÇTİ
AMAC Aerospace Turkey’in Bodrum Havalimanı’nda inşaatını 
sürdürdüğü hangarı eylül ayında tamamlanarak hizmete açıldı. 
Toplamda 15 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen hangar, 
8 bin m2 üzerinde 6 bin m2 kapalı alanda hangar ve bakım tesisi 
ile hizmet veriyor. Bodrum Havalimanı’nda yerli uçaklara hat ba-
kım hizmetini nisan ayından, yabancı havayollarına ise Haziran 
ayından itibaren vermeye başlayan AMAC Aerospace Turkey’in 
Eylül ayında tamamlanan hangarı aynı anda 20 özel jete bakım 
hizmeti verecek.

YATIRIM

2017 HERŞEYE RAĞMEN YATIRIMCININ YILI OLDU

2016 yılı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen alınan ekonomik tedbirler ve teşvikler ile Türkiye’nin 
ihracat ve büyüme rakamlarında ileriye gittiği bir yıl olmuştu. 2017 yılı ise 2016’yı gölgede bıraktı. Sene 
kapanmadan 2017 yılının yatırımcının yılı olduğunu söylemek mümkün.

Wee Baby

Egepen Deceuninck

Uni Baby
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ANALİZ

TAKTİK Mİ, STRATEJİ Mİ?

Stratejiyi; ‘‘Uzun vadede hedefe ulaşmak için gidilecek yol’’ olarak tanımlayan ETC Stratejik Pazarlama 
Ajansı Kurucu Ortağı Güray Yolukar ve Dr. Ceren Balel, markaların strateji istediklerini, sıkışınca ise taktik 
başarı sağlamak için bu stratejinin dışına çıktıklarına dikkat çekiyor. Yolukar ve Balel, yaşanılan en büyük 
zorluğu ise stratejik bakışın ve düşüncenin özümsenmemiş olmasına bağlıyor. 

Türkiye’de markaların stra-
teji eksikliği var mı?
Evet, ülkemizde markala-
rın strateji eksikliği var. 
En başında strateji kav-
ramının gerçek anlamıyla 
bilinmemesi ve özümsen-
memesi en büyük eksiklik.

Markaların stratejisiz hare-
ket etmesi nelere yol açıyor?
Stratejiyi tavla ve futbol 
maçı ile özdeşleştirmiş 
bir toplumuz. Bir de son 
zamanlarda televizyonda 
yayınlanan çatışma içe-
rikli yarışma formatında 
programlar var. Buradaki 
insanların birbirleriyle ile-
tişimlerinin strateji olduğu 
söylemi yaygınlaştı. Strate-

jinin çok kısa zamanı kapsayan ve kısa zamanda etki ettiği-
ne dair genel bir algı var toplumuzda; ne yazık ki… Bu da 
markalar ve işletmeler açısından ciddi sorunlara yol açıyor. 
Markaların olgusunun ülkemizde gelişmemesinin başlıca 
nedeni stratejik bakış açısının yaygınlaşmaması. Her taktik 
stratejik plan ile uyum içinde olmalıdır.

Ajansları bu konularda nasıl buluyorsunuz?
Ajanslar ile ilgili bir genelleme yapmak doğru olmayacaktır. 
Çok başarılı ajanslar olduğu gibi, müşteri kaybetmemek, 
müşteriyi memnun etmek için müşterinin anlık değişen 
beklentileri ve istekleri doğrultusunda hedefleri değiştiren 
ajanslar da var. Bu tip ajanslar demin söz konusu olan sı-
kışınca nargileyi kapısına koyup taktik başarı sağlayan ka-
feler gibiler… Müşteriyi kaybetmiyor, çatışma yaşamıyor. 
Stratejik olarak başarılılar mı? Müşteriyi stratejik hedefine 
ulaştırıyorlar mı? Kendileri ajans olarak nasıl bir stratejik 
başarı kazanıyor? Bu bağlamda değerlendirildiğinde strate-
jik başarı edindiğini söylemek olası değil.

PR ve reklam ajanslarıyla ortak çalışmalar yapıyor musunuz?
Evet, halkla ilişkiler ve reklam ajansları ile işbirliği içindeyiz; 
olmamız da gerek. Çünkü stratejiyi bir çerçeve olarak düşün-
mek gerek. Bu çerçevenin içinde birer resim yer almalı. Gerçek 
anlamıyla stratejik başarı, taktik uygulamalarında olabildiğince 
etkin olarak kullanılmasıyla elde ediliyor.  Halkla ilişkiler ve 
reklam ajansları işin bu noktasında son derece önemli role sa-
hip. Hem işlev hem de bilgi birikimi olarak.

Taktik ile strateji arasındaki farklılık nedir?
Strateji uzun vadede hedefe ulaşmak için gidilecek yoldur. 
Taktik ise bu yoldaki parkurlar. Örneğin maraton üzerinden 
değerlendirecek olursak strateji 42.2 kilometrelik yolu tamam-
layabilmektir. Bu maratona çıkmak için yıllarca bunu hedefle-
yerek koşmak, yürümek, beslenmek, fitnes gibi diğer zindelik 
ve dayanıklılık kazandıran sporları yapmak gerek. Bu süreçte 
psikolojik olarak güçlenmek ve maratonu zihinsel boyutta ko-
şabilecek duruma gelmek gerek. Bununla birlikte maratonda 
bazen koşulur, bazen yürünür, bazen bilek burkulur ve yola o 
burkulmuş bilekle devam edilir, yolda su ve besin takviyesi ya-
pılır. Bazen de vazgeçmek gereken noktada o anki maratondan 
çıkılır; bir sonrakini kazanmak için.

Bir markayla çalışırken en çok karşılaştığınız zorluklar neler?
Markalar strateji ister, sıkışınca taktik başarı edinmek için bu 
stratejinin dışına çıkma yolunu seçer. Yaşadığımız en büyük 
zorluk bu; stratejik bakışın, düşüncenin özümsenmemiş olması.

Hangi durumda vay be çok başarılı iş yaptık dersiniz?
Eh, strateji zaman gerektiriyor, istikrar gerektiriyor, 
sabır gerektiriyor, belki taktik başarısızlıkları aşıp 
hedefe ulaşmak gerekiyor, emek gerektiriyor diyoruz 
ya…  Bu süreçleri atlattıktan sonra gerçekten başarılı 
bir iş yaptığımıza inanırız. Anlık başarı veya başarısız-
lık ne kendimizi, ne işimizi, ne müşterimizi değerlen-
dirmek için yeterli ölçüt değil.

ETC Stratejik Pazarlama 
Ajansı Kurucu Ortakları 

Dr. Ceren Balel ve Güray Yolukar
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DOSYA

BASIN TOPLANTISI IN OR OUT?

En gözde mekanlardan birinde on binlerce lira ve umutla bir basın toplantısı düzenliyorsunuz. Herkes 
için tabii ki kendi markası büyük önem taşıyor. Peki sonuç; hayal kırıklığı… Nedenini hiç düşündünüz 
mü? Acaba gazeteciler mi artık basın toplantılarını çok önemsemiyor yoksa başka bir yerlerde mi hata 
yapıyorsunuz?

Vur deyince öldürmeyi ya da işin suyunu çıkarmayı seviyo-
ruz. Son yıllarda basın toplantıları konusunda da giderek ar-
tan kimi zaman can sıkan bir trend söz konusu. Markalar ve 
PR ajansları sürekli bir basın toplantısı fırsatı arayışında. So-
nuç ise kimi zaman başarılı olsa da kimi zaman ise keyifli bir 
kahvaltı veya akşam yemeğinden öteye geçmeyecek nitelikte. 
Önemli açıklamalar beklenen kimi toplantılar fare doğurup 
gazeteciye bunun için mi geldim dedirtebilirken, belki de 
günde posta kutusuna düşen binlerce gerekli gereksiz basın 
bülteni almanın sıkıntısını bile aşabiliyor. Medya mensupla-
rını yeni gelişmelerle ilgili bilgilendirme amaçlı yapılan ba-
sın toplantıları zorlama olunca hem gazeteciler için angarya 
haline dönüşebiliyor, hem de neden bu kadar az katılım var 
diye hayal kırıklığına uğrayan markalar yaratıyor. Medya 
mensupları bu yazıyı daha iyi anlar, aynı gün aynı saatte ge-
len 5 basın davetine de katılmaları özellikle rica edilir.

ZAYIF VE ZORLAMA İÇERİKLE İŞİN ZOR
Son yıllarda yazı işleri ekiplerinin de giderek daha da az 

kişiyle yönetildiğini düşünürsek katılımların da neden 
düştüğünü az çok anlayabiliriz. Peki bir basın toplantısı 
çok ilgi çekmiyorsa temel sorun neler olabilir? 5 maddede 
özetleyebiliriz: Marka bilinirliği ve sürekli iletişimi henüz 
oturtulmamış bir marka olabilir. İçerik zayıf ve zorlama 
olabilir. Mekân çok güzel ama uzak olabilir. Aynı gün baş-
ka toplantılar olabilir. Veya yazı işlerinin yoğunluğundan 
nefes alacak vakti olmayabilir. Daha birçok sebep sayıla-
bilecek olsa da temel nedenler bunlar. Basın toplantısı ilgi 
görmeyen marka ajansı; ajans gazetecileri suçlama yoluna 
gider. Genelde de suçlu geleceğini söylediği halde gelme-
yen ya da başka toplantıyı seçen gazeteci olur. Hatta o ga-
zeteci zaten basın bülteni metnini öğlen mailinde göreceği 
için gelmeye üşenmiştir! O zaman yeni strateji 3-5 kişiyle 
roundtable düzenleyelim, durumu düzeltelim.
Biz de özellikle merak ettik. Acaba gazeteciler basın top-
lantıları hakkında gerçekten neler düşünüyor? Faydalı 
mı gereksiz mi buluyorlar? Hangi toplantılara katılmayı 
tercih ediyorlar?

SEÇİLEN MEKAN VE SORULARA CEVAP VERME ŞEKLİ ÇOK ŞEY ANLATIR
Basın toplantısı iki taraf için de zaman tasarrufunu getirebiliyor. 
Basın toplantısında soru-cevap bölümünde alınabilecek bilgiler, 
basın toplantısı dışında sadece özel görüşme halinde mümkün 
olabilir. Ayrıca basın toplantısı, gazeteci açısından söz konusu 
şirketi tanıma açısından dahi önem taşıyor. Seçilen mekân, so-
rulara cevap verme şekli, toplantıya katılan yetkili sayısı da yine 
şirketin kendisine verdiği önemin yanı sıra, prezantasyon başa-
rısını da yansıtıyor diye düşünüyorum. Bir basın toplantısına 
katıldığımda, o şirkete bakışım asla aynı kalmıyor. Ya yukarı ya 
aşağı doğru hareket ediyor bendeki imajı. Ama çoğunlukla aynı 
seviyede kalmıyor. Bunun yanı sıra bir şirket çok sık basın top-
lantısı düzenliyorsa, bir anlamı kalmıyor elbette. Bu tür şirket-
lerin davetlerine çalışma arkadaşlarımı bile yönlendirmiyorum. 

KONUNUN İLGİLİ SEKTÖRE YÖN VERMESİ GEREKİR
Basın toplantıları tabiki faydalı ve gerekli. Çünkü yetkililer-
den ayrıntılı bilgi alabildiğin yerdir orası. Akılda kalan soru-
lar rahatlıkla sorulabilir. Diğer zamanlarda ilgili kişiye bire 
bir ulaşmak bazen çok zordur. Bültenler de bazen yetersiz 
kalabiliyor. Basın toplantılarının içeriği kritik önem taşır. 
Çoğu zaman yapılan toplantı-
lar sadece gündemde kalmak 
adına oluyor. Bu tür prog-
ramlara katılmıyoruz. Burada 
gönderilen davet metinleri 
belirleyici oluyor. Toplantının 
ilgi görmesi için oluşturulacak 
ana kriterleri şöyle özetleyebi-
lirim: Toplumun büyük kesi-
mine hitap edici olması, ilgili 
sektöre yön vermesi, konuyla 
ilgili sorunları gün yüzüne çı-
kartması, olayın ya da ürünün 
yeni bilgiler içermesi yani fark 
yaratması.

FİRMA YÖNETİCİLERİYLE SAMİMİ BİR SOHBET ORTAMI ÖNEMLİ
Basın toplantıları gerçekten faydalı. İçeriğin mail üzerinden basın bülteni olarak iletilmesi PR tara-
fında akıllara ‘acaba değerlendirme şansı oldu mu?’ sorusunu getiriyor. Gazeteci içinse eğer yoğun 
bir gün geçiriyorsa gözden kaçabiliyor ya da geç görülürse güncelliğini yitirebiliyor. Basın toplan-
tılarında interaktif bir ortam yakalandığı için daha farklı bir sinerjinin oluştuğu kanaatindeyim. 
Burada tanıtılacak ürün, hizmet veya çıkacak haber kadar, firma yöneticileriyle bir araya gelip 
sohbet ortamı yakalamak da önemli. Mail üzerinden kurulan iletişimden çok daha faydalı ve sami-
mi bir tablo oluşuyor basın toplantılarında… Haber değeri taşımadığını düşündüğüm hiçbir basın 
toplantısına katılmıyorum. Bunun haricinde toplantının düzenleneceği lokasyon da çok önemli. 
Seçilecek mekan gazeteciyi ulaşım açısından zor durumda bırakmamalı. Toplantının düzenlenece-
ği saat de bazı durumlarda katılımı zorlaştırabiliyor. Eğer ayın sonunda, derginin baskı zamanın-
daysak ve toplantı günün ortasındaysa o günkü toplantıya katılamıyorum.

Platin Dergisi
Duygu Sayıner

Posta Gazetesi - Murat Gülderen

SEKTÖRDE HATIRI 
SAYILI BİR PAYA SAHİP 

MARKA OLMALI 
Basın toplantıları özel-
likle yeni gelişmeleri 

takip etmek, farklı medya 
kuruluşlarından yeni ga-

zeteciler tanımak ve şirket 
ile kurumların üst düzey 
çalışanları ile tanışmak, 

bir network kurmak, 
gerektiğinde görüş alabi-
leceğim insanları tanımak 
için oldukça iyi bir fırsat 

oluyor. Buna ilaveten, sek-
törlerdeki gelişmeleri takip 
etmek ve farklı sektörlerin 

bilmediğim yanlarını 
tanımak için de güzel bir 
fırsat olduğunu düşünü-
yorum. Toplantı içeriği 

ve toplantıyı yapan firma 
önceliğim oluyor genel-

de. Sektörde hatırı sayılır 
bir paya sahip olmayan 
şirketlerin toplantılarını 
daha az tercih ettiğimiz 
bir gerçek. Ayrıca büyük 
bir firma olsa da yeni bir 
gelişme, önemli rakamsal 
veriler gibi açıklamalar 

yapılmayacaksa da tercih 
etmeyebiliyorum.

Bloomberg
Businessweek Türkiye

Batu Kurnaz

BİRE BİR İLETİŞİM 
İÇİN TOPLANTILARI 

ÖNEMSİYORUZ
Basın toplantıları şir-

ketlerin yöneticileriyle 
tanışmak için önemli bir 

fırsat sunuyor. Burada 
pek çok detayı öğren-
me ve bire bir iletişim 
kurma şansımız var. 
Kesinlikle gerekli ol-

duğunu düşünüyorum. 
Toplantıları takip etme-
miz için pek çok kriter 
var elbette ama öncelik 

toplantının içeriği…

Ekonomist Dergisi
Ayşegül Sakarya Pehlivan

Türkiye Gazetesi
Canan Eraslan
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DOSYA

MASANIN DİĞER TARAFI NE DİYOR?

Her yıl bir kez basın toplantısı düzenleyen ESET Türkiye’nin Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya 
masanın diğer tarafının bakış açısını sorduk.

Basın toplantılarının gerçekten faydalı olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Önemli bir konu veya lansman nedeniyle yapılıyor ve çok da 
sık yapılmıyor ise basın toplantısını faydalı buluyorum. Basın 
toplantısı, iletişim içinde olduğumuz basın mensubu arkadaş-
larımızla fiziksel olarak bir araya gelme fırsatı yaratıyor. Yeni 
iletişim içine girdiğimiz veya girmeye çalıştığımız basın men-
suplarıyla da görüşme fırsatları oluşturuyor. 

Ne kadar sürede bir basın toplantısı yapıyorsunuz?
Yılda bir defa, genellikle de sonbahar aylarında yapıyoruz. 
Her yıl yenilenen antivirüs yazılımlarımızın yeni sürümleri, 
yeni ürün ve hizmetlerimizi ilk kez bu yıllık basın toplantı-
sıyla duyuruyoruz.

Basın toplantılarına basın katılımı sizi tatmin ediyor mu?
Aslında her yıl basın toplantılarımıza katılım artıyor.  Demek 
ki toplantılara ilgi çekebilmeyi başarıyoruz. Bununla birlik-
te, basın toplantılarını sadece ürün lansman çalışması olarak 
değerlendirmediğimizi iletmek isterim. Bu aynı zamanda bir 
network çalışması. Zaman veya fırsat bulamadığımız için bir 
araya gelemediğimiz pek çok kişiyle buluşma şansı yakalıyoruz, 
görüş alışverişi yapıyoruz. Hayatın fazlasıyla hızlı aktığı günü-
müzde bunu kıymetli bulduğumu söylemeliyim.

İLETİŞİMCİ

PR SÜREÇLERİNİ PLANLADINIZ MI?
YENİ BİR ŞİRKET Mİ KURUYORSUNUZ?

Şirket kurmak heyecan verici bir süreçtir. İşin sonunda uğraşlarınızın meyvesini verdiğini görmenin 
başka hiçbir şeye benzemeyen eşsiz bir tatmin duygusu yaşattığına şüphe yok. Bunun gerçekleşmesini 
sağlamak için tanıtım sürecine güçlü bir halkla ilişkiler kampanyası ekleyin.

Bir fikriniz var. İş planınız hazırlandı. Finansman devreye gir-
meye hazır. Artık şirket kurmaya hazırsınız. O zaman medya 
turu başlasın, değil mi? 
Yanlış.
Günümüz dünyasında şirket kurmak, sadece bir basın duyu-
rusu yapmak veya medya turu düzenlemek değildir. Her gün 
piyasaya çıkan çok fazla yeni şirket ve ürün var. Başarılı bir 
başlangıç için pazarda boy göstermeden önce dikkate almanız 
gereken karmaşık bir dizi değişken unsur mevcut. İyi tanım-
lanmış bir strateji, sadece yeni bir işe başlamanın değil aynı za-
manda yeni girişiminizin sürekli büyümesi için güçlü bir altyapı 
oluşturmanın da anahtarıdır. Halkla ilişkiler size kiminle, nasıl 
ve ne zaman iletişim kurmanız gerektiğine yönelik ipuçları su-
nar. Halkla ilişkiler, yeni bir şirketin gidişatını belirlemede bel 
kemiği olarak firmanızın kişiliğini şekillendirir ve şirketinizin 
başlangıç noktasından zirveye olan yolcuğunda en son ana ka-
dar güvenirlik ve itibar kazanması adına gerekli ortamı hazırlar. 

HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYANIZA DAHİL EDİLMESİ 
GEREKEN EN ÖNEMLİ BEŞ UNSUR:
Hedef kitleye aktarılacak mesaj ne?
Her şirketin kurulmadan önce geliştirilmiş sağlam mesajla-
rı olmalıdır. Mesajların şu sorulara açıklık getirmesi gere-
kir: Şirketin kişiliğine yön verecek kilit faktörler nelerdir? 
Piyasada nasıl tanınmak istersiniz? Ekibinize, ürününüze, 
sunmuş olduğunuz hizmete ve dijital ayak izinize katkıda 
bulunan temel taşlar nelerdir? Bu mesajlar, gelecekte kurula-
cak tüm sosyal etkileşimlerin temelini oluşturmaktadır ki bu 
bağlantılar da halkla ilişkiler faaliyetlerinin tamamı için bir 
sıçrama tahtası olarak görev görecektir.

Şirketin nihai hedefi nedir?
İletişimleriniz ve halkla ilişkiler planlamanız aşağıdaki konula-
ra değinmelidir: Nereye gitmek istiyorsunuz? Birincil ve ikincil 
hedef kitleniz kim? Ekibinizin ve hedef kitlenizin anlayacağı ve 
benimseyeceği bir vizyon yaratmak, başarıya giden yolda atıl-
ması gereken adımları açıklığa kavuşturacaktır.

Hedef kitlenize ulaşmanın en iyi yolları nelerdir?
PR kampanyanız, hedeflerinizi destekleyen çeşitli iletişim 
araçlarını sürece entegre etmelidir. Günümüz dünyasında bu 
iletişim araçları içerik oluşturma, medya yerleştirme, spon-
sorlu içerik, sosyal medya - LinkedIn, Instagram, Facebo-
ok ve Snapchat bunlardan bazıları - markalaştırma, reklam 
faaliyetleri, konferanslara katılım, konuşma yapmak ve çok 
daha fazlasını içermektedir.

İş kurma bütçesi nedir?
Hiçbir şirket sınırsız bütçeye sahip değildir. Güçlü bir PR kam-
panyası yalnızca, yatırımlarınızda size olası en iyi getiriyi sağla-
yacak girişimlere akıllıca finansman sağlamak anlamına geliyor. 
Bununla birlikte, siz şirketinizi büyütme yolunda ilerken karşı-
nıza beklenmedik fırsatlar ve zorluklar çıkacaktır. Bu beklen-
medik sorunların - özellikle iş kurma aşamasında - masraflarını 
karşılamak için bir ihtiyat bütçesi düşünmelisiniz. Beklenmedik 
durumlara yönelik bir B planınızın olması halinde, yaşanabile-
cek herhangi bir aksaklığa açıklık getirebilir-aşabilir ve ortaya 
çıkan büyük ancak maliyetli fırsatlardan da yararlanabilirsiniz.

Yola erken koyulun
Stratejik bir halkla ilişkiler planı yola erken çıkmak anlamı-
na gelir. Gazetecilere, blog yazarlarına ve toplum üzerinde 
etkisi bulunan önemli şahsiyetlere uygun içerik sunmak, 
yerinde ve zamanında, tutarlı ve sürekli olarak içerik üret-
mek anlamına gelir. Önceden olabildiğince fazla içerik ha-
zırlamak, PR çalışmanızı kitlelerle buluşturmanızı kolaylaş-
tıracak ve sürece ivme kazandıracaktır. İlk olarak hangi kilit 
yayıncılarla çalışmak istediğinizi kendinize sorarak tanıtım 
stratejinizin sağlam bir şekilde belirlendiğinden emin olun. 
Kilit kitlelerle özel editoryal bir toplantı mı? Lansman öncesi 
‘çok yakında’ sosyal medya tanıtımı uygun olur mu? Sosyal 
medya platformlarını önceden kurup, bu platformları uygun 
şirket bilgileri ve başlangıç içeriğiyle donattığınızdan emin 
olun. Fotoğraf toplayın, gönderiler oluşturun ve bir ön lans-
man sosyal medya paylaşım programı planlayın.

Leeza L. Hoyt, APR

Basın toplantılarının eskisi kadar etkili olduğunu düşünü-
yor musunuz?
İletişim kanalları genişlediği ve çeşitlendiği için basın 
toplantıları eskisi kadar cazip görünmeyebilir. Ayrıca 
basın mensubu arkadaşlarımız, kısıtlı zamanları ne-
deniyle toplantılara katılma konusunda zaman zaman 
sıkıntı duyabiliyorlar. Yine de dediğim gibi, networ-
king oluşturma ve bunu geliştirme noktasında basın 
toplantılarının faydalı olduğunu düşünüyorum.

Basın toplantısına alternatif olarak neler yapıyorsunuz?
ESET olarak basın iletişimini çok yoğun kullanan bir 
teknoloji firmasıyız. Her hafta yeni bültenler, içerik-
ler oluşturuyoruz. Siber güvenlik gibi her zaman sıcak 
bir konuya ilişkin ürün sunduğumuz için gazeteciler-
den sık sık sorular alıyoruz. Bu konuda en hızlı cevap 
veren, en süratle reaksiyon gösteren güvenlik firma-
sı olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca özel yayınlara 
özel içerikler oluşturuyoruz. Zaman zaman adverto-
rial çalışmalara da yer veriyoruz. Basın mensubu ar-
kadaşlarımızla, basın toplantısının dışında ziyaretler, 
özel söyleşiler ya da mecra odaklı buluşmalarla bir 
araya gelmeye odaklanıyor ve mesajlarımızı iletmeye 
çalışıyoruz.

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu
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Çalışma sürelerinin kısaltılması 1960’lı yıllardan bu yana 
sürekli tartışılan konular arasında. İşçi sağlığı, çalışanların 
iş dışındaki kişiliklerini geliştirmesine olanak sağlanması 
için uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar 1970’lerde so-
nuç buldu. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler de duruma 
destek oldu ve “Çalışma Süresi Esnekliği “ (Working Time 
Flexibility) fikri ön plana çıktı. Batıda esnek-zaman mo-
delinin ilk uygulanışı, Federal Almanya’da “Messerschmidt 
- Bölkow - Blohm” işletmesinde 1967 yılında hayata geçti. 

O dönemde esnek çalışma saatlerinin uygulanmasına en 
önemli neden olarak iş giriş – çıkış saatlerindeki trafik 
olarak gösterildi. Esnek çalışmanın tarihi 1960’lara da-
yanmış olsa da Türkiye’de popülerlik kazanması 2010 yılı 
sonrasında oldu.

Genel olarak ajans hayatında tercih edilen esnek çalışma 
stili, zaman içerisinde kurumsal hayattaki yerini de aldı. 
Daha yüksek performans, verimliliğin artması ve çalışan-
ların daha mutlu olması için kurumsal dünyada da belli 
şartlar altında esnek çalışma imkanı sunuluyor. Her konuda 
olduğu gibi serbest çalışma konusunda da işinizi kolaylaş-
tıracak, yapılması gereken bazı kurullar var. Onlara bir göz 
atmak gerekiyor. 

Serbest çalışmanın avantajları mı dezavantajları mı fazla?
Serbest çalışma kendi arasında saat, mekan, çalışma düzeni 
gibi farklı içerikleri barındırıyor. İş yerinize giriş çıkış saatle-
rinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz, mesai saatlerine bağlı kala-
rak ofis dışında evde, kafede, sokakta çalışabilirsiniz ya da işi 
belirtilen tarihte teslim etmek şartıyla istediğiniz gün ya da 

saatte çalışma koşulunuzu ayarlayabilirsiniz. Bunların hepsi 
bir arada mümkün olmasa da şirket politikası çerçevesi içe-
risinde uygun görülen şekilde çalışabilirsiniz. Peki siz esnek 
çalışmak için ne kadar disiplinlisiniz? Ofis dışında çalışmak 
kulağa hoş gelebilir. Kıyafet zorunluluğu yok, işe gitmek için 
harcanan yolu uykuda geçirme şansı var, çalışma mekanını 
kendin seçme gibi bir alternatifi var. Bunların hepsi büyük 

avantaj. Buradaki kırılma noktası avantajların size olumsuz 
olarak geri dönmesi… Avantaj olarak sayılan tüm bu imkan-
lar aynı zamanda konsantrasyonun çok çabuk bozulmasına 
neden olduğu için dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bu da disip-
linsiz çalışmayı beraberinde getiriyor. Esnek çalışmada en 
önemli konu üzerinizde herhangi bir baskı hissetmeden iç 
disiplini sağlayıp, sağlayamamış oluşunuz.

DOSYA

OFİS DIŞINDA ÇALIŞMA SANATI

Masa başında çalışma zamanla tarih olur mu bilinmez ama esnek çalışmanın her geçen gün daha da 
yaygınlaştığı aşikar. Verimliliği konusundaki tartışmalar devam ede dursun, çoğunlukla ajans hayatında 
kullanılan esneklik kurumsal firmalara da sıçradı. Ulusal anlamdaki büyük şirketler işlerini dışarıdan da 
büyük bir titizlikle yürütebiliyor. 

OFİSİN GÜRÜLTÜSÜNDEN KURTULUYORUM
Ofisin sıkıcı ve gürültülü rutin sarmalından kurtulmak 
için en çok yaptığım şeylerden biri de ofis dışında çalış-
maktır. En az haftada tam bir günü ofis dışında çalışma-
ya ayırıyorum. Öncelikle çalışma çevrenizdeki değişik-
likler yaptığınız işe olan konsantrasyonunuzu artırıyor. 
Zamanı daha iyi kullanmayı öğreniyorsunuz. Ayrıca 
yeni insanlarla ya da bulunduğunuz ortama göre sizden 
daha genç çalışanlarla tanışmanız ve onların iş yapış 
şekillerini anlamaya çalışmak da bu çalışma sisteminin 
ödülü oluyor. Yoksa evden ofise, ofisten eve yaptığınız 
yoluculuk sizi bir noktadan sonra kör eder. İletişimcinin 
daha çok görmesi ve daha çok bakması gerekiyor özel-
likle İstanbul gibi bir dünya metropolünde yaşıyorsanız.

İŞ TOPLANTILARIMI DA YAPABİLECEĞİM 
YERLERİ SEVİYORUM
Anadolu yakasında çalışıp Avrupa yakasında oturan biri 
olarak her iki yakada da sevdiğim yerler var. Özellikle ça-
lışırken deniz manzaralı mekanları daha çok tercih ediyo-
rum. Bebek Kahvesi ya da Bebek Starbucks en sevdiğim. 
Anadolu Yakası’nda ise Caddebostan Cafe Nero, Moda 

Bomonti Cafe; ka-
palı mekanda ise 
Akasya AVM Car-
ribou Cafe en çok 
uğradığım yerler. 
Sadece kendi ba-
şıma çalışmak için 
değil iş toplantı-
larımı da yapmak 
için bu mekanla-
rın çoğunluğunu 
kullanmayı tercih 
ediyorum.

SÖZ KONUSU ÇALIŞMAYSA YER VE ZAMAN 
FARK ETMEZ
Ofis dışında çalışmak kişiden kişiye ve görev ala-
nına göre oldukça değişken bir konu… Şayet alanı-
nızda profesyonelseniz ve işinizi seviyorsanız, yer 
ve zaman ne olursa olsun işlerinize kolaylıkla kon-
santre oluyor ve her şeyi zamanında teslim ediyor-
sunuz. Yine de ben bunun dengede olması gerek-
tiğini düşünenlerdenim; arada en sevdiğiniz kafede 
işleriniz yapmak motive edici olduğu kadar işinizin 
sosyalliği nedeniyle sürekli birileriyle karşılaşarak 
bölünmeniz de kaçınılmaz. Bu sebeple ajansların en 
titiz ve odaklanılması gerekilen konular için tam bir 
mabet olduğuna inanıyorum. Çok önemli konular-
da maksimumda konsantre olabileceğim, fikir geliş-
tirebileceğim yerler benim için önemli…

EVDEYMİŞİM HİSSİNİ VEREN YERLERİ 
SEVİYORUM
ANY İstanbul’un üst katı ve uzun masası favorim… 
Hem Arnavutköy’de sahile bakan konumu, hem 
ambiyansı, hem acıktığımda alternatifli lezzetler 
bulabildiğim, gelenleriyle kendimi iyi hissettiren, 
konseptiyle adeta evdeymişsin güvenini veren bir 
mekan… Laptopımı açarak saatlerce kimse karış-
madan rahatlıkla çalışabiliyorum. Üstüne işlerimi 
de toparladığımda sevdiklerimle buluşarak iş üstü 
eğlenebileceğim bir yer; her anlamda ideal… Bu-
nun dışında Karaköy’de Tükkan da aynı nedenlerle 
favorim. Üst katındaki uzun masası aynı ANY İs-
tanbul’daki gibi rahatlıkla çalışma imkanı sunuyor. 
Servisi ve çalışanlarıyla gayet uyum içinde sabahtan 
akşama kadar kolaylıkla işlerime konsantre olarak, 
arada da görüşmelerimi organize ederek işlerimi to-
parladıktan sonra keyifle müzik dinleyip, eğlendi-
ğim diğer favori adresim…

Inhouse İletişim / Aslı Aksoy

Denove PR / Önder Kiremitçi

AJANS ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜYOR? 
Serbest çalışmanın öncülerinden olan ajans çalışanları bu konuda ne düşünüyor?
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COCA COLA
Çalışanlarına 2014 yılı itibariyle esnek çalışma imkanı sunan 
Coca Cola bu konuda oldukça cömert davranıyor. Şirket po-
litikasına göre esnek çalışma üç ayrı başlık altında toplanıyor: 
Esnek çalışma zamanı, esnek çalışma mekanı ve esnek anne 
– baba günleri… Haftanın bir günü dışarıdan çalışma hakkı-
nın yanı sıra saat 10:00 – 16:00 arasında ofiste olmak kaydıyla 
dileyen çalışana istediği zaman ofise girip çıkma şansı tanıyor. 
Ayrıca anne – babalar çocukları bir yaşına gelene kadar haftada 
iki gün evden çalışabilme imkanına sahipler. 

DANONE 
2012 yılından beri esnek çalışma konusunda çalışanlarına 
yardımcı olan Danone 09:00 – 16:00 saatleri arasında ofiste 
bulunmayı zorunlu tutuyor. Ayda en fazla iki gün evden 
çalışma fırsatı bulan Danone çalışanları, günlük toplam ça-
lışma süresini aynı gün tamamlamak zorunda. 

HENKEL
Satış departmanı dışındaki departmanlar ayda iki defayı 
aşmayacak şekilde evden çalışabiliyor. 

HP
Esnek çalışma hakkı HP’de biraz daha farklı işliyor. Finans, 
muhasebe ve insan kaynakları departmanları esnek çalışma 
hakkından yararlanamıyor. Onun dışında kalan çalışanlar 
internete bağlanabildikleri her noktadan çalışabiliyor.

INTEL
Intel’de serbest çalışma konusunda esnek davranan şirket-
lerden. Inter çalışanları pazartesi ve cuma günleri ofiste 
olmak şartıyla diğer günler işlerini telefon ve bilgisayarla 
yürütebiliyorlar. 

MICROSOFT
Microsoft Türkiye’de serbest çalışma konusunda çalışan-
larına destek veren şirketler arasındaki yerini alıyor. Gü-
venli erişim ve uzaktan toplantı teknolojileri ile çalışanla-
rına evden çalışma imkanı sunuyor. 

NOVARTIS
Novartis firmasında çalışıyorsanız çarşamba günleri te-
lefon ve maillere ulaşmak kaydıyla evden çalışabilirsiniz. 

NUTRICIA ANNE – BEBEK BESLENMESİ
Ayda iki gün evden çalışma izni veren Nutricia Anne – Bebek 
Beslenmesi aynı zamanda doğum günlerinde de tüm çalışan-
larına izin veriyor. Ayrıca yeni anne – baba olanlar ise ayda 
dört gün home office yapıp ayrıca ek izin kullanabiliyorlar. 

PEPSICO
PepsiCo’nun çalışanları şirketin farklı lokasyonlarında da 
çalışabiliyorlar. Her çalışan yöneticisiyle programını ayar-
ladıktan sonra evden çalışma hakkına da sahip. 

P&G
Her departmanın evden  çalışma hakkına sahip olduğu 
P&G’de çalışanların yöneticileriyle karar vermesi yeterli. 

TURKCELL GLOBAL BİLGİ
Home Agent projesi ile evden çağrı merkezi döneminin startını 
veren Turkcell Global Bilgi, çalışanlarına 2010 yılından bu yana 
evden çalışma imkanı sunuyor. Evden çağrı merkezi dönemini 
başlatan ilk şirket olma unvanını taşıyan şirketin bu projesiyle 
bugün yüzlerce kişi evden çalışma imkanını yakaladı. 

UNILEVER
2014 yılından bu yana yaz saati uygulamasını yürürlüğe 
sokan Unilever, çalışanların sorumluluğunu tam anlamıy-
la yerine getirmesi şartıyla esnek çalışabiliyorlar.

BU ÖZGÜRLÜK ZAMAN KAYBINI 
ÖNLÜYOR, VERİMLİLİĞİ 

ARTIRIYOR
Ofis dışında çalışmak her sektör için 

ayrı disiplinler gerektiren bir süreç. PR 
ve İletişim danışmanlığı sektöründe, 

iletişimin sizinle birlikte hareket edebil-
me imkanı var ve ofis dışında, birbirine 

entegre teknolojileri kullanarak çalışmak 
mümkün. Bu özgürlük zaman kaybını 

önlüyor, verimliliği de beraberinde 
getiriyor bence. Sektörümüzdeki hareket 

özgürlüğünün ofis dışında çalışma 
rahatlığı getirmesinin çalışanların moti-

vasyonunu artırdığını düşünüyorum. 
 

MEDYA VE İŞ DÜNYASINDAN 
İSİMLER İLE BİR ARAYA 

GELİYORUZ
Taksim bölgesinde toplantı yoğunluğu-
muzun olduğu günlerde DAM gibi pro-
fesyonel ofis alanı hizmeti alabileceğimiz 
bir oluşum var. İki toplantı arasında hız-
lıca çalışmaya geçtiğimiz bir alan DAM. 
Gün içerisinde toplantı aralarında ya da 
etkinlerimiz olduğunda DAM’ı teknolo-
jik donanımı kesintisiz iletişime uygun 
olduğu ve konforlu  olduğu için tercih 
ediyoruz. Toplantı öncesi çalışma alanı 
olarak sıklıkla bir kafe ya da restoran da 

kullanıyoruz. Hem medya ve iş dünyasın-
dan isimler ile bir araya geliyoruz hem de 

iş sırasında sosyalleşiyoruz böylece.

ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ 
OFİS DIŞINDA ÇALIŞMAK TERCİH 
EDİLEBİLİR
Haftanın belirli günlerinde ofis dışında 
çalışmanın iyi bir motivasyon kaynağı 
olacağını düşünüyorum. Çarşamba ve 
Cuma günleri ofis dışında çalışmak 
tercih edilebilir.

MERKEZİ KONUMU OLAN VE 
MÜŞTERİYE İLGİLİ MEKANLARI 
TERCİH EDİYORUM
Kanyon House Cafe ve Zorlu Cen-
ter’daki Parle en çok tercih ettiğim me-
kanlar… Nedeni de şu;  bu iki mekanın 
merkezi bir konumda yer alması. Ve 
çalışanlarının göstermiş olduğu ilgi...

Aristo İletişim / Esra Dursun

Kımız & Kımız / Melih Kocagil

Aristo İletişim / Dilay Çelik

OFİS DIŞINDA DA 
AYNI VERİMLİLİKLE 
ÇALIŞILABİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUM
Çalışanların işyerinde mi daha verimli 
yoksa işyerinin dışında mı daha verimli 
çalıştığı konusu uzun zamandır araştır-
malarda yer alıyor. Verimlilik konusunda 
bir genelleme yapamasam da gelişen tek-
noloji sayesinde istediğimiz an istediği-
miz yerden çeşitli ağlara ve uygulamalara 
bağlanarak kolayca çalışabildiğimiz bir 
gerçek. Ofis dışında da aynı iş disiplini 
ve verimlilikle çalışılabileceğini düşünü-
yorum. Ancak iş alanına göre bu durum 
değişiklik gösterebilir. Bazı iş alanlarında 
ofiste bulunmak ve ekip ile aynı havayı 
solumak gerebilir.

BENİM İÇİN TÜM İHTİYAÇLARIMI 
KARŞILAYACAĞIM BİR YER ÖNEMLİ
Ofis dışında çalışacağım zamanlar genel-
de yemeğimi yiyip kahvemi içebileceğim, 
hızlı bir internet ağı olan ve uzun süre va-
kit geçirebileceğim bir mekan oluyor. Bu-
rası bazen İntema Yaşam, bazen bir cafe/
restoran olabiliyor. Benim için sakin bir 
ortam yerine tüm ihtiyaçlarımı karşılaya-
cağım bir yer belirleyici kriter.

Her geçen gün daha da yayılan home office çalışma stiline kurumsal firmalar tarafın-
dan da her geçen gün ilgi artıyor. Türkiye’de hizmet veren bazı firmalar esnek çalışma 
konusunda çalışanlarına farklı imkanlar sunuyor. Son birkaç yılda büyük ilgi görmeye 
başlayan esnek çalışma stilini benimseyen bazı firmalar ve sundukları imkanlar şöyle: 

SERBEST ÇALIŞAN ŞİRKETLER
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RÖPORTAJ

MAGAZİNDEN FARK EDEBİLİRSİNİZ
TOPLUMDAKİ DEĞİŞİMİ EN KOLAY

Dünyanın neresine bakarsanız bakın gündemin en sık değiştiği alanlardan biridir magazin. Dikkatli 
çalışma, titiz bir araştırma gerekir. Üstelik tüm bunları bazı hukuksal kurallar çerçevesinde duyurabilmeli. 
Türkiye’de magazinin nabzını tutan başarılı kalem Onur Baştürk ile tüm bunları konuştuk.

Her mesleğin kendine göre zorlukları olsa da haftanın beş 
günü gündemin seyrini değiştirecek farklı konular üzerin-
de gözlem yapıp, bunları kağıda dökmek herkesin başarılı 
bir şekilde gerçekleştirebileceği bir iş değil. Bunu yıllardır 
başarılı bir şekilde yürüten Onur Baştürk, gazeteciliğin ya-
nında söz yazarlığı, bestekarlık ve kitap yazarlığı da yapıyor. 
Hatta Levent Yüksek’den tutun Ajda Pekkan, Funda Arar 
gibi birçok önemli ismin albümünde dinlediğiniz parçalar 
Onur Baştürk imzasını taşıyor. Gazetecilikteki başarısını 
diğer alanlarda da gösteren Onur Baştürk’le ilgili merak 
ettiğimiz her konuyu kendisine sorduk. Verdiği cevaplar 
başarısının tesadüf olmadığını bir kere daha kanıtlıyor. 

Gazetecilik kariyeriniz nasıl başladı. Okurlarımıza bunu ha-
tırlatabilir misiniz?
Doksanların sonuna doğru İstanbul’da, Duygu Asena’nın 

son mirası olan dergilerde, Negatif ve Kim’de. Şu an Hür-
riyet binası olan eski Milliyet binasında yani. Düşündüm 
de, bayağı yıllar geçmiş! 

Hürriyet Gazetesi’nde 2005 yılından bu yana çalışıyorsunuz. 
Yazdıklarınız ile özellikle magazin alanında gündemi belir-
liyorsunuz. Bu genç yaşınıza karşın gündemde kalmayı nasıl 
başarıyorsunuz?
Bilmem, gündemde kalmak için özel bir çaba sarf etmiyo-
rum. İyi yazı yazmak, yazdığım şeyin son tahlilde benim 
içime sinmesi en büyük derdim. Ve tabii bunu okutabilmek. 
Haftanın beş günü farklı popüler kültür konularında kalem 
oynatmak dışardan kolay görünse de aslında belli bir biri-
kim ve her şeye geniş bir çerçeveden bakabilmeyi gerektiri-
yor. En çok uğraştığım, üzerinde durduğum şey bu. 

Magazin basını rekabetin oldukça yüksek olduğu, haber kay-
naklarının ise kısıtlı olduğu bir alan olarak kabul ediliyor. Siz 
böylesine yoğun rekabette Onur Baştürk imzasını nasıl yarat-
tınız? 
Bu soruya “şöyle yaptım, böyleyim” diye yanıt vermek pek 
benim karakterime uygun bir şey değil. Ama beni okuyan-

“Toplumlardaki değişimin en kolay fark 
edileceği alan magazin ve popüler kültür. 
Burada önemli kıstas olayı doğru okumak. 
Olayı doğru okuyarak, toplumun nereye 
gittiğini görmek mümkün.’’
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lardan en çok duyduğum şey şu: “Üslubunuza bayılıyo-
rum…” Demek ki dil farkı en çok öne çıkanlardan. 

Görsel ve yazılı basını değerlendirdiğinizde sizce Türkiye’de 
magazin kültürü oturdu mu? Yoksa büyük bir bilgi kirliliği ve 
dejenerasyon yaşanıyor mu?
Magazin kültürü ya da popüler kültür hem bizde hem de 
dünyada sürekli devinim içinde. En hareketli alanlardan 
biri. Aslına bakarsanız toplumlardaki değişimleri en ko-
lay fark edeceğiniz alan bence magazin ve popüler kültür. 
Orayı doğru okuyarak toplum nereye gidiyor görmek, gayet 
mümkün. Dejenarasyona ise katılmıyorum. Bu her devirde 
var. Şu anda olan sadece sosyal medyanın etkisiyle her şe-
yin çok hızlı ve koatik bir şekilde yaşanması…

Gazeteci kimliğinizin yanı sıra müzik ile de ilgileniyorsunuz. 
Levent yüksel’in, son albümü ‘Topyekün’de , ‘Gidiyorum’ adlı 
şarkının sözünün ve bestesinin sahibisiniz. Müzik ile ilgili ça-
lışmalarınız ne durumda? Bu alanda da bir kariyer hedefliyor 
musunuz?
Sadece Levent Yüksel değil aslında, çok yorumcu var şarkıla-
rımı söyleyen… Ajda Pekkan başta olmak üzere, Ziynet Sali, 
Deniz Seki, Funda Arar. En son şarkılarımı kendim söyledi-
ğim bir albüm çıkardım. Evet, bu alandaki kariyer bu şekilde 

devam edecek. Çünkü şarkılar, gazetecilikten tamamen ayrı 
olarak, beni besleyen en şahane unsurlardan biri. 

Edebiyat alanında da sıra dışı romanlara imza atıyorsunuz. 
Özellikle Ev Sahibi kitabınız büyük ses getirmişti. Okurlarınız 
yeni romanlar bekliyor mu sizden?
Teşekkür ederim. Ev Sahibi’nin devamını yazmayı isti-
yordum. Ama sonra aklıma başka hikayeler, karakterler 
doluştu. Hala da doluşuyor. Şu an içlerinden birkaç tanesi 
birden olgunlaşmakta. Eğer biraz evde oturmayı başarabi-
lirsem yazacağım en kısa zamanda!

Sizin konumunuzda üreten bir insan için iletişim ne ifade edi-
yor?
Hem her şey hem de bazen müthiş bir yük. 

İletişim hangi kanallarını aktif olarak kullanıyorsunuz?
En aktif Instagram. Twitter’dan epey zamandır uzağım.

“İnsanlar beni o yüzden beğeniyor, bu yüz-
den beğeniyor diye bir şey söyleyemem. 
Ama hayranlarımdan gelen yorumlarda 
üslubumu beğendiklerini belirtiyorlar.’’

“Şarkılar, 
gazetecilikten 

tamamen 
ayrı olarak, 

beni besleyen 
en şahane 

unsurlardan biri.’’
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ETKİNLİK

MUTFAĞA BAKIŞINIZ DEĞİŞECEK

Mutfak, yemek, aksesuar, eğlence ve yaşam fikirlerini bir araya getiren ve ziyaretçilerine birçok farklı 
deneyimi bir arada yaşatmayı hedefleyen İntema Yaşam, Kanyon’da açıldı. “İsteyen bir kahve içmek için 
uğrayacak, isteyen hayalindeki mutfağa sahip olmak için tasarımcılarla toplanabilecek” diyen İntema 
Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, günlük yaşantı içindeki gizli zenginlikleri, olası farklı deneyimleri 
araştıran tüm yaşam meraklılarına ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan İnte-
ma Yaşam, 20 Eylül akşamı düzenlenen davetle Kanyon’da 
açıldı. Dünyaca ünlü mutfak markalarından Bulthaup ve 
Berloni ile birlikte İntema’nın yer aldığı İntema Yaşam’da 
ziyaretçiler istedikleri mutfağı seçebiliyor, uzman desteği 
ile birlikte tasarlayabiliyorlar. Dileyenler, mağazanın içe-
risinde yer alan kirala & pişir mutfaklarda istedikleri ye-
meği pişirme ve yeme imkanı bulabiliyor. İçerisinde farklı 
lezzetler sunan restoran ve kafelerin de bulunduğu İntema 
Yaşam’da, dünyanın en önemli markalarının mutfak ge-
reçleri, sofra aksesuarları satın alınabilirken, yöresel gıda 
ürünlerinin yer aldığı Ekolojik Sokak’tan alışveriş imkanı 
sunuluyor. Profesyonel şefler eşliğinde yemek atölyeleri-
nin de gerçekleştiği İntema Yaşam’da Türkiye’ye ilk defa 
gelen ve mucize alet olarak adlandırılan Vorwerk markası-
nın Thermomix ürünü de deneyimlenip, satın alınabiliyor. 
İntema Yaşam’ın, mutfak ve yemek tutkunlarının yanı sıra 
vaktini iyi değerlendirmek isteyenlerin de uğrak noktası 
olması bekleniyor. Açılış gecesinde konuşan İntema Ya-
şam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, gelenlerin yeni tatlar 
keşfedeceği, farklı deneyimler yaşayacağı, arkadaşlarıyla 
eğlenceli hikayeler paylaşacağı bir sosyal aktivite platfor-
mu oluşturduklarını belirterek, “Çoğumuz rutin hayatın 
yorucu temposu içinde yeni şeyler denemeyi, hissetmeyi 

ya da keşfetmeyi unutuyoruz. Zamanı aynı tatta yaşıyoruz. 
Aynı yerlere gidiyor, aynı yemekleri yiyor, aynı insanları 
görüyor, aynı şeyleri anlatıyor ve dinliyoruz. Oysa ki günü-
müzde, saatlerimize değer katacak, bize ve çevremize ilham 
verecek, paylaşmanın keyfiyle yeni hikayeler yaratacağımız 
mekanlara ihtiyacımız var. İntema Yaşam’da bu duyguları 
yaşatacağımıza inanıyoruz” diyor.

YEMEK VE TASARIM ANLAYIŞI BİR ARADA
İntema Yaşam’da yemek kültürü; beslenme, paylaşım, lez-
zet, yaratıcılık, gelenek, estetik gibi pek çok farklı yakla-
şımın buluştuğu bütünsel bir anlayışla ele alınıyor. Bunu 
yaparken de ülkemizin ve dünyanın çeşitli yemek ve yaşam 
kültürleri, günümüz tasarım dünyasının en iyi ürünleri ile 
bir araya getiriliyor. Yeni tatların besleyici deneyimlere dö-
nüştüğü İntema Yaşam’da yaratıcılığı pekiştirecek her şey 
ziyaretçileri bekliyor. Ziyaretçiler dilerse dostlarıyla vakit 
geçirip fikir alışverişinde bulunabiliyor ya da yemek atölye-
lerine katılarak mutfakta keyifli zaman geçirebiliyor.

KİRALA & PİŞİR MUTFAKLARDA HERKES BİR SOFRA 
ETRAFINDA BULUŞUYOR
İntema Yaşam’da daha önce görülmemiş bir konsept olan 
kirala & pişir mutfaklar, ziyaretçilere beğendikleri mutfak-
ları satın almadan deneme şansı veriyor. Yüzlerce mutfak 
ürünüyle beraber İntema, Berloni ve Bulthaup marka mut-
fakların da yer aldığı mekân evde yapılan organizasyonları 
dışarıya taşımaya da olanak sağlıyor. İntema Yaşam’ın son 
teknoloji ürünleriyle tasarlanan mutfaklarında gerçekleşe-
cek birbirinden keyifli mutfak etkinlikleri de “İntema Ya-
şam Akademi”de ziyaretçileri bekliyor. Mevsimsel ve yerel 
ürünlerle, global teknikleri buluşturan akademi mutfağın-
da; şeflerle birlikte yemek pişirmenin keyfine varılıyor.

İntema Yaşam Genel Müdürü 
Emre Eczacıbaşı

İntema Yaşam; iş yorgunluğundan, günün 
getirdiği stresten kurtulmak, keyifli zaman ge-
çirmek ve bunun yanında yeni lezzetler keşfet-
mek isteyenler için yeni bir seçenek sunuyor.
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KELİMELERLE OYNAMAK MI DAHA ZOR YOKSA 
HAMSİLİ TACO YAPMAK MI?
Açılış gecesinin bir gün öncesinde lezzetli bir workshop için 
Türkiye’nin önde gelen kadın yazarlarıyla İntema Yaşam’da bir 
araya geldik. Bu keyifli etkinlik için Efe Şefimizin bizim için 
ilginç bir yemek sürprizi vardı. Hamsili taco mu yaptınız de-
meyin, çok da lezzetli oldu ve gecenin sonunda afiyetle yendi. 
Sevgili Songül Hatısaru’nun “Kadınların yeri mutfak mesajı mı 
vermek istediniz” diye bizlere takılmasına bakmayın, onların 
İntema Yaşam’ın farklılığını yaşamaları bizler için çok değerliy-
di. Öncesinden tahmin ettiğimiz gibi tüm katılımcıların çok ke-
yif aldığı ve eğlendiği bir etkinlik oldu. Workshopumuza katılıp 
İntema Yaşam’ın havasını Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı ile 
birlikte deneyimleyen değerli yazarlarımız Aydan Üstünkanat, 
Elif Ergu, Esen Evran, Özlem Ermiş Beyhan, Songül Hatısaru, 
Şelale Kadak ve Yazgülü Aldoğan’ a teşekkür ederiz.

İletişim süreçlerini Aristo İletişim ekibinin 
yürüttüğü keyifli etkinlikte, Türkiye’nin önde 
gelen kadın yazarları İntema Yaşam’da bir araya 
geldi. Harika bir tarife hayat veren yazarlar, 
hazırladıkları hamsili tacoyu afiyetle yediler.
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İLETİŞİMCİ

NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?
SOSYAL MEDYAYI ETKİLEYEN KİŞİLER İLETİŞİMİ 

2017 itibariyle sosyal medya platformlarında reklam potan-
siyeli, PRGN üyesi Goodwill İletişim’in faaliyet gösterdiği 10 
milyon nüfusa sahip Macaristan’da multi milyon dolarlık bir 
market haline geldi. Hızla artan yeni içerik üreticileri artık 
yeni jenerasyonun gizli kahramanları ve bu büyüyen popülari-
te, pazarlamacıları yeni hareket stratejileri kullanmaya itiyor. 
Markalar, kitlelere ulaşmak için yüksek takipçi sayısına sahip 
YouTube ünlüleri aracılığıyla iletişim sağlıyor. Peki, sayıları 
hızla artan ve sosyal medyayı etkileyen bu gençlerin sırrı ne? 
İletişim endüstrisi onlardan neler öğrenebilir? Sizler için bu 
konuya açıklama getiriyoruz.

BEN DE YOUTUBE YILDIZI OLACAĞIM!
Sosyal medya ünlüleri geleneksel, çevrimdışı meslektaşla-
rından daha popüler durumdalar. İçerik üretimi artık çok 
zor bir iş olarak görülmüyor, sıkı çalışma ve bilinçli marka-
laşma etkinlikleriyle neredeyse akıllı telefon kullanan her-
kes başarıya ulaşabiliyor. YouTuber olarak adlandırılan bu 
yıldızlar için en önemli platformlardan biri olan YouTube 
ise burada devreye giriyor.

Genç jenerasyona bakıldığında, geleneksel televizyon artık 
kaybeden taraf. Bunun aksine YouTube, popülarite bakı-
mından birden yükselişe geçmiş durumda; ancak kesinlikle 
tüketici davranışlarında geçici olacak bir trend değil. You-
Tube, sürekli gelişim ve ilerlemelerle zirvedeki yerini koru-
maya çalışıyor.

BU İŞİN SIRRI NEDİR?
Popüler youtuberlar, genç hayranlarına etkileyici gelebilecek 
sevecen “yan komşu” davranışı gösteriyorlar. Ancak başarı-
larının asıl sebebi içeriklerinin yapısı. YouTuberlar, aynı yaş-
ta veya daha genç olmanız durumunda kendinizle kolayca 
ilişkilendirebileceğiniz güncel konular hakkında yeni, ilginç 
ve dürüst videolar oluşturuyor. Ancak güvenilirlikleri ve do-
ğal cazibeleri de kazandıran bir faktör olabiliyor. Takipçile-

riyle iletişim halinde kalıyorlar; popülerlikleri, hayranlarıyla 
kurdukları sürekli etkileşim ve diyalogla sağlanıyor.

Youtuberlar, tek kişilik realite programı olarak adlandırılabile-
cek yeni bir format oluşturmuş durumda. Bu formatta video 
içerik üreticileri, kendi görüşleri hakkında dürüst videolardan 
oluşan eğlenceli içerikler oluşturup özel hayatlarına ilişkin bil-
giler veriyor. Bu deneyim, farklı platformlar üzerinden yürütü-
lerek izleyicinin hayatının bir parçası haline gelmesi sağlıyor. 
Bu strateji, büyük bir sponsor, profesyonel ve teknik bir destek 
olmadan binlerce izleyici kazandırıyor. 

BU FENOMEN HAKKINDA NE YAPILABİLİR?
Çevrimdışı yıldızlar hızla sosyal medya ünlülerinin gölge-
sinde kalıyor. Bu nedenle iletişim kampanyaları planlanır-
ken bu yeni popüler ünlülerin araştırılmasında yarar var. 
Becerikliler, faaliyet alanlarını çok iyi biliyorlar; ancak en 
önemlisi, hedef kitleyle tam bir bağ kurabildikleri otantik, 
geleneksel olmayan bir iletişimleri var.

Ürün yerleştirmeye yönelik kampanyalarda ise durum şu: 
Seçim yaptıktan sonra seçilen youtubera güvenmeliyiz. İş sı-
rasında ise onları gerçekçi olmayan bir çerçeveye sokmaya ve 
yaratıcılıklarını engellemeye çalışmamalıyız. Kendi takipçi 
kitlelerini tanıdıkları ve kanallarında bir sponsor veya ürün 
yerleştirmenin inandırıcı olacağını bilmeleri sebebiyle onla-
ra her zaman güvenmeliyiz.

Ancak trende uyuyor olmaları, sosyal medyayı etkileyen bu 
kişilerin çevrimiçi stratejilerin nihai çözümü olduğu anlamına 
gelmiyor. Onlar, geleneksel pazarlama mesajları ve uygulamala-
rının yeni taşıyıcıları olmaktan ziyade, ulaşılması güç bir kitleye 
ulaşmanın bir yolu. Eğer pazarlama mesajınızın sürekli tekrar-
lanmasını istiyorsanız, yine de geleneksel kanallar ve çözümlere 
yönelmelisiniz. Çünkü bu tarz bir pazarlama tonu, sosyal med-
yayı etkileyen kişilerin çevresine uyumlu olmayacaktır.

Gabor Jelinek - Goodwill İletişim



İK

“FARK YARATAN TEK UNSUR İNSAN”

MedAmerikan Tıp Merkezi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi gibi sağlık kurumlarında 
başarılı işlere imza attıktan sonra kariyerine turizm sektöründe devam eden Önder Birgül, sektörde fark 
yaratan tek unsurun insan olduğunun ve insana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğunu söylüyor. 

Kariyer merdivenlerini hızlı ve emin adımlarla çıkan Önder 
Birgül, şu anda Setur İnsan Kaynakları, Kalite Sistemleri ve 
İdari İşler Birimi Müdürü olarak görev yapıyor. Birgül, sahip 
olduğu tecrübeye göre insana verilen değerin farkında olarak 
ve insana kendini değerli hissettiren bir politika izliyor. 

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
1980 yılında Kırklareli’de doğdum. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 

Yine İTÜ’de Mühendislik Yönetimi üzerine yüksek lisansımı 
tamamladım. Telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde 
İnsan Kaynaklarının farklı alanlarında yöneticilik yaptım. 
Setur öncesi Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda (Ame-
rikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, MedAmerikan 
Tıp Merkezi) İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyordum. 
Yaklaşık 5 aydır Setur’da; İnsan Kaynakları, Kalite Sistemleri 
ve İdari İşler birimlerinin başındayım.

1964 yılından bu yana varlığını sürdüren Setur, Türkiye’nin 
turizm alanında en köklü şirketlerinden biri. Son zaman-
larda turizm alanında rekabet oldukça arttı. Kendinizi bu 
sektörde nasıl konumlandırıyorsunuz?
Setur; turizm, duty free (gümrükten muaf mağazacılık) ve 
özel havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin 

ilk ve öncü turizm şirketlerinden biri. Turizm ve seyahat 
perakendeciliği sektörleri, Türkiye için çok önemli ve po-
tansiyeli yüksek olan sektörlerin başında geliyor. Rekabe-
tin yoğun olduğu bir ortamda, 50 yılı aşkın deneyimimiz 
ve güçlü ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve bek-
lentilerini çok iyi anlayan ve onlara emsalsiz bir deneyim 
yaşatmayı hedefleyen bir şirketiz.

Hizmet sektörü içerisinde yer alıyorsunuz. Bu anlamda 
insan faktörü büyük önem taşıyor. Setur İnsan Kaynakları 
Ekibi olarak yaklaşımınız nedir?
Sektördeki şirketler, çoğunlukla benzer sistemleri ve tekno-
lojileri kullanıyor, benzer yapılar dâhilinde çalışıyor ve ben-
zer süreçleri uyguluyor. Bu noktada fark yaratan tek bir un-
sur kalıyor, o da “İnsan”. Yapılan bir araştırmaya göre, insana 
yapılan yatırım, işletmeye ya da donanıma yapılan yatırım-
dan 3 kat daha fazla verimlilik artışı sağlıyor. Mutlu çalışan, 
kaliteli hizmet üretiyor. Kaliteli hizmetse yüksek müşteri 
memnuniyeti ve dolayısıyla artan kurumsal performans ma-
nasına geliyor. Bu noktada, İnsan Kaynakları’nın en önemli 
varlık sebebinin “Çalışanlar” olduğunu düşünüyorum. So-
nuç olarak, iş hayatında insana verilen değerin farkında olan 
ve insanlara kendilerini değerli hissettiren İK departmanları 
ve bölüm yöneticileri çok daha başarılı oluyor.

Setur İK departmanı olarak personel seçimlerinde kıstas-
larınız neler?
Bir parçası olduğum ve çalışmaktan gurur duyduğum Setur, 
kendi alanında öncü bir role sahip. Bu nedenle marka algımız 
ve çalışan bağlılığımız oldukça yüksek. Ulaşmak istediğimiz 
hedeflerin başında, tüm çalışanlarımızın kendini sürekli  ge-
liştirdiği, heyecanını kaybetmediği ve müşterilerimize em-
salsiz bir deneyim yaşatmanın mutluluğunun hissedildiği bir 
aile, bir şirket olmak geliyor. İşe alım sürecinde benim için 
olmazsa olmaz iki kıstas var: Koç Topluluğu’nun değerlerine 
ve Setur’un kurum kültürüne uygunluk. İlave olarak, diğer 
şirketlerde de olduğu gibi, pozisyonlara göre farklılık göste-
ren eğitim, deneyim, bilgi, beceri gibi kriterlerimiz mevcut.

Bundan önce görev yaptığınız Amerikan Hastanesi’nde İK 
alanında oldukça aktif çalışmalar gerçekleştiriyordunuz. 
Setur’da İK alanında nasıl bir yol haritanız var?
Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz Stratejik İn-
san Kaynakları Dönüşüm programı sonunda, son beş yılın 
en yüksek çalışan bağlılığı skorunu ve en yüksek kişi başı 
eğitim saatini elde etmiştik. Personel devir hızı ise son 10 

yılın en düşük seviyesindeydi. Setur’a da benzer bir mis-
yon ve sorumlulukla geldiğimi söyleyebilirim. Setur’da 
2017-2018 yıllarına ait “İnsan Kaynakları Vizyonu ve İnsan 
Stratejisi”ni beş ana başlık altında topladık. İlk sıraya ve 
modelin merkezine “Çalışana Yakın Ol” stratejisini koy-
duk. Belirlediğimiz diğer dört başlık ise “İşveren Markasını 
Güçlendir”, “Liderleri Geliştir”, “Dijital Teknolojiyi Kullan” 
ve “Süreçleri İyileştir” oldu. 

Mevcut projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 
İşveren markamızı güçlendirmek adına Facebook’taki Setur 
Kariyer ve Linkedin hesaplarımızı çok daha aktif kullanma-
ya başladık. Amacımız, tüm takipçilerimize Setur’da nasıl 
bir hayat sürdüğünü göstermek; mevcut çalışanlarımıza 
“İyi ki Setur’luyum”, potansiyel çalışanlarımıza ise “Ben 
de Setur’da çalışmak istiyorum” dedirtmek. Diğer taraftan, 
insan kaynakları ekibinin sahada, çalışanın yanında olma-
sını çok önemsiyorum. Bu nedenle, sık sık acentelerimizi, 
hava limanları, kara sınır kapıları ve deniz limanları ma-
ğazalarımızı ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla vakit 
geçiriyoruz. Böylece hem onları dinleme, daha iyi anlama, 
taleplerine çözüm getirme ve ilişkimizi derinleştirme fırsa-
tı buluyor, hem de insan kaynakları politikalarını ve uygu-
lamalarını aktarma fırsatı yakalıyoruz.

Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 
Her seviyedeki yöneticilerimizi, İK uygulamalarının etkili 
bir şekilde yürümesinde ve yeni projelerin hayata geçme-
sinde en önemli destekçimiz olarak görüyorum. LEAD, Koç 
Holding bünyesinde geliştirilen, dört seviyeden ve farklı li-
derlik konularından oluşan dünya standartlarında bir prog-
ram. Bugünlerde yöneticilerimiz için detaylı bir eğitim planı 
hazırlayarak, onların liderlik becerilerini en üst seviyelere 
çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İK süreçlerinin dijitalleşme-
si ve çalışanların girişimcilik / inovasyon kültürünü artırma 
amacıyla başlattığımız projelerimiz mevcut. Mobil erişim 
destekli yeni intranet portali, İyi Fikir Sistemi, Success Fa-
ctors, Girişimcilik / Yaratıcılık / İnovasyon temalı eğitimler, 
eğitimlerin video tabanlı hale getirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması, başlattığımız ve yakın zamanda hayata geçireceğimiz 
Bilgi Sistemleri projelerinin bazıları.

Women Matter’ın Türkiye raporunda belirlemiş olduğu ka-
dın çalışan oranı 2025 yılında yüzde 63. Setur İK olarak şu 
anda çalışan kadın oranınız nedir? ‘‘İş hayatında kadın çalı-
şan olmak’’ konusu hakkında neler yapıyorsunuz? 
Setur’da kadın çalışan oranımız yüzde 41’dir. Kadın çalı-
şan oranını daha da artırmak, hedeflerimiz arasında yer 
alıyor. Koç Holding’in geçtiğimiz sene başlattığı HeFor-
She isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin hakim sürdüğü bir dünya ya-
ratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, kadın-erkek eşitliği 
konusunda tüm çalışanlarımızın katıldığı bilinçlendirme 
seminerleri düzenliyoruz.

“İnsan kaynakları ekibinin sahada olması son 
derece önemli. Böylece hem onları dinleme, 
daha iyi anlama, taleplerine çözüm getirme 
ve ilişkimizi derinleştirme fırsatı buluyor, 
hem de insan kaynakları politikalarını ve uy-
gulamalarını aktarma fırsatı yakalıyoruz.’’

“Koç Holding’in geçtiğimiz sene başlattığı 
HeForShe isimli sosyal sorumluluk projesi kap-
samında toplumsal cinsiyet eşitliğinin hakim 
sürdüğü bir dünya yaratmayı hedefliyoruz.’’

Setur İnsan Kaynakları, 
Kalite Sistemleri ve İdari İşler Birimleri 

Müdürü Önder Birgül
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SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
İŞLETMELER İÇİN

Modern işletmeler için sosyal medya, hedef kitlenizle onların tam da zamanlarını geçirmek için seçtikleri 
yerde bağlantı kurmayı mümkün kılan önemli bir araçtır. Sosyal medyayı iş amaçlı kullanmanın marka 
varlığı oluşturmak, güvenilirlik yaratmak, ilişkiler geliştirmek, pazarlama araştırmalarına yönelik yeni 
veriler toplamak, web sitesi kullanımını artırmak gibi daha pek çok faydası vardır.

Güçlü bir sosyal medya varlığınız yoksa işletmeniz bu du-
rumdan zarar görür. Sosyal medya dünyasında gezinmek çok 
yoğun ve bunaltıcı olabilir. Aşağıda online varlığınızı oluştur-
maya başlarken size yardımcı olacak her bir platform için ha-
zırlanmış favori ipuçlarımızın yanı sıra kullanmanız gereken 
en iyi 5 sosyal medya platformunu bulabilirsiniz.

EN İYİ 5 SOSYAL MEDYA PAZARLAMA PLATFORMU 

1. LİNKEDIN
LinkedIn, B2B’in farklı sosyal medya siteleri arasındaki en 
önemli iş platformudur. İnsanlar yeni ağlar kurmak ve yeni 
potansiyel müşteriler bulmakta dijital dünyaya giderek daha 
fazla güveniyor ve bu da bir pazarlamacı veya işletme sahibi 
olarak başlangıç yapmak için mükemmel bir yer. LinkedIn, 
potansiyel ortaklarınızla ve müşterilerinizle bağlantı kurar-
ken, kimliğinizi göstermenize, itibar ve güven inşa etmenize 
yardımcı olan harika bir platformdur.

LinkedIn İpuçları
• Başlamak için, LinkedIn şirket sayfası oluşturun. 

• Sayfanızı fotoğraflar, açıklamalar ve anahtar hedef kelimeler, 
vs. ile en iyi şekilde kullanın. 

• Kendinizi göstermek için Linkedin şirket sayfanızı diğer 
sosyal medya kanallarınızda paylaşın. 

• Ek trafik oluşturmak için e-posta imzanızdaki LinkedIn şir-
ket sayfanıza URL ekleyin.

• Mevcut müşterilerinizin ve potansiyel yeni müşterilerinizin 
zihninde yer edinmek için LinkedIn şirket sayfanızda blog 
gönderilerinizi paylaşın. LinkedIn’de aylık belirli sayıda 
paylaşımlarda bulunmaya özen gösterin.

2. FACEBOOK
Haziran 2017 itibarıyla, 2.01 milyardan fazla aktif Facebook 
kullanıcısı olduğu açıklandı. Bu muazzam bir kitle ve 
bu kitle her saniye oluşturulan beş yeni profil ile sürekli 
artmaya devam ediyor. İşletmeniz aktif bir Facebook 
hesabı yoksa kitlenize ulaşmak adına çok büyük bir fırsatı 
kaçırıyorsunuz demektir. Facebook ayrıca paylaşımlarınızı 
gören kişilere özenle odaklanmanızı olanak sağlayan, 
böylece daha fazla izleyiciyi müşteriye dönüştürmeye 
yardımcı olan hedefli reklam seçenekleri de sunuyor.

Facebook İpuçları
• Haftada 3 ila 5 kez paylaşımlarda bulunun. 
• Paylaşım içeriğini değişik konulardan oluşturun; böylece 

paylaşımlarınız ya eğlendirsin, ya eğitsin ya da ilham versin! 
Paylaşabileceğiniz birkaç içerik örneği arasında #FAQFri-
day’lar, sahne arkası fotoğraflar, çalışan fotoğrafları, müşteri 
fotoğrafları, müşteri görüşleri, blog paylaşımları, bir etkinlik 
veya konferansta çekilmiş canlı Facebook videoları, müşteri 
videoları, yarışmalar vb. yer almalı.

• Facebook reklamcılığının tüm avantajlarından yararla-
nın. Facebook’un paylaşımlarınızı takipçilerinizin yalnızca 
yüzde 1-3’üne gösterdiğini biliyor muydunuz? Doğru - ek 
gösterimler (gazete veya radyo gibi diğer medya kanalları-
na benzer şekilde) için artık ödeme yapmanız gerekiyor. 5 
Amerikan doları gibi cüzi bir ücret ödeyerek paylaşımları-
nızın daha geniş hedef kitleler tarafından görülmesini sağla-
yabilirsiniz.

• Gelişmiş Facebook reklamcılığı seçenekleriyle hedef kitle-
nizi tam on ikiden vurabilirsiniz! Belirli bir yaş aralığında, 
konumda veya unvanda olan web sitesi ziyaretçilerini, müş-
terilerinizi hatta mevcut e-mail üyeliği listenizdeki müşteri-
leri yeniden hedefleyebilirsiniz.

3. GOOGLE+
İşletmenizin Google’da görünmesini ister misiniz? İşin sırrı 
bir Google+ sayfası eklemekte. Google +’da paylaşımda bu-
lunduğunuzda, paylaşımınız hemen dizine eklenir ve arama 
sonuçlarında görünür; bu, SEO ve arama motorlarındaki gö-
rünürlüğünüz için çok faydalıdır. Sonuçta, Google + Google’a 
ait, bu nedenle kendi platformunda yer almak isteyen kullanı-
cılara yardımcı olacak.

Google+ İpuçları
• Google+ sayfanızda, işletmenizin adı, harita konumu, ile-

tişim bilgileri, fotoğrafları ve yorumlarının yer aldığından 
emin olun, tüm özellikler insanların arama motorları devi 
aracılığıyla sizi bulmalarına yardımcı olmakla kalmayacak, 
bunun dışında ayrıca bu kişilerin sizinle çalışmak istemele-
rine de katkı sağlayacak.

• Haftada en az 1-2 defa paylaşımda bulunun. 
• Paylaşımlarınızda arama motorlarında üst sıralara çıkmanı-

za yardımcı olacak hedef anahtar kelimeler  (müşterilerini-
zin Google’de aradığı ifadeler) kullanın.

• Paylaşımlarınızda hashtag’ler kullanın. Google, farklı konu-
lar arasında ilişki kurmak için hashtag’lar ve anlam çözüm-
lemelerini kullanır.

4. YOUTUBE
İşletmenizin bir dizi video eğitimi veya ürün demosu varsa 
YouTube bu husuta iyi bir seçenek olabilir; bunun yanı sıra, 
bir YouTube sayfası işletmenize kar marjı ekleyebilir. Videola-
rınızdan potansiyel olarak para kazanmakla kalmayıp, bunları 
işletmenizi alanında  “uzman” olarak markalaştırarak ürün 
anlayışı ve güveni oluşturmak için kullanabilirsiniz.

YouTube İpuçları
• Video başlıklarınıza, açıklamalarınıza ve etiketlerinize he-

def kelimelerinizi ekleyin. 
• Açıklama alanında videoyla ilgili bir paragraflık yazı oluştu-

run ve sonuna daha fazla bilgi için Harekete Geçirici Mesaj 
linki ekleyin. Bu işlemi yapmanızdaki amaç, videonuzu in-
sanlara izletmek ve sonrasında bu trafiği web sayfanıza yön-
lendirmektir.

• Video içeriği oluştururken insanların ilgisini çekmeye ve 
onları eğitmeye odaklanın, ancak bunu yaparken içeriğe 
biraz da merak unsuru ekleyin. Videoyu ziyaretçileri daha 
fazla bilgi için web sitenizi ziyaret etmeleri gerektiğine ikna 
etmek için kullanın.

• Markalaşma potansiyeli yüksek bir YouTube Banner (rek-
lam panosu) oluşturun.

5. TWITTER
Twitter, listenin en sonunda yer alıyor, çünkü söz konusu sos-
yal medya ağları arasında en az yardımcı olanıdır, sadece içe-
rik paylaşımlarını sık sık güncelleyen işletmeler için faydalı 
olabilir. Onun da kullanımı ücretsiz ve kolay, dolayısıyla onu 
da markalaşma çabalarınıza ekleyebilirsiniz.

Twitter İpuçları
• Tweet’lerinizde uygun hashtag’ler kullanın; böylece insanlar 

sizi spesifik bir konuyla bulabilsinler. 
• Sizin ve müşterilerinizin kullanabileceği markalaşabilir bir 

hashtag yaratın.
• Tekrar tweet atmayı ve diğerlerinin paylaşımlarını da pay-

laşmayı unutmayın.

Sosyal medya dünyasının sunduğu fırsatlardan sonuna kadar 
yararlanın. Sosyal medya pazarlaması, pazarlamacılar adına 
değerli verilerin elde edilmesi ve kaçırılmaması gereken yeni 
müşterilere ulaşılması için güçlü bir araçtır. Profilinizi oluş-
turun ve yukarıdaki favori ipuçlarımızı uygulayın, böylece 
işletmeniz söz konusu pazarlama platformlarının sunduğu 
avantajlarından yaralanabilir.
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İŞ DIŞINDA

MÜCADELE ETMEYE TUTKUNUM
OTOMOBİL SPORLARINA DEĞİL

Otomobil yarışları her ne kadar erkeklere özgü bir spor dalı olarak bilinse de tutkunu olan birçok kadın 
yarışçı da var. Bunlardan biri de Michelin Basın İlişkileri Müdürü Selen Dik Muratoğlu. Birçok WRC, LeMans 
yarışmasını yakından takip eden, pistte single seater, touring car gibi deneyimler yaşayan Muratoğlu, 
son olarak Transanatolia Rallisi’nde eşi ile birlikte başarılı bir yarış çıkardı. Selen Dik Muratoğlu’nun 
tutkusu otomobil sporlarından ziyade, onların yaşattığı güzelliklere…

Otomobil sporlarına olan ilginiz nasıl başladı?
10 seneden uzun süredir otomotiv sektöründe farklı fir-
malarda çalışan bir kadın olarak otomobil ve heyecan 
hayatımın vazgeçilmez bir parçası... İş hayatıma başladı-
ğım ve devam ettiğim iki marka sayesinde motorsporla-
rını takip etmek ve izlemek hayatımın vazgecilmezi oldu: 
Citroen ve Michelin. Her ikisi de motorsporlarında var-
lığını kanıtlamış, güçlü markalar… Mesleğim sayesinde 
çok fazla WRC, LeMans yarışını yakından izleme, pistte 

single seater, touring car, farklı supersport otomobiller 
kullanma fırsatı bulan şanslı insanlardanım... Pazarlama 
alt yapım ve işim nedeniyle de otomobillerin teknik özel-
likleri, sürüş dinamikleri, performansları da ilgi alanım 
içinde tabiki. Otomobil sporlarına merakımın bir nedeni 
de eşim Koray Muratoğlu. Koray bu konuda çokça başa-
rıları olan deneyimli eski bir ralli pilotu. Aktif olarak 15 
sezon ralli pilotluğu yapmış, Dünya Ralli Şampiyonası’n-
da da yarışma şansı bulmuş. İşte bütün bu koşullar bir 
araya gelince otomobil sporlarından uzak kalmak nere-
deyse imkansız hale geliyor.

Eşiniz ile ekip olarak yarışıyorsunuz. Bu durumun avantaj-
ları ve dezavantajları nelerdir?
İşte bu evlilik kadar karmaşık bir konu (gülüyor). Tran-
sanatolia Rallisi gibi uzun ve daha ağır yol şartları içeren 
etaplarda toprak, çamur, taş, su geçişlerinden oluşan zorlu 
parkurlarda 7 gün boyunca 3000 km yol yapmak oldukça 
yıpratıcı ve zorlayıcı olabiliyor. Ancak bu zorlu parkurlar-
dan hiç hasar almadan çıkmamızda Koray’ın tecrübesinin 
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etkisi yadsınamaz. Ama offroad yarışında kendine özel al-
fabesini ve işaretleri olan “roadbook-yol notu” nu okumak, 
tüm etaplarda pür dikkat bu yol notunu takip etmek, kay-
bolma riskini minimize etmek co-pilota da çok büyük bir 
sorumluluk veriyor. Kısacası bu bir ekip işi ve biz bunu iyi 
başardık. Ama ara ara hiçliğin ortasında yol almak, açlık, 
yorgunluk ile gergin anlar da yaşamadık değil. Bu da bu işin 
doğasında var. Ancak yan koltuğunda nazının geçtiği biri-
nin olduğunu bilmek zaman zaman tansiyonun daha fazla 
tırmanmasına yol açabiliyor. Bazı durumlarda da tam tersi, 
birbirinizin motivasyonu olabiliyorsunuz. Ama en önemli 
şey günün sonunda Dünya’nın beş zorlu offroad yarışından 
biri ve Dakar’ın Türkiye versiyonu olan Transanatolia Rally 
Raid’i bitirmenin gururunu taşıyor oluyorsunuz.

Otomobil sporlarında genellikle erkek egemenliği ön plan-
dadır. Siz bu yolda nasıl zorluklarla karşılaştınız?
Erkek egemenliğinin sadece otomobil sporlarında değil 
her yerde olduğunu söyleyecek olursak, kadın olarak bu 
zorluklarla hayatın her anında karşı karşıya kaldığımı-
zı düşünüyorum. Kısacası bu da bir şey mi diyebiliriz. 
Önemli olan istek ve tutku. Bu duyguların aşamayacağı 
bir zorluk yok! Türkiye’nin daha önce geçilmemiş yol-
larından Ege, Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan zorlu yol-
larını, güzelliklerini keşfetme isteği önüme çıkan hiçbir 
engeli tanımamamı sağlıyor.

Transanatolia gibi oldukça zor bir yarışa katıldınız. Fiziki 
olarak oldukça zor olan bu yarışlara nasıl hazırlanıyorsu-
nuz?
Transanatolia dünyanın sayılı zorlu yarışlarından biri olma-
ya aday ve her geçen sene bu konudaki iddiasını daha da 
artırıyor. Biz “raid” kategorisinde yarıştığımız için fiziki 
kondisyon kadar mental kondisyonun da önemli olduğunu 
düşünüyorum. Sabahın erken saatinden, akşam kamp alanı-
na varışa kadar uzanan zorlu yolculukta beden - zihin denge-

sini koruyabilmeniz şart. O nedenle benim bu yarıştaki yar-
dımcım yoga oldu. Ama vücüt direncinizi kuvvetlendirmek 
için beslenme ve uyku düzeni de çok önemli tabi.

Otomobillere olan tutkunuzu 5 kelime ile nasıl anlatırsı-
nız? 
Tutkumun otomobil olduğu söylenemez, benim tutkum bana 
yaşattığı güzelliklere ve mücadele etme yetisine… Daha çok 
yeni tanıştığım offroad ruhunu sevdiğimi söyleyebilirim.

SELEN DIK MURATOĞLU 
1 Mart 1981 İstanbul 
doğumluyum. Saint-
Benoit Fransız Lisesi, 
İstanbul Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri, 
University of California 
San Diego’da Pre-MBA 
ve son olarak Marmara 
Üniversitesi Üretim 

Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisansını tamamladıktan 
sonra iş hayatına başladım. Sırasıyla Citroen Türkiye, Hayat 
Kimya olmak üzere halen Michelin Türkiye’de çalışma 
hayatıma devam ediyorum. Seyahat etmek, yeni yerler, 
kültürler, lezzetler  tanımaktan ve tatmaktan keyif alıyorum. 

Eşinizle birlikte yarışmanın avantajı da ola-
biliyor, dezavantajını da yaşayabiliyorsunuz. 
Burada önemli olan günün sonunda böyle bir 
yarışta yarışmanın gururunu taşımak...
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DİJİTAL

DEV BİR VİRALE DÖNÜŞTÜ
KÜÇÜK BİR ÇİKOLATA KAÇAMAĞI 

Bazen başınıza tahmin edemeyeceğiniz tirajı komik bir olay gelebilir. Hatta bu olay tüm dünyada ses 
getirebilecek büyük bir virale dönebilir. Çikolata denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Kit Kat, 
üniversite öğrencisi bir gencin yaşadığı olumsuz olayı tam olarak bir fırsata çevirdi.

Dijital dünyanın her geçen gün kendini daha da geliştirmesi 
markaları da farklı arayışlar içine sokuyor. Çekilen reklam 
filmleri ve çeşitli mecralara verilen ilanlar eskisi kadar rağ-
bet görmezken onun yerini daha yaratıcı çalışmalar alıyor. 
Bunlardan biri de viral. Doğal olduğu için daha çok ilgi 
çeken viral çalışmalar tüketici gözünde de daha değerli ko-
numda bulunuyor. Bunun en güzel örneklerinden biride Kit 
Kat. Muhtemelen çalınan bir çikolatanın tüm dünyada ses 
getirecek bir viralin başlangıç noktası olacağı kimsenin aklı-
na gelmezdi. Çalınan bir paket Kit Kat’ın 6500 Kit Kat olarak 
geri dönmesinin hikayesi şöyle anlatabiliriz: 

OLAY ÇİKOLATANIN ÇALINMASIYLA BAŞLADI
Her şey çalınan bir çikolata ile başlıyor. Kansas Üniversitesi 

öğrencisi olan Hunter Robbins, işini halletmek için 15 daki-
kalığına arabasını bir öğrenci yurdunun önüne park ediyor. 
İşini halledip, arabasına geri döndüğünde bulduğu not ise Kit 
Kat için önemli bir çalışmanın başlangıcı oluyor. Arabada tam 
olarak şu notu buluyor: “Bardaklığında Kit Kat gördüm. Kit 
Kat’ı çok severim. Bu sebeple, kapını kontrol ettim, kilitli de-
ğildi. Kit Kat’tan başka bir şey almadım. Çok üzgün ve açım.”

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ
Robbins arabasında bulduğu ilginç notu sosyal medya ka-
nallarından biri olan Twitter’da kendi hesabından Kit Kat’ı 
da etiketleyerek paylaşıyor. Robbins’in bu mesajına çok 
zaman geçmeden Kit Kat’tan yanıt geliyor: “Başkasını Kit 
Kat’ını kim çalar? Bunu kim yapabilir? Hemen bize DM at 
ve gidenin yerine yenisini koyalım.”

GİDEN 1 KİT KAT, 6500 KİT KAT GETİRDİ
Yenisi deyince aklınıza bir iki adet Kit Kat gelmesin. Kit Kat 
şirketi Robbins’in arabasının içine tam tamına 6500 adet Kit 
Kat sığdırdılar. Tıka basa Kit Kat dolan arabanın içindeki Kit 
Kat’ları ise Kansas Üniversitesi öğrencileri paylaştılar.

“Dijital dünyanın gelişmesi reklamları da 
etkiledi. Sosyal medyanın gücüyle dijital 
dünyayla birleşince ortaya çıkan viral ça-
lışmalar heyecanlı olduğu kadar renkli bir 
dünyanın da kapısını araladı.’’
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RÖPORTAJ

ŞİRKETİNİZ İYİLEŞİR”
“PR VE İLETİŞİMİNİZ BAŞARILIYSA

Toplam 5 kıtada hizmet veren PR Global Network, farklı coğrafyalarda yerel uzmanlar tarafından yüksek 
kalitede iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor. Böylesine önemli yapının başkanlığını yürüten Christina 
Rytter, saygınlık oluşturmanın başarılı bir PR’ın en önemli parçası olduğunu belirterek, ‘’Özellikle bir 
şirketin kriz döneminde, değeri, satışları ve kazançları düşebilir. Ancak, PR ve iletişiminiz başarılıysa, 
itibarınız olumsuz etkilenmez ve şirketiniz iyileşir’’ ifadesini kullanıyor.

PR Global Network Başkanı Christina Rytter, gelecekte 
itibar yönetimiyle çalışan şirketlerin çok daha fazla önem 
kazanacağının altını çizerek, başarılı bir PR kampanyasının 
şirket hedefleriyle ilişkili olması gerektiğine dikkat çekiyor. 
Rytter ile PR sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğini, PR’ın 

şirketler için önemini ve global anlamda PR’ın geleceğini 
konuştuk. 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler benim özel tutkum. 

İşletme ve iletişim yüksek lisansı yaptım. İskandinav ile-
tişim uzmanı, açılış konuşmacısı, TV programı sunucusu 
ve kurumsal iletişim, kriz iletişimi, dijital ve geleneksel 
PR, içerik pazarlama, dijital satış, sosyal medya ve işve-
ren markalama alanlarında C-seviye eğitmen olarak 18 
yıllık bir tecrübem bulunuyor. Özünde, 10 yıl boyunca 
yönettiğim ödüllü bir şirket olan kendi İskandinav İle-
tişim şirketim dahil olmak üzere 3 uluslararası şirket 
kurma tecrübesi olan bir girişimciyim. 2014 yılından bu 
yana PRGN Başkanı ve PRGN Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak görev yapıyorum. Kopenhag’da yaşıyorum ve biri 8 
yaşında kız, diğeri 5 yaşında iki erkek çocuğum var. Se-
yahat etmeyi, spor, kayak, koşu ve kick boks yapmayı se-
viyorum. Mobilya tasarımı, film, sanat, gurme lezzetler, 
şarap ve müzikle yakından ilgileniyorum. Özellikle rock 
müziği benim büyük bir tutkum. Sadece biraz eğlence 
olsun diye resim yapıyorum. 

Başarılı PR, şirketleri nasıl etkiliyor? Şirketler için PR ne-
den önemli?
PR, her şirket için itibar ve olumlu bir imaj oluşturmak 
adına iletişim ve stratejisinin çok önemli bir parçası. 
PR’ın şirketlerin genel iş stratejisi ile yakından ilişkilen-
dirilmesi gerektiğine inanıyorum. PR bir şirketin itibarı-
nı yaratarak veya arttırarak olumlu bir farkındalık yara-
tabilir ve güven inşa edebilir, böylece müşterileri çekmek 
ve tutmak çok daha kolaylaşır. Sizler birer müşteri olarak 
her zaman güvenebileceğiniz ve bildiğinizi düşündüğü-
nüz bir ajans veya iletişim danışmanı seçersiniz.  Dahili 
iletişimin bir parçası olarak PR / İşveren Markalama, en 
nitelikli çalışanları çekip bu çalışanları tutmakta önemli 
bir rol oynamaktadır. Saygınlık oluşturmak da başarılı 
bir PR’ın önemli bir parçasıdır. Özellikle bir şirketin kriz 
döneminde, değeri, satışları ve kazançları düşebilir. An-
cak, PR ve iletişiminiz başarılıysa, itibar olumsuz etki-
lenmez ve şirket iyileşir.

PR profesyonelinin en önemli nitelikleri nelerdir? Başarılı 
bir PR kampanyası nasıl olur? Bir PR profesyonelini nasıl 
değerlendirirsiniz?
PR profesyoneli edindiği sonuçların yanı sıra yeni bir 
şirketi yönetme, mutlu müşterileri tutma ve iyi bir mes-
lektaş olma yeteneğiyle de ölçülmelidir.  Başarılı bir PR 
şirketi iyi bir yatırım getirisi oluşturmalıdır, bu nedenle 
günümüzde PR sonuçlarının ölçülmesi başarılı bir PR 
için hayati önem taşımaktadır. PR başarısını ölçmede 
farklı yollarımız var. En çok kullanılanı gazete kupürle-
rinin sayısını takip etmek; ayrıca makalelerdeki kaliteyi 
ve temel müşteri mesajlarını belirlemek için içerik anali-

zi yapmaktır. Bunun yanında başarılı bir PR kampanya-
sının şirket hedefleriyle ilişkili olması ve Temel Perfor-
mans Göstergeleri oluşturularak ölçülmesi gerektiğine 
inanıyorum. Örneğin web sitesi trafiğinin oluşturulması, 
potansiyel müşterilerin doğrudan sağlanması ya da web 
sitelerindeki eylem çağrısı.  

PR ve sosyal medya birlikte mi çalışmalı? 
Evet, günümüzde PR ve sosyal medyanın el ele yürümesi 
çok doğal. Ve PR kampanyasının etkisini ölçmekte bir 
diğer metrik de sosyal medyada konuşulanlar. Sosyal 
medya ölçümleri markanız ve sektörünüzdeki sosyal top-
luluklar üzerine konuşulanlara da odaklanmalıdır. Eğer 
sosyal medya PR kampanyanızı başlattıktan sonra sizin 
marka yükselişinizden bahsediyorsa, bu kampanyanızın 
işe yaradığının harika bir göstergesidir. 

Sizce PR son 5 yıl içerisinde değişti mi?, PR’ın geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? 
Gördüğüm en büyük değişimlerden bazıları gelecekte iti-
bar yönetimiyle çalışan şirketler çok daha fazla önem ka-
zanacak. Veri anahtar nokta ve sonuçlarınızı ölçmek ile 
PR kampanyalarınızı yürütmek için verileri kullanmanız 
gerekir; böylece hedef kitlenizi istatistiklere dayanarak 
tanıyabilirsiniz. PR ile veri odaklı çalıştığımızda, ne tür 
içeriklerin etkili olduğunu, paylaşımda bulunmak için 
hangi zamanın en iyi zaman olduğunu belirlemek vs. çok 
daha kolaylaşır. Ayrıca görsel hikaye anlatımı özellikle 
de video- çok güçlü bir şekilde geliyor ve Facebook gibi 
önde gelen sosyal medya programları arasında bir önce-
lik oluşturuyor. Bugün PR başarısı için mutlak anahtar, 
kampanyalarınızda video ve infografik, resimler gibi di-
ğer görsel araçları kullanmaktır. 

Gördüğüm en büyük değişimlerden bazı-
ları gelecekte itibar yönetimiyle çalışan 
şirketler çok daha fazla önem kazanacak.
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KRİZ

NEREDEN BAŞLAMALI?
İYİ BİR KRİZ YÖNETİM PLANI İÇİN

Bir durup düşünün: Günün ortasında beklenmedik bir telefon alıyorsunuz. Şirketinizin ağı bir 
veri ihlaliyle karşı karşıya kalmış ve binlerce müşterinin bilgileri bilgisayar korsanları tarafından 
erişilebilir duruma gelmiş. Tam olarak detayları bilmiyorsunuz, ama bu haber yerel haber ekibinin 
kulağına gitmiş ve akşam yayınlanacak haber bülteninde bu konunun ele alınacağı söyleniyor. 
Daha da kötüsü, bir çalışanın haberleri duyması sonrasında endişelenen müşteriler sosyal 
medyada konuşmaya başlamış.

Böyle bir durumda ne yapardınız? Medyadan, çalışanları-
nızdan ve diğer paydaşlardan gelecek sorulara hazır mısı-
nız? Bu durum şirketinizin itibarını nasıl etkileyecek ve bu 
durumu düzeltmek için nasıl harekete geçeceksiniz?

Halkla ilişkiler ve pazarlamanın tüm heyecan verici yönleri 
arasında kriz yönetimi, ele alınacak en zorlu ve en nahoş alan-
lardan biridir. Ve tabi ki en kritiklerinden de biridir.

Büyük ya da küçük, kâr amacı güden veya gütmeyen tüm 
kuruluşlar halihazırda kapsamlı bir kriz yönetim planı 
bulundurmalıdır. İyi bir kriz planı, kurumunuzun kazanç, 
güvenilirlik ve itibarını etkileyebilecek karmaşık durum-
ların tüm yönlerini ele almada bir kılavuz görevi görecek-
tir. Bu karmaşık durumlara iş yeri suçları ya da şiddeti 
gibi ciddi krizler veya bilgisayar ağının çökmesi gibi daha 
basit aksaklıklar da dahildir.

Bir kriz yönetim planı oluşturmak zor değildir, ancak bir 
miktar önsezi gerektirir. Şaşılacak sayıda şirketin kriz oluş-
madan önce ellerinde bir kriz planı bulunmamaktadır ve bu 

durum onları işler karıştığında ya da doğru olmayan bilgiler 
dakikalar içinde etrafa yayıldığında savunmasız bırakır. Ne 
tür durumların işinizi tehlikeye sokacağını ve bu durumlara 
nasıl karşılık vereceğinizi düşünün. Sakin olduğunuz ve man-
tıklı bir şekilde düşünebileceğiniz anlarda bu senaryolar için 
amaçlanan mesajlar geliştirin. Acil bir durum olana kadar 
beklerseniz, planlar aceleye gelir ve duygusal tepkiler verebi-
lirsiniz. Bu da hataların en çok yapıldığı noktadır.

Bir plan geliştirdikten sonra herkesin rollerini ve bir kriz 
durumunda atacakları ilk adımları anlamasını sağlamak 
için halkla ilişkiler, hukuk ve insan kaynakları ekipleri-
nizle birlikte çalışın. Kötü uygulanan bir plan, plansızlık 
kadar zarar verebilir.

Son olarak ise iyi bir kriz yönetim planı, kriz anında çalışanla-
rın ve halkın güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Bir sonraki 
adımın belli olmadığı veya hızlı bir eylemde bulunulmadığı 
zamanlarda, durumun ciddiyetine bağlı olarak insanlar panik 
yapabilir ve durumu kendi ellerine almaya çalışabilir. Bu da 
kendilerine veya başkalarına zarar vermelerine yol açabilir ve 
sizi bu durumun sorumlusu yapabilir.

Kimse kuruluşunu tehlikeye sokacak bir telefon almak istemez 
veya böyle bir telefon almayı beklemez. Ancak alırsanız da, bu 
duruma hazırlıklı olmanız gerekir. Bunu bir profesyonel si-
gorta poliçesi gibi düşünün. Hiçbir zaman kullanmayacağınızı 
umun, ancak hazırlıklı olduğunuzu bilerek huzurla uyuyun.

“Her işletmenin daha  önceden hazırlanan 
kriz planı bulunmalı. Bu plan işletmenin za-
man kaybetmeden krize müdahale etmesine 
ve olayın büyümeden sonlandırılmasına 
olanak tanır.”

Lauren Reed - Reed Halkla İlişkiler
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KÜLTÜR-SANAT

KADINLARDAN HOŞLANIRIM”
“GÜZEL ŞARKILARDAN, GÜZEL ŞİİRLERDEN VE GÜZEL

Esas işini müzik ve şiir olarak açıklayan Tuna Kiremitçi, ‘’Güzel şarkılardan, güzel şiirlerden ve 
güzel kadınlardan hoşlanırım’’ diyerek hayata bakışını bize fısıldıyor. Ele aldığı her işte ses getiren 
ve yaşantımızın bir parçası olan Kiremitçi, ürettiği her şarkının kendi macerasını da beraberinde 
getirdiğine dikkat çekiyor.

Müzisyen, şair, senarist, köşe yazarı… Siz Tuna Kiremitçi’yi 
nereye koyuyorsunuz? Nasıl tanımlıyorsunuz?
Müzisyen ve şairim. Güzel şarkılardan, güzel şiirlerden ve 
güzel kadınlardan hoşlanırım. Kendimi en iyi ifade etti-
ğim, geleceğe bırakmak istediğim ürünlerim şarkılarım ve 
şiirlerimdir. Ama arada heves ettiğim ya da şartlar gereği 
yaptığım işler de var. Bir ara romancılığa heves ettim örne-
ğin. Birkaç gazetede köşe yazısı yazdım. Sonra Sinema-TV 
Bölümü mezunu olduğumdan ekmek parası için setlerde 
çalışmışlığım da vardır.  Zengin çocuğu değiliz sonuçta.

Son dönemde Aydınlık Gazetesi’nde yazıyordunuz. Günlük 
gazetede yazmak üretim sürecinizi nasıl tetikliyor? 
Aydınlık’ta aydınlar hapisteyken, dayanışma amacıyla 

yazdım. Ferhan Şensoy, Nihat Genç, Derya Tulga gibi 
yazarlarla birlikte. Köşe yazarlığı sürekli gündem taki-
bi gerektiren bir iş. En azından her gün gazete okuman, 
siyasetle ilgilenmen falan gerekiyor. Bu da sanatçı için 
o kadar iyi değil aslında, kafan bir sürü gereksiz şeyle 
doluyor çünkü. 

Sizin tanınmanıza belki de en önemli vesile “Kumdan Kale-
ler’’di. Geriye dönüp baktığınızda hiç pişmanlık yaşadınız mı? 
Kariyerinize sadece o yolda devam etmek ister miydiniz?
Kesinlikle isterdim. Bugün 90’lı yıllara dönme şansım 
olsa sadece müzik ve şiirle uğraşır başka şeylere zaman 
harcamazdım. Kumdan Kaleler kurucusu ve isim babası 
olduğum, bestelerinin çoğunu yapıp sözlerini yazdığım 
ve söylediğim grup. Sonu çok iyi bitmiş olmasa da her 
zaman hayırla yad ederim. Bir albüm daha çıkarabilmiş 
olsak her şey farklı olurdu.

“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’’ albümünden bahseder mi-
siniz? Beklediğiniz etkiyi yarattığınızı düşünüyor musunuz?
Açıkçası etkisi beklediğimizin ötesinde oldu. Bu kadarını 
tahmin etmiyorduk. Şarkılarımı her ay periyodik şekil-

“Beraber çalıştığım iletişimci arkadaşlarım 
var, onlar da destek oluyorlar. Sosyal med-
yayı ve alternatif kanallardan yararlanıyo-
ruz. Öyle Beyaz Show’da falan çalınsın diye 
şarkı yapmıyoruz sonuçta.”
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de internette yayımladık. Onları hayranı olduğum kadın 
solistlerle beraber seslendirdim. Yıldız Tilbe’den Jehan 
Barbur’a, Gonca Vuslateri’den Sena Şener’e, Pamela’dan 
Özge Fışkın’a… Dinleyiciyle aramızda bir yol arkadaşlığı 
ilişkisi kuruldu. Sonunda albüm olarak yayımlandığın-
da etkisi güçlü oldu. Şarkılarımız her yerde çalınmaya 
başladı. 

Sanatın çeşitli alanlarında varlığınızı sürdürüyorsunuz. İleti-
şim süreçlerinizi nasıl yürütüyorsunuz?
Artık sadece esas işlerim olan müzik ve şiire odaklıyım. 
Tabii geçmişte bir aralar heves ettiğim roman, sinema, 
köşe yazarlığı gibi alanlarda edindiğim deneyimlerden 
de yararlanıyorum. Beraber çalıştığım iletişimci arka-
daşlarım var, onlar da destek oluyorlar. Sosyal medya-
yı ve alternatif kanallardan yararlanıyoruz. Öyle Beyaz 
Show’da falan çalınsın diye şarkı yapmıyoruz sonuçta. 

Ortaya çıkarmış olduğunuz eserlerin üretim aşamasında ne-
lerden besleniyorsunuz? Size ne ilham verir?
Bir şarkının sözü ve müziğiyle ortaya çıkması birkaç yıl 
alıyor. Hatta 5 ya da 10 yılda tamamlanmış şarkılarım 
bile var. Haliyle bütün o süreç, yaşadıklarım, tanıdığım 
insanlar ve onlardan öğrendiklerimden izler var. Haya-
tımdaki ve bendeki değişimlerden. Tabii ayrılıklardan, 
kayıplardan, acılardan da… Her şarkı kendi macerasını 
beraberinde getiriyor ve güzel olan da bu. Şarkılarım be-
nim seyir defterim.

Kendinizi en başarılı gördüğünüz alan?
Kendimi en iyi şarkı yazarı ve şair olarak ifade edebili-
yorum. 

Devamında kendinizi en başarısız olarak adlandıracağınız bir 
alan var mı? Nedir?
Başarısızlık demeyeyim de, öyle önemli bir romancı ol-
duğumu düşünmüyorum mesela. Hem de yabancı diller-
de yayımlanmış romanlarım olmasına rağmen. Çünkü 
gerçek romancılarla arkadaşlık etme şansım oldu ve ara-
mızdaki farkı biliyorum. 

Çok fazla alanda üreten bir sanatçısınız. Bu risk değil mi? Bir 
alanda yaşayabileceğiniz başarısızlık, tüm üretim süreçlerini-
zi etkilemez mi?
Neyse ki müzik dışında ürettiklerim çok sınırlı sayıda 
insan tarafından biliniyor. Hatta müzisyen olarak bile 
şöhrete kırk yaşımdan sonra kavuştum. Bundan sonra 
başka bir iş yapmayı da pek düşünmüyorum valla. Ha-
liyle, sorun yok. 

Türkiye’nin kültür-sanat yaşantısına baktığımızda, siz nasıl 
görüyorsunuz kültür hayatımızı? 
Müzikte süper bir çeşitlilik var. Özellikle gençlerde iyi 
şarkı yazarları görüyoruz. Kalben, Deniz Tekin, Can 
Güngör, Sena Şener gibi… İnternet sayesinde dinleyici-
leriyle direkt iletişim kuruyorlar. Unkapanı’yla falan uğ-
raşmadan. Bir sürü konser yapılıyor ki çok umut verici 
bence. Dijital telif hakları iyice rayına oturduğunda her 
şey daha iyi olacak. Bu konuda hem meslek birliklerinin 
hem de sanatçıların uyanık davranması şart. Müzik tut-
kunuyum sonuçta, her tarzı takip ediyorum. Ama diğer 
sanatları çok yakından tanımadığımdan ahkâm kesmem 
şimdi doğru olmaz. 

Sizin yolunuzdan gitmek isteyen genç nesilden arkadaşlara 
neler önerirsiniz?
Yol yakınken vazgeçmelerini… Şaka bir yana, içlerinde 
müzik ateşi varsa ben ne söylersem söyleyeyim kendi 
yollarını bulacaklardır zaten. Doğa olaylarına engel ola-
mazsınız. Böyle gençlerin öneriye ihtiyaçları yok.

SIZIN IÇIN NE IFADE EDIYOR? 
Beyoğlu: Büyüdüğüm yer.
Aşk: İnanmadığım şey. Şahsen onun yerine sevgiye inanırım.
Kumdan Kaleler: Az tanınmasıyla meşhur bir grubumuz.
Para: Amaç değil, araç. Ama çok önemli bir araç.
Edebiyat: Müzikten sonra en sevdiğim sanat.

“Her şarkı kendi macerasını beraberinde 
getiriyor ve güzel olan da bu. Şarkılarım 
benim seyir defterim.”

A
 p

ro
du

ct
 d

es
ig

ne
d 

by
 C

os
en

tin
o®

Renk
Eternal Marquina

On Top

Cindy Crawford Tezgahların Zirvesinde

TOPS ON TOP

COSENTINO MERKEZLERİ  İstanbul: 0 262 6580335  I  Ankara: 0 312 8154036  I  İzmir: 0 232 5012066  I  turkey@cosentino.com

Detaylı bilgi için www.silestone.com  |  Bizi Takip Edin  F T      CosentinoTurkey

Tops On Top TURQUIA Home Art 210x280.indd   1 22/3/17   11:31

50 



Kötü İlan

Bu ilanı beğenmediniz mi?
 Merak etmeyin zaten size ulaşmak istediğimiz yol reklam değil.


