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AJANSLAR AÇISINDAN
BAKARSAK…

ler çok daha hızlı bir şekilde yol alacaklar.

Aristokrat Dergi’de bu kez yeni nesil yöne-

lerden daha düşük olacak. Bu durumda 20

ticileri inceledik. Artık birçok şirket yöneti-

yıllık plana baktığımızda sektörümüzdeki

cilerinin daha genç olmasını istiyor. Bu da iş

çalışanlar için 2 seçenek ortaya çıkacak.

dünyasında önemli değişimleri beraberinde

Ya kendi şirketlerini kuracaklar ya da aynı

Yazı İşleri Müdürü

getiriyor. Ben bu konuya ‘Ajanslarda durum

ajansta uzun yıllar çalışıp yerlerini sıkı sıkıya

Cihan Oruçoğlu

ne olacak?’ düşüncesiyle bakmak istiyorum.

sağlamlaştıracaklar. Sektör değiştirmenin

cihanorucoglu@aristoiletisim.com

Bundan 20 sene sonra herkesi nasıl bir teh-

de seçenek olarak zayıf kalacağını düşü-

like bekliyor görmemiz gerekiyor. Buradaki

nüyorum çünkü orada da genç yönetici-

Editör

asıl sorun genç yöneticilerin ne yapacağı

ler koltuğa el atmış olacak. Tabii sadece

Nida Özer Can

değil, yönetici pozisyonuna gelerek yerini

ajanslarda değil birçok sektörde de 20 yıl

güçlendirmeyenlerin ne olacağı? Çünkü 30’lu

sonra 40’lı 50’li yaşlarda işsiz sayısı çok

yaşların başındaki yöneticiler artık her yerde.

daha yüksek boyutlara ulaşacak. Bunu ya-

Mesleğine saygı duyan ve belli bir disiplinde

şamamak için de herkesin iş yaşamını ‘günü

çalışmayı becerenlerin harika işler çıkardığını

değerlendirmek’ olarak değil, ‘geleceğe de

söyleyebilirim. Günümüzde 35 yaş ve üzeri

yatırım’ olarak bakmasında fayda var. Deği-

Basım Yeri

iş başvurularında, çok parlak bir cv olmadı-

şimin çok hızlı olduğu bir çağdayız. Fırsat-

Yazmat Matbaacılık ve Tanıtım

ğı takdirde göz ardı edilebildiği gerçeğini de

ları iyi değerlendirmek gerekiyor.

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

görmemiz gerekiyor. Bunun doğruluğu tabii
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Maaş beklentileri de 40’lı 50’li yaşlardaki-

Ancak gelişen bu durumun önümüzdeki yıl-

“COME TO BEŞIKTAŞ”
ILGINIZI ÇEKIYOR MU?

larda başka bir sorunu da iyice ortaya çıka-

Aristokrat’ın bu sayısıyla da okurlarının tak-

racağını düşünüyorum. Evet genç yöneticiler

dirini kazanacağına inanıyorum. Özellikle

çok başarılı olacak. Daha dinamik ve daha

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

aktif olacaklar. Yenilikleri daha iyi takip ede-

Selçuk Tepeli ve Zorlu Enerji Kurumsal İleti-

cekler. Dinamizm ve proaktiflik daha da ön

şim Yöneticisi Sevi Yüzbaşıoğlu röportajla-

plana çıkacak. Başarı çizgisini daha da yukarı

rını gazetecilerin ve kurumsal iletişimcilerin

taşınacak. Peki ajanslarda çalışan ancak yö-

mutlaka okuması gerekiyor. Dosya konusu

netici kademesine gelemeyen ya da gelmek

olarak da ele aldığımız “Come to Beşiktaş”

için yeterli çabayı sarf etmeyenlerin durumu

dosyamız, başarılı bir pazarlama strate-

ne olacak? İşte bu büyük bir soru işareti. Ken-

jisinin adım adım nasıl ilerlediğini sizlere

dilerine nasıl bir yol çizecekler? İş değiştirme-

gösterecek. “İletişimsiz Olmaz” diyenlerin

ye eskisi gibi cesaret edemeyecekler. Bunun

dergisi olarak, sürdürdüğümüz bu yolda

iyi düşünülmesi ve analiz edilmesi gerekiyor.

günden güne artan okur kitlemiz, ses geti-

Çünkü bundan 20 sene sonra 40’lı 50’li yaş-

ren röportajlarımız ve dosya konularımızla

lara gelindiğinde yeni bir işe girmek imkan-

beğeneceğinizi umduğumuz bir dergiye

sıza yakın olacak. Gönderilen CV’ye bakılma

daha imza attık.

oranı minimuma inecek. O zamanki genç-

Keyifli okumalar...

ki tartışılır, tecrübenin önemi inkar edilemez.
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İÇİNDEKİLER
38
Birçok şirkette
yöneticilerin
yaşları giderek
düşüyor. Yeni
nesil yöneticiler
dinamik bir
şekilde görevleri
devralıyor. Peki bu
değişimin artı ve
eksileri neler?

14

“Biz ’dırdır’
kavramını bir ses
fikriyle anlattık”

20

“Come To
Beşiktaş”
kampanyası 7’den
70’e herkesin
dilinde. Yaratıcı bir zeka ürünü
olan kampanyanın getirileri ise
sanıldığından çok daha fazla.

26
“Gazete sana
sağda solda
satabileceğin
şeyler söyler. 1,5
liraya bundan
faydalanmazsan
israf edersin.”

18

Bugünlerde
gazetecileri
geceleri
uykularından
uyandıran nedir?
Asparagas ve
taraflı haberler
ya da hükumet
baskılarına kadar
giden faktörler mi?

“Kurumsal iletişim
keyifli olduğu
kadar adaptasyon,
motivasyon ve uyum
gerektiriyor”

34
48

Güliz Ayla geçen
üç seneye rağmen
yakalamış olduğu
başarı grafiğini devam
ettiriyor. Ona göre
müzik sektöründe
kalıcı olmanın formülü
eğilip, bükülmek ama
kırılmamaktan geçiyor.
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ATAMALAR

ÇEKİCİ DUDAKLARA
SAHİP OLMAYI KİM
İSTEMEZ?
Yüksek pigmentleri sayesinde
uzun süre kalıcı matlık sağlayan Farmasi Metallic Berry
Mat Ruj, kremsi yapısı ile çekici
dudaklara imzasını bırakıyor.
E vitamini içeriği ile aynı zamanda dudakları nemlendiren
Farmasi Metallic Berry Mat
Ruj, 2018’de dudaklarınızdaki
kusursuz görünümle farkınızı
ortaya koyacak. Özellikle koyu
renk rujlarda vazgeçilmez olan
dudak kalemlerinin yapısı rujun kalıcılığını ve duruşunu
etkiliyor. Farmasi 221 Mor Dudak Kalemi, yumuşak dokusu
ve yoğun rengiyle dudaklara
derinlik katıyor. Dermatolojik
olarak onaylanmış 221 Mor
Dudak Kalemi, dudakları kusursuzca şekillendiriyor.

KARİYER YOLCULUKLARI
DEVAM EDİYOR

NETMARBLE
EMEA GENEL
MÜDÜR
YARDIMCISI
BELLİ OLDU
Asya’nın en hızlı
büyüyen oyun
şirketi Netmarble’ın
Avrupa, Ortadoğu
ve Afrika (EMEA)
Genel Müdür
Yardımcısı görevine
Aras Şenyüz atandı.

LENOVO
TÜRKIYE’YE
YENI GENEL
MÜDÜR
Lenovo Türkiye’nin
yeni Genel Müdürü
Emre Hantaloğlu
oldu. Hantaloğlu,
Ekim 2016’dan
bu yana Lenovo
Türkiye Kanal
Satış Müdürü
olarak çalışıyordu.

ZYXEL’DE GÖREV
DEĞİŞİMİ
Ağ teknolojileri
alanında hizmet
veren Zyxel
Ailesi’ne 2009
yılında Ürün ve İş
Geliştirme Müdürü
olarak katılan Ömer
Faruk Erünsal,
Kurumsal Kanal
Satış Bölümü’nün
başına geçti.

PEPSICO’DA ÜST
DÜZEY ATAMA
PepsiCo, Global
Yetenek Yönetimi,
Çeşitlilik ve Dahil
Etme Kıdemli Başkan
Yardımcılığı görevine
Ümran Beba’yı
getirdi. Ümran
Beba, PepsiCo’da üst
düzey yönetici olarak
çalışmaya devam
edecek.
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BITDEFENDER
TÜRKİYE’YE
TRANSFER
Siber güvenlik
sektöründe satış ve
pazarlama yönetimi
konusunda çalışan
Alev Akkoyunlu,
Bitdefender
Türkiye yönetim
kadrosuna yeni
ortak olarak dahil
oldu.

VODAFONE
TÜRKİYE İCRA
KURULU’NA
ATAMA
Vodafone
Türkiye’de Müşteri
Operasyonlarından
Sorumlu İcra
Kurulu Başkan
Yardımcılığı
pozisyonuna Emre
Ergun getirildi.

ALPET PAZARLAMA
VE İLETIŞIM
MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
ATAMA
Alpet Pazarlama
ve İletişim
Müdürlüğü görevine
Burçak Ersever
atandı. Ersever,
Petrol Ofisi’nde
Marka ve İletişim
Koordinatörlüğü
görevini üstlenmişti.

KASAPDÖNER’E
YENİ TRANSFER
Kemal Bozkuş,
Global Restoran
Yatırımları
A.Ş’nin Üretim ve
Tedarik Zinciri
Süreçlerinden
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
olarak atandı.
Bozkuş, Bereket
Döner’de çalışıyordu.

TÜRKIYE
FINANS’A
YENI KURUMSAL
İLETIŞIM
MÜDÜRÜ
Türkiye Finans
Katılım Bankası’nın
yeni Kurumsal
İletişim Müdürü
bankacılık ve
finans sektörünün
deneyimli ismi
Didem İzgi oldu.

CHEP
TÜRKIYE’DE ÜST
DÜZEY ATAMA
CHEP’in 4 yıldır
Türkiye Genel
Müdürlüğü
görevini yürüten
Şafak Aktekin, 2018
Şubat ayı itibarıyla
CHEP Türkiye ve
Kuzey Afrika Bölge
Direktörü olarak
atandı.

YAŞANTINIZDA KONFOR VE KEYİF YARATAN
KOLTUKLARA YER AÇIN
Televizyon başında çokça vakit geçirenler için ideal bir alternatif olan Buka Sofa’nın golf sopasından esinlenerek tasarladığı Golf koltuk, değişebilen onlarca kılıfı arasından turuncu
kılıf rengiyle dinamik bir görüntü yakalıyor. Yaslanma alanı
özel yastıkla desteklenen Golf; metal ayakları sayesinde 360
derece dönebilirken, özgürce seçimlerin yapıldığı tek kişilik
televizyon keyfi yaratıyor. Buka Sofa Uno koltuk ise hem tasarımı hem de kılıfıyla tüm mekanlarda modern ve şehirli
bir stil yaratıyor.

VİZYON
LEGEND EN IYISI OLDUĞUNU KANITLADI
Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen Legend Sistemleri, uluslararası arenada kalitesini kanıtladı. 1966
yılında yalıtım sektöründe ürün kalitesini iyileştirmek
amacıyla kurulan ve ürünleri araştıran, raporlandıran ve
sertifikalandıran IFT Rosenheim, Legend Sistemleri’ni
test etti. Sonuçlara göre, Legend Sistemleri’nin ısı iletkenlik katsayısı, Uf; 0.92 W/m2K olarak belgelendi. 80
mm genişliğe, 6 odacıklı kanat yapısına sahip olan Legend Sistemleri’nin, Türkiye’deki en düşük ısı iletim katsayısına sahip ve en kullanışlı ürün olduğu kanıtlandı.

DAGI KLASIK SEÇIMLERI YENIDEN YORUMLUYOR
Sonbahar ve kış aylarında Dagi, ev keyfine keyif katacak tasarımları ile yeni sezonda konforlu dakikalar yaratıyor. Erkek
modasının vazgeçilmez rengi gri maskülen tavrıyla ön plana çıkarken, Dagi’nin yeni koleksiyonu enerjik ve dinamik
ruhlu erkekler için bordo, lacivert, yeşil gibi sezonun trend
renklerine göz kırpıyor. Pamuğun rahatlığını, yumuşaklığını ve kalitesini şık tasarımlarla birleştiren Dagi; hayatın tüm
karmaşasından uzak, huzur dolu bir mola vaat ediyor. Modal
ve pamuk karışımlı pijama takımları ve sabahlıkların yer aldığı Dagi’nin yeni koleksiyonu modern çizgilerle yorumlanıp zengin koleksiyonu ile her tarza hitap ediyor.
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LIFE FITNESS ILE GELIŞMIŞ KARDIYO DENEYIMI
Global fitness cihazları üreticisi Life Fitness’ın yeni Discover
SE3 Konsolu, şimdi daha hızlı, daha güçlü işlemci, artırılmış
bellek ve kişiselleştirilmiş çok daha fazla uygulama ile fitness
dünyasına pek çok yenilik getiriyor. Discover SE3 Konsol, her
kullanıcıya ayrı ve kişiselleştirilmiş içerik sunarak, etkileşime
geçme yöntemlerini eşsiz hale getiriyor. Netflix™, Hulu™ ve
Pandora® gibi video ve ses akışı platformları ile yeni SE3 Konsol tesislerdeki kardiyo deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

SINOZ’DAN STRESTEN DÖKÜLEN KAŞ VE
KIRPIKLERE ETKILI ÇÖZÜM
Kaş, kirpik dökülmeleri veya seyrekleşmesi estetik açıdan
kadınların güzelliğinde bütünlüğü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sinoz tarafından geliştirilen kaş ve kirpiklerin tekrar
güçlenmesine yardımcı olan serumlar, stres, üzüntü, alerji ve
hormon değişikliklerinin neden olduğu seyrekleşme, dökülme
gibi sorunlarla savaşmaya destek oluyor. Dolgun kirpik ve kaşlara doğal yollarla ulaşmak isteyen kişilerin tercihi olan Sinoz
Kaş ve Kirpik Serumu, yüzde 100 bitkisel içeriği sayesinde kaş
ve kirpiklerde etkili çözüm sunuyor.

ZOR TARANAN SAÇLARA ÖZEL KOLAY TARAMA
SPREYI
Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, çocukların zor taranan
saçlarının bakımında ailelerin yardımcısı oluyor. Özel içeriğiyle saçlara kısa sürede etki eden Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, saçların hem yumuşamasını hem de parlamasını sağlıyor. Zor taranan saçları kısa sürede açan tarama
spreyi, bebek kokusunu çağrıştıran kokusuyla da saçların
mis gibi kokmasını sağlıyor. Çocukların yanı sıra annelerin de kullanabileceği Uni Baby Kolay Tarama Spreyi; alkol
ve paraben içermiyor.

HEM ÖĞRETIYOR HEM EĞLENDIRIYOR
Wee Baby’nin oyuncaklar kategorisinde yer alan bebe
çıngırağı, saplı bebe çıngırağı ve bez oyuncak çeşitleriyle bebeğinizin oyun saatlerini eğlenceli kılıyor. Sağlığa
zarar vermeyen maddelerden üretilen oyuncaklar bebeğinizin dokunma, görme ve işitme gibi duyu organlarını
keşfetmesine yardımcı oluyor. Çıkardığı seslerle bebeğinizin eğlenmesini sağlayan oyuncaklar, farklı figür ve
renkleriyle bebeğinizin oyun arkadaşı olacak.

VİZYON
GEÇMIŞE YOLCULUĞA
ÇIKARAN KOLEKSIYON
Otantik ve ve etnik detayların hakimiyetindeki Zühre’nin sonbahar-kış koleksiyonu, her dolabın
olmazsa olmaz parçaları arasında
yer alıyor. Sade ve zamansız şıklığı
ön planda tutan etnik desenli modeller, Zühre koleksiyonunda yeniden yorumlanıyor. Yelek, pardösü ve hırka gibi parçalarda kendini
gösteren etnik desenler; yeşil, gri
ve siyah modellerde hayat buluyor.
Nakış ve taş işlemelerin kaliteli ve
özel kumaşlarla buluşmasından
doğan birbirinden şık modeller
sonbahar-kış sezonunda karşımıza çıkıyor. Belden oturtmalı kalıplardan oversize modellere, pileli
detaylardan yarasa modellere kadar birçok alternatifi sonbahar-kış
koleksiyonunda bulunduran Zühre, yenilikçi ve modern çizgileriyle
sıcacık modellere yön veriyor.
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TEK BIR KULAKLIKLA 24 SAAT KESINTISIZ
MÜZIK KEYFI
Plantronics’in amiral gemisi BackBeat PRO2, kablosuz
kulaklık arayanlar için birebir. 24 saatlik pil ömrüyle öne
çıkan BackBeat PRO2, tasarımıyla da eski kulaklıklarınızı rafa kaldıracak. Uçak seyahatleri başta olmak üzere sık
sık seyahate çıkanlar için aktif gürültü engelleyici özelliğe
sahip BackBeat PRO2, pil ömrüyle de maksimum performans sunuyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile donatılmış
kulaklık ile 24 saat kesintisiz müzik dinleyebilir, pili bittiğinde ise 3,5 jak girişli kablosuyla kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz.

VİZYON
SAĞLIKLI VE LEZZETLİ SOFRALAR HERKESİN HAKKI
Avrupa’nın en büyük su ürünleri üreticisi Kılıç Deniz, sağlıklı
ve pratik beslenmek isteyenlere konserve ürünlerini sunuyor.
Kılıç, konserve ve paketli ürünleriyle balık keyfini zahmetsizce yaşatıyor. Geniş zamanlarda mutfakta harikalar yaratanlar,
kısıtlı zamanda pratik ve lezzetli tarifler arıyor. Kısıtlı zamanlarda sağlıklı öğünler tüketmek isteyen kişilere özel hazırlanan
Kılıç Akdeniz Levreği, fırında ya da mikrodalgada kolayca pişirilebiliyor. Domates ve maydonoz ile soslanan Akdeniz levreği, kılçıksız, zahmetsiz ve kokusuz olmasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor. Özel tabağında 20 dakikada fırında
hazırlanan Akdeniz levreği, günün yorgunluğunuzu atmanızı
sağlıyor. Kılıç Deniz’in ekstra pratik konserve ve paketli ürünleri, Metro ve Carrefoursa’da satışa sunuluyor.

POLONYALI KOZMETİK MARKASI TÜRKİYE
YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERDİ
Son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kozmetik sektörü, yabancı yatırımcının da ilgi odağında. Siba Kozmetik
tarafından tekrar Türkiye pazarına giren Polonyalı kozmetik firması Inglot, Türkiye’deki çalışmalarını hızlandırdı.
Bir yıl içinde İstanbul’da 5 mağazasını faaliyete geçiren
Inglot, Ankara’da da ilk mağazasını açtı. Inglot, Türkiye
genelindeki mağaza sayısını 2018 yılı sonunda 15’e çıkarmayı hedefliyor.
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İLETİŞİMCİ

REKLAM DAVETSİZKEN,

PR MERAK UYANDIRICIDIR
Bir PR kampanyasının sonuçlarını analiz etmeden önce PR’ın bugün ne anlama geldiğini netleştirmek
gerekiyor. Halkla ilişkilerin ana hedefi her zaman kurumlar, şirketler, insanlar ve kuruluşlar ile kullanıcılar
ve müşteriler arasındaki ilişki ve bağı kurmaya dayanıyor. Zamanla değişen ve önemli ölçüde artış
gösteren, markaların kitlelere ulaşma yollarının da başında geliyor. Bunun sonucu olarak PR kampanyaları
daha kapsamlı ve olanak dahilinde daha fazla kanallı hale geliyor.
Yazan Alessandra Malvermi

Sektör ve cirodan bağımsız olarak markalar için kitle ile
ilişki kurmak hayati öneme sahiptir. Bu ilişkiyi en etkili ve
uygun yolla kurmak, gelecekteki işler için yenilikçi bir temel oluşturabilir. Bir PR kampanyasının amacı, markanın
ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir; ancak odak noktası her zaman kitleyi bilgilendirerek, eğiterek, yeni bir bakış
açısı sağlayarak, bakış açısını değiştirerek ve eğlendirerek
marka ile bir bağ kurmalarını sağlamaktır.
PR kampanyalarının anahtar unsuru, ulaşılacak hedeflerin açık
ve kesin bir şekilde tanımlanmasıdır. Girişimin odak noktası nedir? Hedeflenen kitle kimdir? Ana paydaşlar kimlerdir? Mesajı
iletmek için en uygun kanal hangisidir? Bu sorulara verilen cevaplar ajansın daha iyi odaklanılmış fikirler ve projeler geliştirmesini sağlayacak, müşterilerin bu fikirler ve projelerden gelişecek olası sonuçlar hakkında daha net fikir edinmelerine olanak
tanıyacaktır. Bu aşama ne kadar titizlikle ele alınırsa, belirlenen
hedeflerin ölçülebilir kriterleri karşılaması o kadar mümkün
olacak, gerçekleştirilen eylemin etkilerini ölçmek de bu oranda
kolaylaşacaktır.
PR aktivitelerinin sonuçları ‘çıkarım’, ‘sonuç’ ve ‘gelişim’ olarak
üç gruba ayrılabilir.
• Çıkarım: Bir eyleme kitlenin reaksiyonu veya bu eylemle etkileşimidir. Örneğin; bir makale okumak ve makalede bahsedilen
markayı hatırlamak ya da bir ürünü özellikle yenilikçi olarak
değerlendirmek.
• Sonuç: Kitlenin davranışları veya belli bir marka hakkındaki
görüşlerinin değişmesidir.
• Gelişim: Kitlenin marka hakkındaki fikrinin daha geniş bir
perspektifte değişmesi olarak tanımlanabilir. Gelişim, şirketin
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ününü sağladığı ilişki kalitesiyle ölçülmesidir. Elbette bu sonuçlar sonsuza kadar geçerli olmaz. Bu sonuçların sürekli olarak izlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, PR girişimlerinin sonuçları, iyi organize olmuş bir
etkinlik veya basın açıklaması yayınlamanın ötesine geçmektedir. Halkla ilişkiler çalışmaları gerçekten ilgili markaya karşı
perspektifi değiştirmektedir.
Sonuç itibariyle, bir PR kampanyası yalnızca marka ile hedef
kitle arasındaki ilişkileri değil, gazeteciler, etkileyiciler, çalışanlar, müşteriler ve uzmanlar ile olan iletişimi etkilediğinde,
değiştirdiğinde ve geliştirdiğinde verimli olarak kabul edilebilir. Mesajları kuvvetlendiren ve daha uzaklara ulaşmasını
sağlayan günlük akıştır. Nihayetinde en iyi sonuçlar, bu ilişkilerin halka açık değil her şeyden önce insani olarak algılanmasıyla sağlanmaktadır.
PR MERAK UYANDIRICIDIR
Son olarak, kampanyaların verimliliğinin nasıl ölçüleceğini
belirlemek önemlidir. Reklam Değer Bedeli (AVE) eskimiş
ve yanlış bir parametre olarak görülebilir; aslına bakılırsa değer maliyet ile ölçülmez. Bunun ötesinde, tamamen farklı bir
alanı değerlendirmek için tek bir disiplin kullanmak doğru
değildir. Reklam davetsizken, PR merak uyandırıcıdır. Tüm
pratik amaçlar için ölçüm, kampanyaların ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak firmalar ölçümün maliyetli olduğunu unutmamalıdır. PR ajanslarından ölçüm yapılmasını istemek iyi olsa
da ölçümlerin yeterli kaynakla doğru bir şekilde yapılmasını
sağlamak için bir bütçe ayırmak da önemlidir.

SPONSORLUK

DİMES SOKAK SPONSORLUĞUNU DİZİYLE TANITTI

SOSYAL MEDYAYI KONUŞTURDU

Kahvaltı konseptini, farklı iletişim disiplinlerini bir araya getirerek sahiplenen DİMES, Beşiktaş Kahvaltıcılar
Sokağı sponsorluğunun ilk duyurusunu, TV içerik ve sosyal medya entegrasyonuyla Türkiye çapında
gerçekleştirdi.

“Hayata Başka Bak!” felsefesi kapsamında, meyvenin iyiliği
ve renkliliği ile tüketicilerin hayatına değer katmayı iletişim
stratejilerinin odağına yerleştiren DİMES, kahvaltı konseptli
çalışmalarında farklı iletişim disiplinlerini, markanın yenilikçi ruhunu yansıtan yöntemlerle birlikte kullanıyor.
Adı kahvaltıyla özdeşleşen, İstanbul’un lezzet ve sosyal yaşam
cazibe merkezlerinden Kahvaltıcılar Sokağı’nın sponsorluğunu üstlenen DİMES, sokağın yenilenen yüzünü, beğeniyle izlenen “Ufak Tefek Cinayetler” dizisiyle gerçekleştirilen içerik
iş birliği ve gerçek zamanlı sosyal medya entegrasyonu ile tüm
Türkiye’ye tanıttı.

24 saatten kısa bir süre içerisinde çalışmayla ilgili olarak, 900’e yakın pozitif içerik
paylaşıldı. Toplam içerik sayısı bin 200’ü
bulurken, pozitif içerik oranı yüzde 73, nötr
içerik oranı ise yüzde 14 düzeyinde oldu.

Dizinin 30 Ocak günü yayınlanan bölümünde, Kahvaltıcılar
Sokağı’nda geçen bir sahne ekranlara gelirken; Instagram hesabı üzerinden gerçek zamanlı bir yarışma başlatan DİMES,
tüketicilere “Kahvaltı nerede yapıldı?” sorusunu iletti. Marka
aynı zamanda tüketicileri, güzel kahvaltı anlarını paylaşmaya
da davet etti. Tüketiciler yanıtlarını Instagram ve Twitter üzerinden #hayatabaskabak ve #UfakTefekCinayetler hashtagleriyle ilettiler.
Kahvaltıcılar Sokağı sponsorluğunun ilk duyurusu olma özelliği de taşıyan bu çalışmayla sokak, dizi ve meyve suyu ile ilgili
konuşmalara Instagram ve Twitter üzerinden dahil olan DİMES, başarılı sonuçlar elde etti.
TV programlarının sosyal medyada etkileşimini ölçümleyen
Somera’nın verilerine göre, 24 saatten kısa bir süre içerisinde
çalışmayla ilgili olarak, 900’e yakın pozitif içerik paylaşıldı.
Toplam içerik sayısı bin 200’ü bulurken, pozitif içerik oranı
yüzde 73, nötr içerik oranı ise yüzde 14 düzeyinde oldu.
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Experto Genel
Müdürü Jülide Birol

YATIRIM

“TÜRKIYE’DE AR-GE’YE VERILEN DEVLET DESTEĞI

ORTALAMANIN NEREDEYSE 10 KATI”
YATIRIM
Ar-Ge projelerine hibe veren kurumlara başvuran firmalara proje yönetim danışmanlığı yapan Experto’nun Genel
Müdürü Jülide Birol, AB üyesi ülkelerin 2015 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının (GSYH) yüzde 2,03’ünü ArGe harcamalarına ayırdığı belirterek, Türkiye’de bu rakamın yüzde 6,01 olduğunu ifade ediyor. Birol, Türkiye’de
Ar-Ge’ye verilen devlet desteğinin AB ortalamasının neredeyse 10 katı olduğuna dikkat çekiyor.

2017 yılında devletin Ar-Ge’ye verdiği teşviğin 10 milyar 315
milyon lira olduğu söyleyen Experto Genel Müdürü Jülide Birol ile Ar-Ge desteklerinin rakamsal karşılıklarını, Türkiye’de
Ar-Ge ödeneğinin resmi dağılımını ve konu hakkında ülke
olarak eksiklerimizi konuştuk.
Türkiye ve dünyada Ar-Ge destekleri hacmini rakamsal olarak
detaylarıyla birlikte öğrenebilir miyiz? Türkiye ve diğer ülkelerin hacmini nasıl kıyaslayabiliriz?
AB üyesi ülkelerin 2015 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının (GSYH) yüzde 2,03’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırdığı
düşünülürse; AB ülkeleri ortalama olarak GSYH’lerinin yüzde 0,66’sı Ar-Ge’ye devlet desteği olarak kullanırken; Türkiye
2015 GSYH’sinin (131 milyar 289 milyon TL) yüzde 6,01’ini
kullanmış oldu. Bu açıdan değerlendirildiğinde; Türkiye’de
Ar-Ge’ye verilen devlet desteği AB ortalamasının neredeyse
10 katı olarak karşımıza çıkmakta.
Türkiye’de Ar-Ge konusunda devletin verdiği toplam teşvik
miktarı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek
ve Harcamalar, 2017” verilerine göre, Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri
için 2016 yılında 7 milyar 508 milyon lira harcama yapılırken,
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2017 yılı için ise 8 milyar 174 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı. Doğrudan Ar-Ge harcaması için tahsis edilen bu
miktarlara ek olarak 2016 yılında kullandırılan dolaylı Ar-Ge
desteği 1 milyar 927 milyon lira iken 2017 yılı için 2 milyar
141 milyon olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla 2017 yılında
devletin Ar-Ge’ye verdiği teşviğin 10 milyar 315 milyon lira
olduğu söylenebilir. TÜİK verilerine göre; 2017 yılı için en
çok ödenek yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde
21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji,
yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon
ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etti.
Türkiye’nin bu konuda neler yapması gerekiyor? Eksikliklerimiz nedir?
Türkiye Ar-Ge destekleri açısından karşılaştırıldığında dünyada en iyi sistemlerden birine sahip durumda ancak ürünlerin ticarileşmesi ve seri üretime yönelmesi konusunda ciddi
sıkıntılar bulunmaktaydı. 2018 yılında bu konuda ciddi adımlar atıldı. Ar-Ge projesini başarı ile tamamlamış firmaların
seri üretimlerine yönelik olarak KOSGEB, KOBİ TEKNOYATIRIM programını açıkladı. Bu program ile seri üretime yönelik 5 milyon TL tutarında yüzde 100 destek sağlanıyor. Bu
program sayesinde sistemin en önemli açıklarından biri olan
seri üretim de desteklenmiş olacak.

JOON İLK İSTANBUL UÇUŞUNA HAZIR
Hızla değişen ve dijitalleşen dünyada yeni nesil gezginlerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlanan havayolu
markası Joon, İstanbul uçuşlarına başlıyor. Paris Charles de Gaulle havaalanından orta mesafe ağında ise
Barcelona, Berlin, İstanbul, Lizbon, Napoli, Oslo, Porto ve Roma’ya, uzun mesafe ağında Fortaleza, Kahire, Cape
Town, Mahé ve Tahran’a uçuş gerçekleştirecek olan Joon, haftada 228 uçuşla toplamda 13 noktaya ulaşacak.

Fransa’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Air France
KLM grubunun dijitalleşen dünyaya yönelik tasarladığı yeni
havayolu markası Joon, pilot ülkeleri arasında seçtiği Türkiye
uçuşlarına 25 Mart itibarıyla başlıyor. Kullanıcılarına sunduğu esneklik, kişiye, ihtiyaca uygun hazırlanan hizmetleri ve
uzun mesafeli tüm uçuşlarda eğlence içeriği sunan uçak içi
TV sistemi ile dikkat çeken Joon, yemek sunumları ve gurme
ürün çeşidiyle kendinden söz ettirecek.
KABIN İÇI EĞLENCE SISTEMINDE BIR İLK
Joon, tüm uçaklarında kabin içinde eğlence sistemi, spor
kıyafetleriyle dikkat çeken dinamik kabin ekibi ve müşteri
talebini dikkate alan ekonomi ve business sınıf hizmetleriyle yolcularına pek çok yenilik sunuyor. İmza attığı iş birlikleriyle, dijitalleşme yolculuğunun yepyeni, dinamik ve ayrıcalıklı markası Joon; AirBnb, Travelcar, Waynabox ve BHV
Marais gibi yeni nesil seyahat ve deneyim markalarıyla iş

birliklerine de imza atarak yolcularına; konaklama, araba
kiralama, park, alışveriş ve concierge servislerinde kolaylık
içeren kampanya ve fırsatlar sunuyor.
NEDIR BU JOON?
Joon, Air France tarafından hizmete sunulan yeni nesil seyahat
deneyimi olarak tanımlanıyor. Şirket, yeni nesil gezginlerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Planda: esneklik, kişiye ve
ihtiyaca uygun hazırlanmış hizmetler bulunuyor. Joon, yeni bir
seyahat tecrübesine sahip olmak isteyen herkese hitap ediyor.

Joon yeni nesil seyahat ve deneyim markalarıyla iş birliklerine imza atarak yolcularına; konaklama, araba kiralama, park,
alışveriş ve concierge servislerinde kolaylık
içeren kampanya ve fırsatlar sunuyor.
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Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün

DOSYA

YENI NESIL YÖNETICILER

SABIRSIZ VE SADAKATSIZ MI?
Birçok şirkette yöneticilerin yaşları giderek düşüyor. Yeni nesil yöneticiler dinamik bir şekilde görevleri
devralıyor. Peki bu değişimin artı ve eksileri neler?

Hadi itiraf edin aslında siz de yöneticinizden sıklıkla şikayet
ediyorsunuz? Linkedin’deki paylaşımlarda geçen onlarca kötü
yönetici özelliklerini çalışma arkadaşlarınızla birbirinize gönderiyorsunuz. “Aslında yaşı ve bilgisi yönetici olmaya uygun
değil. Liderlik yeteneği desen cımbızla aramalısın. Ekipten
bazılarını kayırıyor ve adaletsiz davranıyor. Eleştiriye tahammülü yok. Kaliteli işleri ödüllendirmeyi bilmiyor.” Daha saysak kim bilir kaç farklı eleştiri çıkar. Bu şartlarda ister istemez
motivasyonunuz düştüğü için de sizin başarınız engelleniyor.
Bir de diğer yandan bakalım. Yöneticiler de birçok konudan
muzdarip. “Kendini işine vermiyor. Şirketi sahiplenerek çalışmıyor. Deadline dediğin onun için ne zaman olduğu bilinmeyen kapalı bir kutu. Aynı şeyi 10 kere söyleseniz de 11. defa
tekrar hatırlatmak zorundasınız. İşi sadece bitirmiş olmak
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için yapıyor, faydayı düşünmüyor.” Yüzyıllar geçse de karşılıklı bir memnuniyetsizlik sürüp gidecek. Hatta ekip içinde yıllarca çalışan kişiler yönetici olunca aynı eleştirilere kendileri
de uğrayacak, kendisi de ekibini aynı şekilde eleştirecek. Ve
bu iş böyle sürüp gidecek. Peki günümüzde iyi yöneticilerde
aranan özellikler hangileri? Yeni yöneticilerin yaşları giderek
gençleşiyor. Global markalardan Mercedes-Benz Türkiye’de
yöneticilerin yaş ortalaması 43’e düştü. Global bazı firmalarda yönetici yaşları 30’ların başına indi. Örneğin Chep Türkiye’de 33, Borlease’de ise 30 – 40 yaş aralığında. Sorumluluk
yavaş yavaş farklı bir neslin ellerine geçiyor. Bu değişimin iş
hayatımızda artıları ne olacak, eksileri ne olacak? Önde gelen
firmaların yöneticilerine sorduk bakalım onlar yöneticilerini
seçerken nelere dikkat ediyor?

Orta düzey yöneticilerinizi seçerken belli yaş kriterleriniz var
mı?
Mercedes-Benz Türk olarak ilk dikkat ettiğimiz konu yöneticilerimizin geniş bir alanda bilgi ve tecrübeye sahip
olmaları, aynı zamanda yöneticilik yapacakları alanda yeterli tecrübeye sahip olmasıdır. Yönetici adaylarını özel bir
eğitimden geçirdikten sonra kendilerini bir değerlendirme
merkezi ile belirliyor ve yöneticiliğe adım attıktan sonra
da eğitimlerini ve gelişimlerine destek oluyoruz. Yönetici
seçimlerimizde yöneticilik vasıflarının belirlenen kriterler
doğrultusunda değerlendirilmesi esastır. Yaş zorunlu bir
kriter değil, yönetici atamalarımızda bir yaş sınırlamamız
yok. Şirketimizde başarı gösteren her çalışanımız bizim
için yaştan bağımsız olarak birer yönetici adayı.
Şirketinizdeki yöneticilerin yaş ortalaması nedir?
Şirket yöneticilerimizin yaş ortalaması geçtiğimiz yıllarda
düşüş göstermiş. Bugün ise yöneticilerimizin yaş ortalaması 42’dir.
Genç ve orta yaş yöneticilerin özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aralarında ne gibi farklılıklar var?
Şirketimizdeki tüm yöneticilerimiz liderlik vasıflarına,
sorumluluklarını yerine getirme, inisiyatif alma ve karar
verme yetkilerine sahip. Genç ve orta yaş yöneticilerimiz
arasında kuşak farklılıkları olmasına rağmen orta yaşlı yöneticilerimiz, en az genç kuşak yöneticilerimiz kadar yeni
teknolojileri ve trendleri takip ediyorlar. Bu sebeple genç
ve orta yaş yöneticilerimiz arasında önemli bir fark olduğu
söylenemez.
Şirket içinden yönetici yetiştirmeyi mi dışarıda transfer etmeyi mi tercih ediyorsunuz?
2002 yılından beri sürdürdüğümüz PEP (Stajyer Geliştirme
Programı) programımız ile lise, üniversite ve hatta yüksek lisans öğrencilerini uzun dönemli stajyer olarak göreve alıyor
ve pek çok sorumluluk veriyoruz. PEP staj programımız ile

şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlayan, sonrasında şirketimizde yönetici kademelerine gelen birçok çalışma arkadaşımız bulunuyor. İhtiyaçlara göre tabii ki şirket dışından da
yönetici istihdam ediyoruz. Ancak ilk önceliğimiz yönetici
pozisyonlarını şirket içinden doldurmaktır. Amacımız her
zaman doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek ve işin kapsamına
uygun kişiyi yönetici olarak göreve getirmektir.
Yeni nesil yöneticilerin size göre en güçlü ve en zayıf yönleri
neler?
Yeni nesil yöneticilerin en güçlü yönleri yeniliklere ve değişime hızlı adaptasyon sağlamaları ve birçok konuyu aynı
anda çalışabiliyor olmaları şeklinde ifade edebiliriz. Zayıf
yönleri ise bir önceki nesle nazaran biraz daha sabırsız olmaları diyebiliriz.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün: Benim için tüm ekip başarıdan
da hatadan da eşit oranda sorumludur.
Sizin bir yöneticide en çok önem verdiğiniz özellikler neler?
Hangi özellikler olmazsa olmaz?
Başarının arkasında yatan adanmışlık ve ekip ruhudur. Bugünümüzü, işini kendi işi gibi görerek hareket eden, yaptığı işin en iyisini yapmaya çalışan, hiçbir zaman kaliteden
ödün vermeyen çalışanlara borçluyuz. Mükemmelliyetci,
tutkulu, çevresine saygılı, disiplinli çalışanların iş sonuçları
başarılı oluyor. Aynı zamanda tecrübe, bir sonraki adımı
farklılaştırmak adına olmazsa olmazlar arasında.
Bir yöneticide tahammül edemediğiniz özellik nedir?
Başarı elde edilmesi durumunda ekibin başarısının yok sayılması, hata veya istenmeyen bir durum oluşması durumunda ise sadece ekibin bu hatadan sorumlu tutulmasını
bir yöneticide bulunmaması gereken olumsuz özellikler
arasında gösterebiliriz. Benim için tüm ekip başarıdan da
hatadan da eşit oranda sorumludur.

15

CHEP Türkiye & Kuzey Afrika
Bölge Direktörü Şafak Aktekin
Borlease Genel Müdürü
Özgür Cem Hancan

Orta Düzey yöneticilerinizi seçerken belli yaş kriterleriniz var
mı?
CHEP Türkiye’de yönetici pozisyonu için belli bir yaş kriterimiz bulunmuyor. Orta ve üst düzey yönetici seçiminde
özellikle dikkat ettiğim noktalar kişinin yapacağı işe tutku
ve heyecanla yaklaşması, pozitif olması, şirket profiline ve
ekibe uyum sağlaması, hayatta belli bir vizyonun ve hedeflerinin olması.

Orta düzey yöneticilerinizi seçerken belli yaş kriterleriniz var
mı?
Şirket olarak orta düzey yönetici seçiminde herhangi bir kriter
koymuyoruz. Kriter koymasak da bazı önceliklerimiz olabiliyor. Orta düzey bir yönetici seçiminde yöneticilerin 30 – 40
yaş aralığında olmasını tercih ediyoruz.

Şirketinizdeki yöneticilerin yaş ortalaması nedir?
CHEP Türkiye genç bir ekipten oluşuyor. Yaş ortalamasının
33 olduğunu söyleyebiliriz.

CHEP Türkiye & Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin: Bir sorunu çözerken,
bir işi yürütürken şirketin hedef leri doğrultusunda ‘çaba’ gösterilmesi olmazsa olmaz
özellikler arasında yer alıyor.
Genç ve orta yaş yöneticilerin özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aralarında ne gibi farklılıklar var?
Genç yöneticiler özellikle fikirlerini ifade ederken daha cesur
oluyor. Ancak daha tecrübeli yöneticiler, fikirlerini önceki
tecrübelerinin süzgecinden geçirdiği için olumsuz sonuçlar
doğuracağını düşündüğü noktada ifade etmeye çekinebiliyor.
Genç neslin üniversite yaşamındaki bireysel rekabetçiliği de
zaman zaman şirket ortamına taşıdığını gözlemleyebiliyoruz.
Ayrıca genç yöneticilerin kariyerlerinde bekledikleri değişim
hızı ile gerçekleşen değişim hızındaki farklılıklar zaman zaman odaklanma sorunu yaratsa da yeni şeyler öğrendikleri
sürece motivasyonlu çalışabiliyorlar, orta yaş yöneticilerin ise
şirkete daha adanmış olarak iş hayatına devam ettiği görülüyor. Tecrübe artıkça, çalışan odağının arttığını söyleyebiliriz.
Şirket içinden yönetici yetiştirmeyi mi dışarıda transfer etmeyi mi tercih ediyorsunuz?
CHEP Türkiye’de yönetici pozisyonuna şirket içerisinden
yükseltmeyi tercih ediyoruz. Bazı özelliklerin karşılanamadığı durumlarda ise dışarıdan alım yapıyoruz.
Yeni nesil yöneticilerin size göre en güçlü ve en zayıf yönleri
neler?
Yeni nesil yöneticilerin en güçlü tarafları “hayır”ı cevap olarak
kabul etmeyerek inandıkları her proje için mücadele etmeleri. Özellikle sorgulayıcı ve araştırmacı yönleri ikna kabiliyetlerini geliştirmelerini sağlıyor. Manevi yönden bir amaca
hizmet etmek onları paradan daha çok motive ediyor. Buna
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karşın özellikle dijitalleşmeyle doğru orantılı olarak zamanın
akış hızı konusunda daha fazla beklentileri olduğunu, hemen
sonuca ulaşmak istediklerini ve aynı anda birden çok süreci
takip edebildiklerini gözlemliyorum ama madalyonun öteki
tarafına bakınca odaklanma konusuna dikkat etmeleri gerekebilir. Beklentilerinin çok yüksek olması iyi bir yaklaşım olsa
da bu bazen aşırı detaycılık, sonuca ulaşma ve sonuçlandırabilme yetisine olumsuz olarak yansıyabiliyor ki bunun sonucu
olarak zaman zaman mutsuzluk gözlemleyebiliyoruz.
Sizin bir yöneticide en çok önem verdiğiniz özellikler neler?
Hangi özellikler olmazsa olmaz?
Bir sorunu çözerken, bir işi yürütürken şirketin hedefleri
doğrultusunda “çaba” gösterilmesi olmazsa olmaz özellikler arasında yer alıyor. Bu “çaba”nın sonucu pozitif veya
negatif olabilir ama ortada bir “çaba” olması şart. Çalışanın kendini sürekli olarak geliştirmesi ve diğerlerinin gelişimine katkıda bulunması da hem kişisel hem de şirket
başarısını etkileyecek önemli bir kriter. Özellikle çalışanın
sonuçları öngörerek stratejik adımlar atması, sürdürülebilir
bir büyüme için gerekli.
Bir yöneticide tahammül edemediğiniz özellik nedir?
İş hayatında çaba göstermek çok önemli bir unsur. Çalışanın
“mış” gibi yapması şirket profili gereğince titizlikle yaklaştığımız bir konu. Hepimizin olumsuzluk yaşadığı dönemler
olabilir önemli olan bu zamanlarda destek isteyip, bu zamanlarda olan arkadaşlarımıza destek verebilmek. Ben dahil
herkes takım oyuncusu olduğundan; yapıcı sorgulamaları
desteklemekle birlikte ekip uyumunu bozacak davranışları
da olumlu olarak değerlendiremiyoruz. Özellikle yönetim
toplantılarını yaptığımız “güvenli oda”nın içinde tüm yönetim ekibinin bir konu hakkında görüşlerini tüm yönleri ile
bildirip tartışabilmesini ve odanın dışında da takımın tamamının aynı fikri ve vizyonu savunmasını beklerim.

Şirketinizdeki yöneticilerin yaş ortalaması nedir?
Çalışanların birbiri ile uyum içinde çalışabilmesi için yaş
önemli kriterlerden biri. Bu konuda bizim şirketimizi ele aldığımızda yöneticiler arasında yapmış olduğumuz çalışmaların
sonucunda çalışan yöneticilerimizin yaş ortalamasının 38 olduğunu söyleyebiliriz.
Genç ve orta yaş yöneticilerin özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aralarında ne gibi farklılıklar var?
Her iş yerinde kuşak çatışması görülüyor. Birbirinden farklı
jenerasyonların aynı alanda bulunması beraberinde bazı çatışmaları getirebiliyor. Mesela, genç ve orta yaş yöneticilerin
arasında zaman zaman yeniliklere ve değişime açıklık konusunda fikir çatışması olabiliyor. Teknolojinin her geçen gün
ilerlemesiyle birlikte önemi daha da artan sosyal medyanın
kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda fikir ayrılığı yaşanabiliyor. Genç yöneticilerin teknoloji ve yenilikleri takibi ve
işlerine uygulama konusunda istekli olmaları şirketimiz için
her zaman bir avantaj olmuştur.

Bizim şirketimiz için bir yöneticinin güvenilir olmaması ve aidiyet duygusunun bulunmaması kabul edilemez bir özellik.
Şirket içinden yönetici yetiştirmeyi mi dışarıda transfer etmeyi mi tercih ediyorsunuz?
Belli bir donanıma sahip bir yöneticiyi dışarıdan transfer
etmek iyi bir fikir olabilir. Ama şirket içerisinde şirket misyon ve vizyonu ile gelişen bir yönetici yetiştirmek daha iyi
bir fikir olarak geliyor. Tercihimizi bu yönde kullandığımızı
söyleyebilirim. Günümüz dünyasında insan kaynakları departmanı artık alışageldik kurallar çerçevesinde ilerlememektedir. “Yetenek yönetimi” kavramı aslında Borlease gibi
genç ve dinamik şirketlerin yapmak istediği şirket kültürü
doğrultusunda yetiştirilmiş yöneticilere fırsatlar yaratmayı
sağlamaktadır.

Yeni nesil yöneticilerin size göre en güçlü ve en zayıf yönleri
neler?
Her alanda olduğu gibi yeni nesil yöneticiler alanında da yöneticilerin zayıf ve güçlü olduğu yanlar bulunuyor. Yeni nesil
yöneticilerin en güçlü yönleri olarak, değişime ve yeniliğe açık
ve çabuk adapte olmalarını söyleyebiliriz ancak zayıf yönleri
olarak da liderlik ve koçluk yapma konusunda zayıf kalmaları
söylenebilir. Zayıf oldukları yanlarının üzerine giderek o kısmı güçlendirmeli, güçlü oldukları yanlarını daha da güçlendirerek başaralı olabilirler.
Sizin bir yöneticide en çok önem verdiğiniz özellikler neler?
Hangi özellikler olmazsa olmaz?
Bir yöneticide birçok vasıf bulunmalı. Bize göre bunların başında; koçluk, mentorluk, delegasyon, değişim yönetimi ve
kalite odaklılık geliyor. Bunlar bir yöneticiyi başarılı bir yönetici yapmak için olması gereken özellikler.
Bir yöneticide tahammül edemediğiniz özellik nedir?
Bir yöneticinin olumlu özellikleri olduğu kadar olumsuz özellikleri de bulunuyor. Bunun ne kadarının kabul edilip, edilmeyeceği tamamen şirketin vizyon ve misyonuyla ilgili bir durum.
Bizim şirketimiz için bir yöneticinin güvenilir olmaması ve
aidiyet duygusunun bulunmaması kabul edilemez bir özellik.
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İLETİŞİMCİ

HABERCİLER SOSYAL MEDYADAKİ

PERFORMANSLARINDAN KAYGILI
İş dünyası liderleri, değişen medya düzenine hızlı bir şekilde uyum sağlarken, medya profesyonelleri
üzerinde ise ilave kanallar oluşturma yönünde ciddi baskılar bulunuyor.

Halkla İlişkiler Küresel Ağı’nın (PRGN) yaptığı yeni bir araştırma, habercileri teşvik etmeye yönelik büyüyen bir baskı olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre dünya üzerindeki gazetecilerin yarısı, normal haber toplama ve habercilik görevlerine
ek olarak iş tanımlarının artık Facebook ve Twitter için video
üretip içerik oluşturmayı da gerektirdiğini söylüyor.
Her soruya cevap veren 110 katılımcıyla yapılan araştırma, haber değerine karar verme konusunda medya profesyonellerinin
CEO’ları görüşme öncesi ve sırasında nasıl değerlendirdiğini
analiz ediyor. Araştırma aynı zamanda katılımcılara habercilik
sorumluluklarının basılı, sesli, video ve sosyal medya gibi iki yıl
önceyle karşılaştırıldığında nasıl değiştiğini inceliyor.
“PR uygulayıcıları olarak, bu faktörlerin müşterilerimizin başarısını nasıl etkilediğine dair anekdotsal kanıta ve deneyimsel bilgiye sahibiz. Ayrıca konu destekleyici fikirler olduğunda
ölçülebilir verinin ‘her şey’ olduğunu kabul ediyoruz” diyor
araştırmayı tasarlayan ve ağlarındaki 50’den fazla üyesiyle uygulanmasını koordine eden PRGN’in Los Angeles ajansı The
Hoyt Başkanı Leeza Hoyt.
“Bu durumda iş dünyası liderleri değişen medya düzenine hızlı
bir şekilde uyum sağlarken, medya profesyonelleri üzerinde ilave kanallar oluşturma yönünde ciddi ölçüde baskı bulunduğunu fark ettik. Bununla birlikte haberciler, en önemli araştırma
aracı olarak hala geçmişteki haberler, web siteleri ve PR ajanslarından alınan bilgilere güveniyor” diye ekliyor Hoyt.
ARAŞTIRMANIN KILIT BULGULARI:
Röportaj araştırması
Habercilerin bir CEO’nun kalifiye ve güvenilir bir röportaj
kaynağı olup olmadığını nasıl değerlendirdiklerini belirlemek
için araştırma kapsamında, katılımcılara röportaj araştırması
sürecindeki en önemli faktörler soruldu. Katılımcılar şu cevapları verdi:
➤ Yüzde 85’i sektör veya piyasa bilgilerini inceliyor
➤ Yüzde 53’ü kişinin profesyonel geçmişini inceliyor
➤ Yüzde 41’i hakkında çıkan eski haberleri analiz ediyor
➤ Yüzde 40’ı CEO’nun kişiliğini değerlendiriyor.
Röportaja hazırlık
Habercilerin bir röportajdan önce kaynakları hakkında nasıl
araştırma yaptıklarını incelemek için araştırma kapsamında
hangi araştırma araçlarının öncelikli olarak kullanıldığı soruldu. Ortaya çıkan sonuçlar, habercilerin nasıl hazırlandığına
dair net bir resim ortaya koyuyor:
➤ Habercilerin yüzde 86,7’si, CEO’nun güvenilirliğini belirlemek için ilk olarak hakkında çıkan geçmiş haberleri kullanıyor.
➤ Yüzde 75,2’si şirket web sitesini inceliyor.
➤ Yüzde 63,7’si PR ajansının sağladığı bilgileri kullanıyor.
➤ Google aramaları (yüzde 57,5), firmanın yıllık raporları
(yüzde 35,4) ve firmayı tanıyan profesyonel kaynaklar da (yüzde 35,4) habercilerin röportaj öncesi hazırlık ve araştırma sürecinde kullandıkları diğer önemli kaynakları oluşturuyor.
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Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların yüzde 21’i sosyal medyayı
kontrol edilecekler arasında adlandırsa da, hiçbiri medya hazırlama konusunda ilk kaynak olarak kabul etmiyor. Sosyal
medya, habercilerin yüzde 69’unun Facebook’u, yüzde 65,5’inin
Twitter’ı, yüzde 62,8’inin LinkedIn’i ve yüzde 37,2’sinin YouTube’u kullandığını gösteriyor. Instagram, Snapchat veya diğer
sosyal medya kaynakları, habercilerin röportaj hazırlığında
yüzde 7’lik kullanımı aşmıyor.
Röportaj metotları
Konu habercilerin yazılı röportaj yapmaya yönelik isteğine geldiğinde (sıklıkla birçok PR müşterisinin tercihi olarak karşımıza çıkıyor) araştırma şu sonuçları ortaya koyuyor:
➤ Habercilerin yüzde 33’ü hiçbir zaman e-posta röportajı teklif
etmiyor
➤ Yüzde 62,5’i belli durumlarda e-posta röportajı yapıyor
➤ Yalnızca 4.5’i e-posta üzerinden yapılan röportajları tercih
ediyor
Hikaye doğrulama
Habercilerin üçte ikisinden fazlası, röportaj yapılan kişinin
veya PR ajanslarının tüm veya bazı durumlarda yayınlamadan
önce alıntıları denetlemesine izin veriyor. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmış:
➤ Habercilerin yüzde 24,3’ü alıntı denetimine sıkça izin veriyor
➤ Yüzde 34,2’si denetime bazen izin veriyor
➤ Yüzde 29,7’si denetime hiçbir zaman izin vermiyor
➤ Yüzde 11,7’si yalnızca kaynağın denetimine izin veriyor (PR
firmalarının denetimine izin vermiyor)
Sosyal medya ve diğer habercilik görevleri
Sosyal medyayı iyi kullanma konusunda, haberciler üzerindeki artan baskıyı değerlendirmek için araştırma kapsamında
habercilerden mevcut basılı haberler, sosyal medya kanalları,
bloglar ve görsel içeriği iki yıl öncesiyle karşılaştırmaları istendi. Araştırmada şu sonuçlara ulaşıldı:
➤ Katılımcıların yalnızca yüzde 57,3’ünün basılı içerik sağlaması istenmiştir. İki yıl önceki yüzde 67,6’lık oranla karşılaştırıldığında yüzde 10,3’lük bir düşüş görülüyor.
➤ Temel çevrimiçi içerik sağlaması istenen haberciler, yüzde 89
ile hemen hemen değişmemiş görülüyor.
➤ Görsel içerik oluşturması istenen habercilerde, video hazırlaması istenen habercilerin oranı yüzde 49,1 (iki yıl önce yüzde
36) ve fotoğraf sağlaması istenen habercilerin oranı yüzde 29,1
(iki yıl önce yüzde 22) ile artış göstermeye devam ediyor.
Haberciler için sosyal medya gerekliliği, iki yıl önceyle karşılaştırıldığında tüm platformlarda önemli bir artış gösteriyor.
Habercilerin yüzde 55’inin Facebook’a gönderim yapması
(yüzde 37,8’den artarak), yüzde 47.3’ünün Tweet atması (yüzde
35.4’ten artarak), yüzde 20’sinin LinkedIn’i kullanması (yüzde
14.4’ten artarak) ve yüzde 14.6’sının blog hazırlaması (yüzde
10.8’den artarak) gerekiyor.
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DOSYA

‘‘BİZİMKİ BİR AŞK MESELESİ”
“Come To Beşiktaş” kampanyası 7’den 70’e herkesin dilinde. Öyle ki futbol ile yakın ilişkisi olmayanlar dahi
kampanya hakkında fikir sahibi. Yaratıcı bir zeka ürünü olan kampanyanın getirileri ise sanıldığından fazla.
Olaya sadece transferleri kamuoyuna açıklamak olarak bakmak yanlış. Taraftarın fitilini ateşlediği kulübün ise
sahiplendiği kampanya ile Beşiktaş ağır ama emin adımlarla dünya kulübü olma yolunda ilerliyor.
Nida Özer Can
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de videolar var. Avrupa’da çok etkili hesaplar var. Futbolla, spor
medyasıyla ilgili hesaplar bunlar. Bir şekilde onların içine girince
neredeyse 10 milyon insanın takip ettiği bir duruma geliyorsunuz. Oralara bu transfer bombası düşünce etkileşim artıyor. Biz
de o gece düşündük. “Come To Beşiktaş” o kadar güzel bir güç
oldu ki, biz de kulüp olarak o gücü destekleyerek, arkamıza alarak ilerlemeliyiz dedik. Tüm çıkış noktası buydu.

Böylesine önemli bir kampanyanın kuruluş sürecini, taraftarın, kulüp yetkililerinin ve dünyaca ünlü futbolcuların kampanyayı sahiplenmesini Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile
görüştük. Röportajımızın sonunda ise kampanyanın büyüyerek devam edeceğini öğrenerek, çok daha büyük transferlerin
kulübe gelebileceğini umut ederek ayrıldık.
Büyük ses getiren ‘‘Come To Beşiktaş” kampanyası nasıl doğdu?
2017 yazında haziran ayının başında şampiyon olduk. Denizde, karada coşkulu kutlamalar yaptık. Arkasından büyük
bir balo düzenledik. Temmuz ayının başına geldiğimizde tüm
Beşiktaş camiasında mutluluğun en üst seviyeye ulaştığı bir
dönem yaşadık. Stadın açılmasından önceki dönem ve stadın
açılmasıyla birlikte taraftarımızla çok büyük bir kenetlenme
yaşadık. Beşiktaş tarihinde bu kadar kenetlenme bir arada görülmemiştir. Yaş, gelir grubu, cinsiyet fark etmeksizin herkes
elinden gelen ne varsa yaptı. Tüm bunlarla kulüp ve taraftar
iç içe girdi. Bunların en üst düzeye çıktığı dönem temmuz
ayıydı. Bu da futbol camiası için transfer dönemi. Medyada
bir sürü transfer dedikoduları dönüyor. Böyle coşkulu bir dönemde önemli futbol yıldızlarından bir tanesinin Beşiktaş’la
ilgili bir dedikodusu çıktı. Bu dedikodunun ardından Beşiktaş
taraftarları sosyal medya hesaplarından ‘‘Come To Beşiktaş”
diye çağrı yapmaya başladı. Bildirimlerin, paylaşımların altına yorumlar yazıldı. Direkt mesaj gönderdiler. İnanılmaz bir
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rakam oluşmaya başladı. Bizim gündemimizde Pepe vardı.
Pepe ismi bir anda medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Taraftarlarımız direkt Pepe’ye dönerek ona “Come To Beşiktaş” diye mesaj yollamaya başladılar. Hatta sadece ona değil,
eşinin sosyal medya hesaplarına ulaşıp ona da mesaj atmaya
başladılar. Bu rakamlar milyonların üzerinde sayıya ulaştı
ve Pepe geldi. Pepe geldikten sonra gerçekleştirdiği bir basın toplantısında taraftarın “Come To Beşiktaş” çağrısından
çok etkilendiğini, gelince ne kadar doğru bir karar verdiğini,
stadı çok beğendiğini, taraftarın coşkusuna çok şaşırdığını
anlattı. Bunu da basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısında açıklayınca herkes çıldırdı tabi.

‘Come To Beşiktaş’ kendi içinde bir aksiyon
cümlesi zaten. Bunu birine nasıl dersiniz,
telefonla dersiniz. Birini çağırmanın metodu o.
Kulübün ‘‘Come To Beşiktaş” kampanyasını resmi olarak benimsemesi nasıl sağlandı?
Çok uyumlu çalışan bir ekibimiz var. Transfer döneminde yeni
isimleri nasıl duyuracağız diye düşünüyorduk. Bu dönemde Avrupa’da oyuncu transferlerini videolarla duyurma gibi bir akım
başladı. Bu aslında sosyal medyada geçen yıldan itibaren videonun fotoğraftan daha etkili olduğu bir döneme girdi. Artık text
mesajları en düşük seviyede, sonra fotoğraflar, en üst seviyede

Beşiktaş markasını ele aldığınızda markayı nasıl bir pozisyona oturtmaya çalışıyorsunuz?
Özellikle Fikret Orman’ın gelmesinden ve yeni yapılanmadan
sonra kurumsallaşmamız, marka pozisyonlanması, sponsorluklarla ilgili çalışmalarımız, hepsi bir aile kavramı içerisinde gerçekleşiyor. Siz bir yere ana sponsor olduğunuzda size göre şekillendirilir. Ama bize gelen sponsorlarımız bize göre şekillendiler,
ruhumuzu anladılar. Oluşan sinerjiyle birlikte ülke sınırları içinde kalmak istemediğimize karar verip, mevzuyu şampiyonluklar
ötesi bir duruma geçirmeye karar verdik. Bizim taraftar grubumuzla, kulüp arasında bir ayrım yapmamamız gerekiyor. Yaklaşık 115 yıl boyunca bir arada yaşadığınızda bir DNA oluşuyor
ve nasıl ki kulübün ana değerlerinde toplumsal fayda önemliyse,
taraftarın takımlarından beklentisi de sadece başarı değil. Taraftarların bu zamana kadar yarattığı sloganlara bakacak olursak,
Beşiktaşlılık pazar gününden pazar gününe ya da mayıs ayında
biten bir olay olmadığını görüyoruz. Bu bir yaşam felsefesi. Bizim
ki bir aşk meselesi. Dolayısıyla bir taraftarlıktan farklı bir boyut.
Böyle olunca da kenetlenmek daha kolay oluyor. Yarattığımız bu
gücü içeride tutmayıp yurt dışına açılmaya karar verdik.
“Come To Besiktas” kampanyası ile 1.2 milyar kişiye ulaştınız.
Böylesi bir projeyi nasıl yönetiyorsunuz? Zor olmuyor mu?
Kolay diyemem. Ama kendi adıma konuşacak olursam her
pazarlamacının hayali yaptığı her işi en büyük kitleye ulaştırmaktır. Konu Beşiktaş olunca durum çok değişik. Çünkü
hiçbir markada parasını vermeden kolay kolay bir gün yaptığınız işi ertesi gün gazetelerin sürmanşetine çıkaramazsınız. Yeter ki düzgün işi, doğru zamanda hayata geçirin.
Amacımız sadece maçları kazanan bir spor takımı olmaktan ziyade dünyada bilinen bir spor markası olmak.
Beşiktaş özellikle son 2 yıldır sportif başarıların yanı sıra mali
anlamda da önemli adımlar atıyor. Çin’deki hazırlık maçınızı
da bu doğrultuda değerlendirilebiliriz. Mali anlamda yaptığınız hamlelerin geri dönüşlerini değerlendirebilir misiniz?
Dünya futbol ekonomisi, yaklaşık 20 yıldan fazla zamandır
Çin pazarında var olmaya çalışıyor. Avrupa’nın elit takımları
yıllardır yaz seyahatlerinde oraya gidiyor. Neresinden bakarsanız bakın açılmak için doğru bir pazar Çin. Doğru zamanda
gitmemiz gerekiyordu. Şampiyonluğun geldiği, stadın açıldığı,
“Come to Beşiktaş”ın patladığı bir dönemde Çin’e gittik. Bir
hazırlık maçı yaptık. Bu maç canlı yayınlandı televizyondan ve
91 milyon kişi canlı izledi. Olağanüstü bir rakam. Türkiye’de
hiçbir televizyon olayı bu kadar izlenmedi. Büyük şehirlerden
birinde değildi. Ama 5-6 milyon nüfuslu bir şehirdi. Bir hafta

içinde tüm otobüslerin üzerinde Beşiktaşlı futbolcuların tanıtımı vardı. Çin kanallarıyla işbirliğimiz var. Defalarca buraya
geldiler. Çekim yaptılar. 6 saat aralıklarla devam eden canlı
yayın yaptılar. Sadece 3 gün içinde 20 milyondan fazla kişi
izledi yayını. Başka ülkelerde de faaliyete başladık. Tüm bunlarda “Come To Beşiktaş”ı kullandık. 6 – 7 tane ülkede pazarlama faaliyetlerine başladık. Çin’den aldığımız resmi rakamlar
olduğu için gönül rahatlığı ile söylüyorum. Şampiyonlar Ligi
maçlarımızın toplamında 500 milyondan fazla kişinin izlenme raporu var. Sadece Beşiktaş için değil ülke tanıtımı için
olağanüstü bir durum.

Taraftarların bu zamana kadar yarattığı
sloganlara bakacak olursak, Beşiktaşlılık
pazar gününden pazar gününe ya da mayıs
ayında biten bir olay olmadığını görüyoruz.
Dönüp baktığınızda “Come To Beşiktaş” kulübün mü taraftarın mı başarısı?
Bunu birbirinden ayırmamak gerekir. Kulüp taraftar ilişkisi böyle olduğu zaman doğru bir ilişki oluyor. Sizin yukarı çıkardığınız işte taraftarın desteğine ihtiyacınız var.
Taraftarın yaktığı bir ateşi de sizin daha da köpürterek
büyütmeniz gerekiyor. “Come To Beşiktaş” kampanyası
tam da öyle bir kampanya oldu. Onlar müthiş zekice bir
şey attılar ortaya, biz bunu sahiplendik ortalık yıkıldı.
Beşiktaş tarafında kulüp taraftar ilişkisini birbirinden
ayırmadık. Ben size Beşiktaş’ı anlattığımda siz Beşiktaş’ı
ve taraftarı bir bütün olarak düşünün.

Umut Kutlu
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HABERLER

GÜNDE BİR SAAT

AYAKTA ÇALIŞIN SAĞLIKLI KALIN
Life Fitness, “Her gün 3 saat ayakta durmak yılda 10 maraton koşmaya eşit” diyor ve çalışanları “InMovement”
hareketine katılarak daha aktif olmaya çağırıyor. İş hayatında gün boyu oturanların vücutlarında beliren
rahatsızlıklarından kurtaracak, mesai saatlerinin daha aktif geçirmelerini sağlayacak, her türlü çalışma
alanına monte edilebilen “InMovement” ailesi ile ayakta çalışarak daha sağlıklı olmak mümkün.
Projenize ajans desteği alıyor musunuz?
Uluslararası iletişimleri kendi içimizde yürüttük ama reklam
filmi için çalıştığımız ajanslar var. Türkiye’de kreatif ajansımız
‘Muhabbet’. Bizim kurumsal iletişim ajansımız ‘Desibel’, etkinlik ajansımız ‘Bysant’. Orada birbirini destekleyen bir yapı oluştu. Tüm bu arkadaşların hepsi Beşiktaşlılar. İşlerini sevdikleri
için onları seçmiştik ama hepsi Beşiktaşlı. Aşkla çalışıyorlar.

Çok yakında müzik tarafında sürpriz bir
çalışma göreceksiniz. Hayatın farklı taraflarında
bunu hissettireceğiz. Dj Burak Yeter harika bir
“Come To Beşiktaş” şarkısı yaptı üç ayrı dilde.
İngilizce, Türkçe ve İspanyolca.
“Come To Beşiktaş” kampanyası Kartal Yuvası’ndaki satışlarınızı nasıl etkiledi?
Yurt dışında online satış ve yapılanmanın dışında Beşiktaş
ürünlerini alabileceğiniz tek yer Türkiye. İleride bununla
ilgili çalışmalarımız olacak tabi ama şimdilik burada. Biz
bu kampanyaları yurt dışındaki bilinirlik için yapıyoruz
ama satışlarımız Türkiye’de takımınız iyi gittiğinde, sürekli
düzgün işler yaptığınızda ve takdirini aldığınızda satışlara yansıyor. Bizim yeni mağazaları açmamızla da ilgisi var.
Organizasyon yapısı, ürün portföyü değişti. Bundan 3-4 yıl
öncesine göre hem ürün adetlerini hem de çeşitlerini sayı
olarak ikiye katladık. Marka imajı ve lifestyle bir marka olmak için ürünleri de destekliyoruz.
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Gelecekte sürpriz projeler var mı?
Çok yakında müzik tarafında sürpriz bir çalışma göreceksiniz. Hayatın farklı taraflarında bunu hissettireceğiz. Dj Burak Yeter harika bir “Come To Beşiktaş” şarkısı
yaptı üç ayrı dilde. İngilizce, Türkçe ve İspanyolca. Türkiye’de Simge Sağın seslendirdi.

Life Fitness, insanları aktif tutma misyonuyla “Inmovement”
hareketini başlattı. Türkiye’nin en önde gelen şirketleri de Life
Fitness’ın “InMovement” hareketini tanıyarak, iş süreçlerini
“günde bir saat ayakta çalışarak sağlıklı olmaya” uyarlamak
için girişimde bulunmaya başladı.
İlk olarak egzersiz bisikletiyle başlayan ve üretimine fitness
sektöründeki en geniş kardiyo, vücut geliştirme ve grup egzersizi ürün yelpazesiyle devam eden Life Fitness, çalışanları; gün
boyu oturmalarından dolayı beliren rahatsızlıklarından kurtaracak, mesai saatlerinin daha aktif geçirmelerini sağlayacak,
her türlü çalışma alanına monte edilebilen ve ayakta çalışmaya imkan veren “InMovement” ailesini tasarladı. Life Fitness
Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Emre Özdeş, standart bir beyaz
yakalının mesaisinin büyük bölümü oturarak geçirdiğine dikkat çekerek, “InMovement, insanları nasıl ayağa kaldırabiliriz,
üniversitelerde, ilkokullarda bu bilinci nasıl uyandırırız üzerine araştırmalar yapıyor. Örneğin ilkokulda fiziki gelişimini henüz tamamlamamış çocuklar 40-45 dakika oturup beş
dakikalık teneffüste ayağa kalkıyor. Oturmak yerine günde 1
saat daha fazla ayağa kalkarsak ve bunu yıl boyu yaparsak sene
sonunda yaklaşık 3 maraton koşmuş kadar kalori yakıyoruz.
Bu bizim sektörün en büyük büyüme motivasyonudur” diyor.
HER GEÇEN GÜN BIR ÖNCEKINDEN DAHA SAĞLIKLI
OLMAK MÜMKÜN
Hareketsiz yaşamın stres seviyesini artıran bir unsur olduğu-

nun altını çizen Emre Özdeş, “Ofiste, trafikte ve sosyal hayatta
çoğunlukla oturmak da bu durumu olumsuz anlamda destekliyor. Amerika’da ‘oturmak yeni sigara içmek’ şeklinde karşılık
buluyor. Oturmadan kaynaklı kısalan kaslar, sıkışan omurga,
yavaşlayan metabolizma ve düşen enerji seviyesi verimlilik ve
yaşam kalitesinde azalmayla birlikte stres seviyesinin artmasına sebep oluyor. Bunu tersine çevirmekse hareket etmekle
mümkün. Gün içerisinde yaşam alanlarını ve alışkanlıkları bu
yönde değiştirerek her geçen gün bir öncekinden daha sağlıklı
olmak mümkün” ifadesini kullanıyor.
HAREKETLI OLURSANIZ SIZ KAZANIRSINIZ
• Daha mutlu, yaratıcı ve iyi bir ruh hali içerisinde olursunuz.
• Her gün 2 basamak merdiven inmek ve çıkmak yılda 3 kilo
vermenizi sağlar.
• Yürümek 3 ile 5 kat daha fazla kalori yakmanıza neden olur.
• Ayakta duran insanların yüzde 62’si daha enerjik olduklarını
belirtmişlerdir.
• Her gün 3 saatten daha az ayakta durmanız hayatınıza 2 yıl
eklemektedir.
• Her gün 3 saat ayakta durmak yılda 10 maraton koşmaya
eşittir.
• Her gün küçük oranda hareket ederseniz kanser, kardiyovasküler ve Tip 2 Diyabet hastalık oran riskini azaltır.
• Her gün hareket etmek daha iyi bir uyku kalitesine neden olur.
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GAZETECİ

“BİR HİKAYEYİ TADIYLA, TUZUYLA

ANLATMAK ÇOK ZOR İŞTİR”
Cihan Oruçoğlu

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Selçuk Tepeli, gazetelerin stil objesi olarak
değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Gazetelerin çok değerli olduğunun altını çizen
Tepeli, Habertürk Gazetesi’nin hedefini şöyle
açıklıyor: “Bir yere git, arkadaşlarınla sohbet
et, bu gazeteyi okuduğun için sohbetin daha
güzel olacak, seni daha çok sevecekler. Bu
itibar hoşuna gidecek. Bu gazete sana sağda
solda satabileceğin şeyler söyler. 1,5 liraya
bundan faydalanmazsan israf edersin.”

Günümüz iletişim araçları arasında teknolojinin tartışmasız bir
önemi olduğunu belirten Selçuk Tepeli, burada önemli olanın
içerik üretmekten geçtiğine dikkat çekiyor. Tepeli, içerik üretmek
için çalışmak, fikir üretmek, bakış açısı geliştirmek gerektiğinin
altını çizerek, “İnsanların içine çıkabileceğin kadar sağlam bilgiler ortaya koyman gerekiyor. Birilerinin hikayeyi yazması gerekiyor. Bir hikaye nasıl araştırılır, o hikaye nasıl yazılır? Genç iletişimcilerin bunu öğrenmeleri gerekiyor ve bu çok zor bir iştir. Bir
hikayeyi tadıyla, tuzuyla anlatmak çok zor iştir. Bunu becermeleri
gerekiyor” ifadesini kullanıyor.
Habertürk “Gücü Özgürlüğünde” mottosuyla 2009 yılından bu yana bayilerde yerini alıyor. Böylesi önemli
bir mecrada okur ve çalışanlarınızla olan iletişim stratejinizi anlatır mısınız?
Öncelikle bir yayının kendisini tarif etmesi gerekiyor. Kendisini tarif ettikten sonra ancak nasıl bir reaksiyon alacağını öğrendiğinde iletişim stratejisini belirlemeye başlayabilir.
Dolayısıyla biz henüz o iletişim stratejisi çizgisinden hala bir
miktar uzaktayız. Muhtemelen en yakını biziz. Türkiye’de
medyada herhangi bir strateji yapan var mı ondan emin değilim. Biz yapıyoruz ama bu zaman alıyor. Gazeteciliğin bir
gazete problemi var dünyada. Yani biz gazete nedir sorusunu
yeniden tarif etmeye çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra sanırım okur ile ilişkilerimizin nasıl şekilleneceğine dair daha
net bir stratejimiz olacak. Biz vicdanlı ve adil olaya çalışan
bir yayınız. Bizim rölantisi çok kuvvetli bir şekilde yapmak
istediğimiz şeyde ısrar edip, ona insanların gözünü ve zihnini
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alıştırmamız lazım. Okura dair bir ön yargımız yok. Okurun
ne düşündüğüne ve ne karar verdiğine biz karar veremeyiz.
Biz alternatif bakış açıları sunarız. Zaten bunu yapmak zorundayız. Bunun ötesine geçmek bizim haddimiz değil. Bizim
okurumuz pek çok farklı bakış açısı görür. Ama kendi kararını
kendi verir. Bizim yaklaşımımız ve okur ile stratejimiz budur.
İletişim alanında gelişen teknolojiyi dikkate aldığınızda nasıl bir pozisyonda duruyorsunuz?
Gazete denilen şey kolektif bir şeydir. Gazetenin hep birlikte yapılan bir tarafı var. Kolektif üretim içerisinde, insanların birbirleri ile iletişimi oluyor. Gazetecilerin yeni
zamanın gereklerini yerine getirecek yeteneklerle donatılması gerekiyor. Bunun için bir takım projeler yapıyoruz ve
biz bunu başardık. Burada çalışan arkadaşlar aynı zamanda
dijital yeteneklere de sahipler. Yeni okuma deneyimi sunabilecek ürünler çıkartabiliyorlar.
Buna göre mi personel alıyorsunuz?
Biz yeni personel alımında bunu hedefliyoruz ama özellikle
içerdeki personelin bu özellikleri kazanmasını hedefliyoruz. Başka türlü bunun önünü alamazsınız. Her defasında
yeni ekip kuramazsınız. Bu sürdürülebilir olmaz. Dünyada
da pek çok medya kuruluşu bu hataya düştü ve çok zarar
etti. O yüzden de bu dijital yatırımların yüzde 85-90’ı boşuna gider. Çünkü her defasında bunun kolay yol olduğunu
düşünürler ve yeni bir ekip kurarlar. Tümüyle amaca hizmet edecek bir ekip olduğunu düşünürler. Fakat bunun geri
dönüşü gerçekten zaman alır. Zaman alacağı için de bu işe
para harcayanlar bu işten sıkılırlar. Sıkıldıkları için bu projeler bitmez. Bunu çok masraflı olmayacak şekilde içerideki
gazetecilerin dönüşümünü sağlayarak ve teknolojiye uygun
yeni ürünler sunmaya başlayarak, dijital türev ürünlerinizle o insanların katma değerini artırabilirsiniz. Başta biraz
fazla yorulurlar ama sonra kendilerini daha iyi hissederler.
Dolayısıyla siz masrafsız biçimde o dönüşümü de sağlarsınız daha verimli bir mecraya da dönüşürsünüz. Bizim yaptığımız o. Bunun sonuçlarını almaya başladık.

Bu yıl 10. yılına adım atan Habertürk Gazetesi, bu zaman zarfında ana akım medyada
kendini kabul ettirmiş bir kurum olarak dikkat çekiyor. Gazete, matbaasından haber anlayışına kadar belirli standartları uyguluyor.
Türkiye’de gazete satışlarını dikkate aldığımızda ilk 5
sırada yer alıyorsunuz (208 bin civarı satış-medya radar). Türkiye’nin kültürel yapısını dikkate aldığınızda
gazete okuma alışkanlıklarında bir sabitlenme söz konusu. Bu kısır döngüyü kırmak için (satışlarınızı artırmak için) nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?
Gazetelerin satış meselesini kısır döngü olarak görmüyorum. Bu bir işletmecilik anlayışı. Biz o kadar satmak isti-

yoruz. Eğer ürettiğiniz gazetenin maliyeti o gazetenin ücretinin üzerinde ise ondan ne kadar fazla basarsanız her
birinden o derece zarar edersiniz. Dolayısıyla siz gelir gider
tablosunu optimum düzeyde tutmak zorundasınız. Dolayısıyla siz kendinize bir hedef belirlersiniz ve orada kalmaya
çalışırsınız. Orada kaldığınızda başarılısınızdır. Onun üzerine çıktığınızda zarar edersiniz.
Gazeteler için ‘o gün iyi haber varsa gazete çok satar’
diye bir yaklaşım doğru mu?
Türkiye’de böyle bir şeyin olabileceğine dair insanların
kafasındaki intiba biraz bu gazetecilik denen şeyin stratejiden uzak olmasından dolayıdır. Çünkü gazeteci dediğin
adam çoğunlukla romantiktir. Türkiye’de bunun organizasyonunda bir problem var. Gazetelerin stratejik tarafını hiç
kimse düşünmez. Düşünmeye mecbur kalındığında insan
kaynakları ve finans departmanlarına görev düşer. Fakat
bu çok sakıncalıdır. Çünkü bu departmanlar gazetecilikten
anlamaz. Peki bunun çaresi nedir? Gazetecilerin bir kısmının da executive tarafa kafa yorması gerekir. Bu Türkiye’de
maalesef yok. Gazetelerin ve gazeteciliğin iyi zamanların-
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Habertürk gazetesinin 30 sayfadan fazla
ana gazetesi, onun yanında pek çok eki, bir
internet sitesi, sosyal medya kanalı, 2 tane
dijital abonelik sistemi, anlık haberleri verdiği portalı bulunuyor. Dolayısıyla biz buna
uygun 360 derece içerik üretiyoruz.

da (ekonomik anlamda) bu gazeteciler iyi gazeteci olmak
yerine gurme olmayı tercih ettiler. Onlardan beklenen şey
şaraptan anlamak mıydı? Sizce burada bir hata yok mu?
Bunun bir neticesinin alınması gerekmiyor mu? Abonelik
sistemi var mı Türkiye’de? Okur ile ilişkilerde ne yapıldı?
Okur ile ilişki somut bir takım sistemlerle yürür. Böyle yapılar, sistemler kuruldu mu? Abonelik sistemi çalışıyor mu?
Çalışmıyor. Dergiler için bile çalışmıyor. Bu ülkede dergiciliğin bitmesinin sebebi abonelik sisteminin verimli bir
şekilde çalışmamasıydı. Öyle bir sistem yok. Okur ile ilişki
kurmak istiyorsan, senin gazete olarak o ilişkiyi kurman
gerekiyor. Ben öyle bir ilişki görmüyorum.
Siz muhabirlikten gelen ve işin mutfağında yetişen bir
yayın yönetmenisiniz. Mesleğin en tepesinde yer alan
biri olarak, sizi kendisine örnek alan genç iletişimcilere
neler tavsiye edersiniz?
Teknolojide önemli olan içerik üretmektir. İçerik için çalışmak, fikir üretmek, bakış açısı geliştirmek gerekiyor.
İnsanların içine çıkabileceğin kadar sağlam bilgiler ortaya
koyman gerekiyor. Bütün bu koşturmanın içerisinde değerini kaybetmeyecek tek şey içeriktir. Birilerinin hikayeyi
yazması gerekir. O hikayeyi yazacak olanlar gazetelerdedir.
İnternet bir yere varacak ise gazeteler sayesinde varacak. O
yüzden de gazeteleri itip kakmaktan herkesin vazgeçmesi
gerekiyor. Bir hikaye nasıl araştırılır, o hikaye nasıl yazılır?
Genç iletişimcilerin bunu öğrenmeleri gerekiyor ve bu çok
zor bir iştir. Yazı yazmak çok zor iştir. Bir hikayeyi tadıyla,
tuzuyla anlatmak çok zor iştir. Bunu becermeleri gerekiyor.
Gazeteleri tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz?
Gazete bir stil objesi olmalı. Sadece haber veren bir mecra
olamaz. Gazeteyi yanlış şeylerle kıyaslıyorlar. Mesela hız ile
kıyaslıyorlar. Gazetenin tek derdi hız olamaz. Ne olduğunu anlamamızı sağlaması iyi olur. Gündemin resmi ancak
birinci sayfada çizilebilir. O yüzden internet siteleri ya da
televizyonlar o haberleri koyarlar. Başlık atmak da güzel bir
iştir. O yüzden de stil objesi gibi algılanması gerekiyor. Kolunun altında ayrıcalıklı bir şeyi almak çok önemlidir.
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Sizin özellikle takip ettiğiniz/beğendiğiniz yayınlar var
mı?
Türkiye’de özellikle çok iyi kitaplar yayınlanıyor. Türkiye’de iyi ve tanınmayan yazarlar var. İnsanların onları
keşfetmek için yaşadıkları maceralar çok ilginç. Ve onlara kendimi bırakıyorum. Bizim önerilerimizi de zaten
hafta sonu ekimizde yayınlıyoruz. Dergilerde bana sevme fırsatı yaratmıyorlar. Bazı arkadaşlarım bana çok iyi
dergi var diye geliyorlar. Bir süre sonra o dergiler sosyal sorumluluk projesine dönüyor. O andan itibaren ben
‘uyuz’ olmaya başlıyorum. Bir şeyin profesyonelce ve zor
şartlarda yapıldığında kıymetli olduğuna inanıyorum.
Sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünde kalitesini
göz ardı ediyor insanlar.
Siz kendi yaptığınız dergiyi seviyor muydunuz? Derginin kapanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kendi yaptığım dergiyi seviyordum tabii. Kapandı çünkü
bu işi beceremedik. Biz iyi deneme yaptık. Newsweek’in
koşulları çok buraya ait değildi. Newsweek Türkiye’nin
içeriği çok masraf gerektiriyordu. 3 kıtada 4 ay çalışarak
hazırladığımız haberler vardı. Bunun karşılığında da 2,5
liraya dergi satıyorduk. Aynı kalitedeki içeriği sizden New
York’taki Newsweek istiyordu. Bizim toplam 20 çalışanımız
vardı. Biz bu sayıyla yetemiyorduk. Türkiye piyasası da bu
gemiyi taşıyacak derinlikte değildi. 3 yılın sonuna gelindiğinde zor bir iş halindeydi. Bununla ilgili anlaşmayı yapan
şirketimiz belki de sürdürmek istiyordu. Ama bu sefer de
derginin New York’taki merkezi sıkıntıya girdi.

ETKİNLİK

GUPSE ÖZAY İLE

‘‘Bİ DEĞİŞİK MOBİLYA’’
Özelleştirilebilir akıllı çözüm seçenekleriyle
mobilya sektörüne farklı bir soluk getiren Buka,
yatırımlarına global bir Türk markası olma
yolunda devam ediyor. Son yılların öne çıkan
gözde oyuncularından Gupse Özay’ın rol aldığı
reklam filmiyle sezona merhaba diyen Buka,
‘‘Akıllı değişim’’ felsefesini ürünlerine yansıtıyor.
2015 yılında faaliyete geçen ve ismini bukalemunun renk
değiştirme özelliğinden alan Buka, kullanıcılara mobilya
tercihlerinde; model, renk, ölçü ve fiyat seçeneklerinde özgürlük sunuyor. 2018 yılında akıllı değişim konseptini tüm
Türkiye ile tanıştırmak isteyen Buka, yeni reklam filminde
Gupse Özay’a yer verdi. Oldukça ses getirecek olan reklam

filminin lansmanı ise Taksim’deki Soho House’da düzenlenen kahvaltılı etkinlikle basına tanıtıldı.
Etkinlikte konuşan Buka Genel Müdürü Gamze Stöger;
2017 yılında mobilya sektöründe ciddi bir büyüme gerçekleştiğini ifade ederek,
‘’Yüzde 95 yerli üretime sahip oluşumuz sektör olarak
en büyük özelliğimiz. Mobilya sektörü, geçtiğimiz yıl 9,5
milyar dolar üretim gerçekleştirdi. Bu potansiyelin farkındalığıyla modüler çözümleri, farklı tasarımları ve değiştirilebilir renkli kılıf sistemiyle sektörde fark yaratan
markamızı 2015 yılında hayata geçirdik. Marka yolculuğumuza, ulaşılabilir ve kaliteli mobilya üretme felsefemizle devam ediyoruz’’ dedi.
Yeni yatırımlarla beraber Buka’nın yurtdışında da bayilikle büyüyeceğini belirten Stöger; ‘‘Buka’nın en önemli
özelliği özgün, modüler, inovatif, özelleştirilebilir ürünler
sunan bir marka olması. Kullanıcılarımıza alırken seçim
özgürlüğü, kullanırken değişim özgürlüğü sunuyoruz. İlk
reklam filmimizde vurgulamak istediğimiz alışılagelmiş
durağan mobilya anlayışının dışında Buka’nın insanların
değişen hayatlarına uyum sağlayabilen özellikleri oldu.
Reklam filmimizle özgün konseptimizi tüm Türkiye’yle
buluşturma heyecanını yaşıyoruz ve güzel dönüşler alacağımıza inancımız tam. Mağazalaşma sürecimizi öncelikli olarak ülkemize yoğunlaştırdık, ilerleyen dönemde
Global pazarda da mağazalaşarak büyüme hedefindeyiz”
diye konuştu.
İlk reklam filmiyle Buka’nın büyümesine ivme kazandıracaklarını belirten Gamze Stöger; Gupse Özay’ın da renkli
kişiliğiyle Buka markasının uyumuna dikkat çekti.
MERAKLI KOMŞU GUPSE
Toplantıda filmin hikâyesini anlatan Gupse Özay ise
reklam filminde modüler mobilya anlayışını keşfeden
meraklı komşuyu canlandırdığını söyledi. Özay, yaşam
alanlarında kullanılan mobilyaların modüler olması, aldıktan sonra da koltuğun kılıfının, şeklinin, ebadının,
kolçaklarının ve ayaklarının değiştirilebiliyor olmasının
kadınların hayatında büyük kolaylık ve değişim özgürlüğü sağlayacağını ifade etti.
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KSS

2017’YE DAMGALARINI

VURDULAR

Bu hayatta birine yardım etmek, bir ele dokunmak, bir hayatı değiştirmek kadar mutluluk veren başka
bir duygu yok. Yardımın büyüğü küçüğü, güzeli, çirkini olmasa da bazı markalar hayata geçirdikleri KSS
projeleri ile arayı fazlaca açtılar. Geçtiğimiz yıla en çok onlar damga vurdular.

KADIN İÇIN TEKNOLOJI
Kadınların, yaşam içinde büyük bir öneme sahip olan teknoloji konusunda etkin kullanım gösterebilmeleri için Teknosa
tarafından hayata geçirilen ‘‘Kadınlar İçin Teknoloji” projesi bugüne kadar 61 ilde 16 bin kadına ulaştı. Ücretsiz olarak
gerçekleştirilen bilgisayar eğitim programında bilgisayar kullanım alanları, temel kavramlar, internete giriş, e-posta gönderimi, Office programlarının kullanımı anlatılıyor. TeknoSA
yaygınlaşarak sürdürdüğü bu proje ile 2010 yılında dünyanın en prestijli perakendecilik yarışması olan World Retail
Awards’da “Sorumluluk Sahibi Perakendeci” dalında finale
kalmış ve 2013 yılında da Avrupa Komisyonu, CSR Europe ve
Business in the Community – Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ödülleri, “Kurumsal Fayda” ödülünü almaya hak kazanmıştı.
81 İLDEN 81 OKULA SPOR BAĞIŞI
Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Londra 2012 Olimpiyat
Oyunları global sponsoru Procter&Gamble (P&G), Türkiye’de spor ve Olimpiyat Oyunları ruhunu yaygınlaştırmak ve
çocukları, gençleri ve ailelerini spora teşvik etmek amacıyla
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile “Okulumdan
Olimpiyat Oyunları’na Projesi’ni başlattı. Türkiye’de sporun desteklenmesi için gerçekleştirilen” ‘1 Paket = 1 Destek” kampanyası, farkındalığın arttırılması açısından büyük
önem taşıyor. Proje, başladığı günden bugüne kadar yüzlerce çocuğa ulaştı.
BABA BENI OKULA GÖNDER
Kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak, kız çocuklarının
eğitimdeki sürdürülebilirlik durumunu sağlamak, sosyal hayata dahil olabilmeleri ve güçlü bir birey olarak yaşayabilmelerini sağlamak için 2005 yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘‘Baba Beni Okula Gönder” projesi tüm

İnsanların hayatına yeni bir yön vermek ve
dokunmak amacıyla markalar tarafından
hayata geçirilen birçok başarılı KSS projesi,
yeni başarılara imza atmak için büyümeye
devam ediyor.

hızıyla devam ediyor. Eğitim seferberliğini tüm Türkiye’ye
yaymak, her bir kız çocuğunu okula göndermek amacıyla
başlayan proje kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Proje
dahilinde kız çocuklarının okula gönderilmemesiyle ilgili sorunlar tespit edildi. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan maddi
yetersizlik konusu ile ilgili gerekli çalışmalar gerçekleştirildi
ve toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik birçok etkinlik
düzenlendi. Yapılabilecek çalışmalar üç farklı başlık altında
toplandı.
Maddi Destek Çalışmaları: Ailelerin ekonomik sıkıntılar
nedeniyle kız çocuklarını okula gönderemediği, ayrıca bazı
küçük köylerde hiç okul olmaması ve ailelerin kızlarını
uzak köylere okula göndermemesi sebebiyle eğitimleri yarıda kalıyor.
Toplumsal Bilinci Geliştirme Çalışmaları: Toplumsal eğilim
nedeniyle kızların okula gönderilememesi.
Kızların Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunacak Çalışmalar:
Eğitimlerine devam eden kızların sosyal hayatta da olmaları
gerektiği, daha donanımlı yetişmeleri için farklı projelerin gelişmesi gerekliliği.

KAPAK OLSUN
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) 2011
yılında başlattığı ‘‘Kapak Olsun” projesi büyük ses getirdi. Toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde
elde edilen gelirin tamamı akülü ve manuel tekerlekli
sandalyeye kavuşmayı bekleyen ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Farklı yerlerden toplanan kapaklar geri dönüşüm firmalarına iletiliyor. Elde edilen gelirle akülü ve
manuel sandalye alımı gerçekleşiyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
ÇOCUKLAR GÜLSÜN DIYE
2010 yılında sanatçı Gülben Ergen’in öncülüğünde başlatılan “Çocuklar Gülsün Diye” kampanyasıyla birlikte Çocuklar Gülsün Diye Derneği kuruldu. Türkiye’de
okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan dernek kısa sürede büyük başarılara imza attı. Türkiye’nin 81 ilinde 81 anaokulu açmayı
hedefleyen dernek, çalışmalarına tüm hızıyla devam
ediyor.
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mizi paydaşlarımıza iyi yansıttığımızı ve işimizi en iyi şekilde yaptığımızı anlarız.

SEVI YÜZBAŞIOĞLU:

KURUMSAL İLETİŞİMCİ 24 SAAT
GÜLER YÜZLÜ VE İSTEKLİ OLMALI
Kurumsal iletişimin keyifli olduğu kadar adaptasyon, motivasyon ve uyum gerektirdiğini dile getiren
Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Sevi Yüzbaşıoğlu, yaptıkları organizasyonlarla her çalışana
dokunduklarını, ortaya başarılı bir iş çıkarmak içinde her gruba eşit mesafede yaklaştıklarını dile getiriyor.
Nida Özer Can

Ekibinize yeni katacağınız kişilerde en çok hangi özelliklere
dikkat edersiniz?
En önemli konu uyum. İnsanoğlunun en büyük yeteneği olan
adaptasyon her birim için değerli biz özellik. Ancak kurumsal
iletişim departmanı tüm departmanlara eşit mesafede durup
tarafsız gözlem yapma görevini de üstlendiğinden her departmanla iyi ilişkiler geliştirmesi ve içeriden yakın gözlem yapabilmesi gerekir. İkinci bir özellik meraktır: Alanına duyduğun merak ve öğrenme isteği önemli. Merakın yoksa o alanın sevmek
için sana yakın bir yönünü bulmak durumundasın.
Sizce hangi özellikler kurumsal iletişimde çalışanlar için olmazsa olmaz?
Uyumlu bir takım arkadaşı olmak ilk özellik demiştim. İkincisi
24 saat güler yüzle, istekle çalışmaya hazır olmak ve bunu çevreye
yayabilmek. Biz gece yarısı bir kriz için de, sabah 8’de Dubai’deki
toplantı için de, Pakistan’daki bir etkinliğin gala yemeği için de
aynı motivasyonla çalışmak durumunda olan bir ekibiz. Çünkü
mavi yakalılarla sahaya da iniyoruz, yönetim kurulu toplantılarını da organize ediyoruz. Dolayısıyla her kesimden ve her departmandan çalışana dokunuyoruz. Her gruba eşit mesafede ancak
birimlerin iç işleyişlerini bilerek yaklaşmak durumundayız.
Kariyer hedefini kurumsal iletişimde üst düzey yönetici olmak üzere planlayanlara neler önerirsiniz?
Öncelikle işimiz dediğim gibi uyum işi, bu da karşındakini
iyi dinlemeyi bilmek ve merak etmeyi gerektiriyor. Ayrıca
bu iş 24 saat sürüyor ve sürekli kendini yenilemeye mecbur
kılıyor. Yani fazlasıyla zaman ve enerji istiyor. Bu sebeple
bizlerin kişisel problemlerini, ailevi meselelerini, geçmişiyle sorunlarını çözmüş, rahat ve kavramlarını, ideolojisini
yerine oturtmuş insanlar olmamızı gerektiriyor. Çünkü bu
meslekte dur kendime biraz zaman ayırayım, kafamı toplayıp şu kitabı okuyayım, şu konuyu bir çözeyim deme gibi bir
şansınız çok olmuyor. Mümkünse çocuğunu büyütüp eşiyle
ailesiyle sorunlarını çözüp, arkadaş çevresini oturtup, önümüzdeki beş yıllık planını kafasında iyi yapmış olmalarını
tavsiye ederim. Huzursuz bir ruhla çözüm üretemezsiniz.

Kurumsal iletişimin en temel özelliği, departmanlar arasında doğru iletişimi kurabilmekten geçiyor. Zorlu Enerji Grubu’nun kurumsal çatısının başındaki başarılı isim
Sevi Yüzbaşıoğlu, kurumsal iletişimin olmazsa olmazını
şöyle anlatıyor: ‘‘Şirketi bir aile olarak düşünürsek iç iletişimde öncelik bir strateji / aile anayasası belirlemek.
Tek fark bu sefer ana hatlar yazılı olmalı. Bu olmazsa
olmaz. İnsana dokunmak, bunu yaparken kurumun anayasası ile uyumlu olmak gerekiyor.”
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Kurumsal iletişim departmanının bir şirkete en büyük katkısı
nedir?
Ayna tutmasıdır. Her birime dışarıdan nasıl göründüğünü
raporları ve analizleriyle gösterir.

Peki sektörde yaşanan en büyük zorlukları söyler misiniz?
Sektörün en büyük zorluğunu bizim sektörümüzün malzemesi olan “kalifiye insan” problemi olarak görüyorum.
Gençler iletişim bölümlerinden mezun olmakla yetiniyor
ancak bizim işimizin en önemli kısmı Sosyoloji ve Psikoloji. Gençler en azından bu alanların olmazsa olmaz on büyük günahını öğrenmeye çalışsalar yeter.

Kurumsal iletişim departmanlarında çalışanların en büyük
motivasyonu nedir?
Bizim için en büyük motivasyon “vay ne harika bir şirkette
çalışıyorsun” cümlesini duymaktır. Bunu duyunca şirketi-

Kurumsallığın ilk adımı ne olmalı… Kurumsal marka imajı
için 5 öneriniz nedir?
“Kurumsallık” insana, kişiye bağlı olmadan da yürüyen bir
sistem demek. Belli yazılı kuralları koyarsınız ve insanlar o

Çalışan memnuniyetini yükselten ve şirket
içi iletişimi artıran her faaliyet insanların
gözünde değer kazanıyor.
sisteme uyar, istisnası da olmaz. Dolayısıyla ilk adımı insanlıktan çıkmak, mekanize olmak gibi görünüyor. Bunun
literatürde belli adımları da mevcut, burada saymak gerekli mi bilmiyorum. Şirketin anayasasını oluşturmak, insana
bağlılıktan çıkarmak, çalışanları sisteme dahil etmek, krize hazırlanmak vs. Ancak Endüstri Devrimi’nin başından
bu yana denenen tüm sistemlerde görüldü ki söz konusu
insan olunca ortada bir duygu, bir hikaye, bir kişiselleştirme gerek. Bu yüzden işimizi yaparken markalara “duygu”
koymaya başladık, “dinamik, genç, akıllı, hayat kolaylaştıran, yenilikçi, enerjik..vb” sıfatlar bularak onları “kişi”
kılma yollarına gittik. Kurumsallık için temcit pilavı gibi
tekrarlanan “işini iyi yapan” insan kavramına kısaca değinmek istiyorum. “Sen işini çok iyi yap, gerisini bırak”. Olmaz. İnsaniyetsiz, insafsız, vicdansız ve duygusuz hiç bir iş
“iyi” olamaz. Bunun en güzel örneği ordulardır, savaşlardır.
Harika bir ordu kurarsınız, sistem öyle güzel işler ki, tek
hata bulamazsınız... Mesela Almanya’da Hitler kurdu. Ama
harika bir savaş yapamazsınız. Savaş “iyi” bir şey değildir
çünkü. Harika bir sisteminiz olur. Yine Hitler harika işleyen bir toplama kampı sistemi kurdu mesela. Dünyanın en
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teknolojik ve zamanın ilerisinde buluşlarını yapabilirsiniz,
Hitler yaptı, bir adımda bin insanı en ekonomik yolla yok
etmeyi buldu daha ne yapsın. Ama “ne için” ve “nereye” soruları çok önemli. Kurumsallaşmaya bu açıdan bakmak, ve
doğadaki gibi her adımda içerikle sistem arasındaki “denge”yi gözetmek lazım diye düşünüyorum.
Zorlu Holding Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri ve
enerji dışında da birçok alanda hizmet veriyor. Zorlu Holding
çatısı altındaki tüm şirketlerin kurumsal iletişim departmanları nasıl bir iletişim süreci yürütüyor? İletişim şemanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Zorlu Grubu, enerji, tekstil, tüketici elektroniği... gibi çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Bu geniş yelpaze grubu
Türkiye’de kurumsal iletişim biriminin yönetim kurulu düzeyinde temsil edildiği sayılı şirketten biri olmak zorunda bırakıyor. Tüm şirketlerin kurumsal iletişim departmanları kendi
alanlarında çalışıyor, ancak ortak toplantılar yaparak tüm
şirketlerin sinerji içinde faaliyet göstermesine önem veriyoruz. Aylık düzenli toplantılarımız, gün içinde işleyişte sürekli
temasımız oluyor. Bu, belli düzeyde holdingin tüm yapılarının sinerjik biçimde çalışmasını sağmaya yönelik bir sistem.
Grup çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği için böyle bir
sisteme ihtiyaç var.
Kurum içi iletişim çalışmalarına Zorlu Enerji olarak ne kadar
önem veriyorsunuz? Sizce ne kadar gerekli? Şu ana kadar yapılan çalışmalardan örnekler verebilir misiniz?
Kurum içi iletişimi İK Direktörlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Zorlu Enerji bu anlamda birçok şirkete göre çok
aktif bir şirket. Hobi kulüpleri, yıllık buluşmalar, özel
gün kutlamaları, haftalık bültenler, günlük haberler..vs
Çalışan memnuniyetini yükselten ve şirket içi iletişimi
artıran her faaliyet insanların gözünde değer kazanıyor.
Mesela bu sene tiyatro kulübümüz yatırım bölgelerimizde turneye çıktı ve 1000 arkadaşımız gelip izledi. Bu, çalışan sayısının yarısına yakın kısmının konuyla ilgilendiğini gösterir ki çok önemli bir rakam. Özellikle sorumlu
vatandaşlık konusunda farkındalık yaratmak için küresel
eğilimlere paralel sürdürülebilirlik alanında yoğun çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız itibar araştırmalarında da konunun çalışanlar tarafından benimsendiğini görüyoruz.
Size göre iç iletişimde olmazsa olmazlar neler?
Şirketi bir aile olarak düşünürsek iç iletişimde öncelik bir
strateji / aile anayasası belirlemek. Tek fark bu sefer ana
hatlar yazılı olmalı. Bu olmazsa olmaz. İnsana dokunmak,
bunu yaparken kurumun anayasası ile uyumlu olmak gerekiyor. Samimi ve sıcak bir tondan iletişim kurmak, bu
yüzden çalışanların aile ve eşleri, çocuklarını da düşünmek lazım. Her yıl iç iletişim araştırması + focus grup yapıyoruz. Çünkü çok genç ve hızlı dönüşebilen bir kuşakla
çalışıyoruz, bu da bizi daima izlemeye ve sürekli onlarla
iletişim içinde olmaya zorunlu kılıyor zaten.
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Kurumsal iletişimin en önemli çalışmalarından biri de sosyal
sorumluluk projeleri. Doğru yürütüldüğü takdirde markaya
ne tür katkı sağlıyor? Zorlu Enerji olarak yürütmekte olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri var mı?
Sosyal sorumluluk konusunu çok ciddiye alan, sürdürülebilirliği ve kurumsal vatandaş olmayı hedefleyerek çalışan
bir şirketiz. Önceliklerimiz; Yatırım bölgelerimizdeki ihtiyaçları sosyal etki analizleri ile anlayarak sosyal yatırım
projeleri hayata geçiriyoruz. Hem çevresel hem sosyal projelerle yerel halka dokunuyoruz. Yatırım bölgelerimizde 7
yılda 300 bine yakın çocuğa eğitim verdiğimiz, arkasında
kitapları, eğitim materyalleri, tiyatroları ve atölye çalışmaları ile dev bir seferberlik yürütüyoruz. Adı “Enerjimiz Çocuklar İçin” olan proje kapsamında 8-12 yaş aralığındaki
çocuklara enerji eğitimleri veriyoruz. Nedir, çeşitleri nelerdir, nereden gelir, nereye gider, ne şekilde üretilir, nasıl
kullanmak gerekir v.s öğretiyoruz. Bunu yaparken çocuklara sürdürülebilirliğin, çevresel uyumun, doğayla denge
içinde kalmanın önemini aktarıyoruz.
Şu ana kadar size göre gerçekleştirdiğiniz en başarılı proje
hangisi?
Şairin dediği gibi “en başarılı projemiz henüz iletişmini
yapmadıklarımız”. Bildiğiniz gibi projelerin iletişimini
yapmak için apayrı bir iklim beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Şu ana kadarki en başarılı projemizi “Bir
Nefes Bir Enerji” olarak görüyorum. Köy okullarının aydınlanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz
kampanya kapsamında www.hernefesbirenerji.com sayfasında herkesin nefesiyle üfleyerek projeye dilediği kadar
destek verebileceği bir sistem kurmuştuk. Bu projeyle site
ziyaretçilerinin nefeslerini enerjiye dönüştürüp okullara
ulaştırmıştık.

DİJİTAL

Anadolu Sigorta
Kurumsal İletişim
Müdürü Berna Ergüntan

“BİZ ’DIRDIR’ KAVRAMINI

BİR SES FİKRİYLE ANLATTIK”
Anadolu Sigorta, yakın dönemde iki farklı reklam filmi yayımladı. Filmlerin ilkinde 7/24 canlı ve görüntülü sağlık
danışmanlığı hizmeti, ikincisinde ise Anadolu Sigorta’nın mobil aplikasyonu Sigortam Cepte’de tek tuşla çekici
hizmeti vurgulanıyor. Tüm Türkiye’de oldukça ses getiren reklam filmleri, köklü markayı yeni bir noktaya taşıdı.

Reklam filminde kaza anında veya hastalık anında yaşanan
‘sıkışmışlık’ hissinden kurtulmak için çıkış aranırken başı şişiren ‘dırdır’ kavramı oldukça güzel anlatılıyor. Bu ince fikrin
doğuşunu, işlenişini ve geri dönüşünü Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan ile konuştuk.
Son yıllarda çekilen reklam filmleriniz sektörde çok konuşuluyor. Reklam stratejinizden biraz bahseder misiniz? Hangi
reklam ajansıyla çalışıyorsunuz?
Anadolu Sigorta olarak reklam ajansımız TBWA\Istanbul
ile çalışmaya 2008 yılında başladık. O dönemde yaptığımız
Disruption Workshop sonrasında markamızın stratejisini oluşturmuş ve iletişimde yeni bir dönemin adımlarını
atmıştık. “Kaybetmek Yok” sloganıyla tüketiciye ulaştırdığımız stratejimizde potansiyel sigorta alıcılarını, hayatın
getirdiği riskler konusunda dozunda uyararak dikkat çekici
işler yapmaya başladık. Böylece hem ilgi çekici hem de eğlendirici reklam kampanyalarına imza attık ve markamızı
sektörde farklı bir yere taşımayı başardık.

Anadolu Sigorta olarak ‘Kaybetmek Yok’
stratejimiz altındaki her yeni kampanyada,
bir öncekinden daha iyisini yapmak gibi
zorlayıcı bir hedefimiz oluyordu. Son reklam
kampanyamız da bu anlamda markayı yeni
bir noktaya taşıdı.
Reklam stratejinizi belirlemede kimler aktif rol oynuyor, neleri dikkate alıyorsunuz?
Reklam stratejimiz aslında markanın daha kapsamlı uygulamaya koyulan iletişim stratejisinin bir parçası. Bu iletişim
stratejisinin yansımalarını, ticari hedeflerimizin gerektirdiği
iletişim konularına göre her proje için tekrar ele alarak oluşturuyoruz. Bunları yaparken hem iletişim amaçlarımızı, hem
de tüketicilerimizin bir sigorta markasından beklentilerini
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göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin son kampanyamızda,
Anadolu Sigorta müşterilerinin, güvenilirliği yenilikçi hizmetleri sayesinde zor durumlardan nasıl kendilerini soyutlayabildiklerini anlatıyoruz. Bu çalışmayı hayata geçirirken ilk
olarak araştırmaların da bize gösterdiği üzere, müşterilerin
sigorta şirketinden hasar anında, yani başlarına kötü bir şey
geldiğinde oluşan beklentilerini adresledik. Tüketicilerimizin
hizmetlerimizden duyduğu memnuniyeti de merkeze alarak,
Anadolu Sigortalı olmanın o anlarda nasıl fark yarattığının
altını çizmek istedik.
Reklam filminizde rap tarzında kulaklara hitap eden bir tarz
var. Bununla hedeflenmek istenen nedir?
Bu film aslında sadece bir müzik işi değil. Kaza anında veya
hastalık anında, o sıkışmış anda bir rahatlık bir çıkış ararken
başımızı şişiren ‘dırdır’ kavramının bir anlatımı. Bir ses fikri bu kampanya. Biz ’dırdır’ kavramını bir ses fikriyle anlattık filmlerimizde. Bu sebeple de tam olarak şarkı diyemeyiz.
Normalde bir şarkıda şahit olamayacağımız bir hız var bu ses
fikrinde. Bu da “dırdır” konseptini anlatmak istediğimiz için.
Sigorta gibi aslında insanların sıkıntılı durumlarda ihtiyacı
olan bir konuyu eğlenceli hale çevirdiniz. Reklamların geri
dönüşlerini ölçümleyebiliyor musunuz? Nasıl geri dönüşler
aldınız?
Anadolu Sigorta olarak “Kaybetmek Yok” stratejimiz altındaki her yeni kampanyada, bir öncekinden daha iyisini yapmak
gibi bir zorlayıcı hedefimiz oluyordu. Son reklam kampanyamız da bu anlamda markayı yeni bir noktaya taşıdı. TBWA\
Istanbul’un yayından hemen sonra yaptığı online araştırmalara göre izleyiciler yüzde 90’ın üzerinde oranla reklam filmlerini beğendiklerini ifade ettiler. Özellikle filmdeki rap şarkıyı
çok beğenen ve dillerine dolandığından bahseden kullanıcılar
araştırmalara yansıdı. İzleyicilerden gelen bu olumlu dönüşler
sayesinde YouTube’un her ay açıkladığı Ads Leaderboard’da
da Aralık ayında 4. sırada yer alma başarısını da elde ederek
birçok büyük ölçekli kampanyanın önünde yer aldık.
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RÖPORTAJ

“OYUNCULUKTA YETENEĞINIZ YOKSA EĞITIM

ALSANIZ DAHI SONUÇ DEĞIŞMEZ”
Popüler kültürün kendini en çok hissettirdiği günümüzde başarılı bir çıkış yapmak kadar, yakalanan
başarının devamını getirebilmek de oldukça güç. Türkiye’nin önde gelen cast ajanslarından Tümay
Özokur Ajans’ın sahibi Tümay Özokur, hak edilmeden elde edilen başarının iğnenin ucundaki balondan
farksız olduğunu dile getiriyor. Nida Özer Can
Yazılı basından, televizyona kadar medya sektöründe birçok
alanda çalışmalar gerçekleştirdiniz. Uzmanlık alanınızda ünlüler ile çalışmayı neden tercih ettiniz?
Ben sektörün çok farklı alanlarında görev aldım. Yangın
ve güvenlik dergisi, kadın dergisi gibi sektörel dergilerde
çalıştım. O zamanlar ünlüler hayatımda yoktu. Daha yakın bir dönemde Baby&You dergisinde editör olarak görev
aldım, aynı zamanda köşe yazıları da yazdım. 8 sene anne
çocuk programı yaptım. Günaydın FM ve Radyo D’de program yaptığım keyifli dönemler oldu. Anlayacağınız tercihim ünlüler ile çalışmak değildi o bir sonuçtu. Ünlülerin
içinde olduğu birçok televizyon projesinin sunuculuğunu
ve yapımcılığını da üstlendim. Ne zaman ki menajer ve
ajans olarak yola çıktım o zaman hayatım sadece ünlü ya da
ünlü olmaya aday oyunculardan oluşmaya başladı.
Bir isimden bir marka yaratmanın ince noktaları neler?
Marka yaratılacak kişinin gerek fiziksel gerek yetenek anlamında gerçekten farkındalık yaratacak özelliklerinin olması
gerekir. Taşıyamayacağı bir kimlikle onu birleştiremezsiniz.
Marka oluşumunda, iyi bir ekip uyumu olması şart. Marka
olacak adayın yeniliklere açık olması ve size güveni olması
gerekir. Marka yaratabilmek için detayları görebilmek gerekir.

Ajans olmanın yanı sıra bir de akademik yanıyla da sanat dünyasına başarılı isimler kazandırmayı hedefleyen
Tümay Özokur, eğitim ile ilgili olarak şunları söylüyor:
‘‘Usta yönetmen Biket İlhan akademimize konuk geldiğinde çok güzel bir cümle söylemişti; ‘Dünyada diploma
sorulmayan tek meslek oyunculuktur’. Akademimizde de
vermek istediğimiz ve en çok üzerinde durduğumuz mesaj; ‘biz umut satmıyoruz eğitim veriyoruz’dur.”
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Ajansınızda duayen isimlerden, şöhret basamaklarını çıkmak
için hazır olan isimlere kadar geniş bir oyuncu listeniz var.
Tümay Özokur Ailesi’nin bireyi olmak için hangi özelliklere
sahip olmak gerekir?
Bizim ailemize dahil olabilmek için iyi insan olmak, iyi
oyuncu olmak, eğitimli olmak, ekip ruhuna inanmak ve bu
mesleği gerçekten meslek olarak görmek gerekiyor.
Sizce bir oyuncu gerçek anlamda başarıyı nasıl yakalar? İsmi
çok duyulunca mı, yaptığı işte devamlılığı sağlamasıyla mı?
Konfüçyus “Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır” diyerek başarının emek istediğini
en yalın şekliyle anlatmıştır. Öncelikle bir oyuncu adayı,

yaşadığı olumsuz tecrübelerinin yaşayacağı olumlu tecrübelerinin önünü kesmesine izin vermemeli. Asla pes
etmemeli. Oyunculuk, en popüler meslek ve rakipler çok
kalabalık. Gençler donanımlı olmalı. Bazen şans eseri
elde edilen başarılar var. Önemli olan başarıyı hak etmek
ve devamını getirebilmek. İsminin çok duyulması o kişinin başarılı olduğu anlamına asla gelmez bazen bir magazin haberi ya da bir yarışma onu gündeme getirebilir.
Bu tarz şöhretler iğnenin ucundaki balon gibidir.

Bizim ailemize dahil olabilmek için iyi insan
olmak, iyi oyuncu olmak, eğitimli olmak, ekip
ruhuna inanmak ve bu mesleği gerçekten
meslek olarak görmek gerekir.
Ajans olarak sizin için başarılı olmanın tanımı nedir? Bu doğrultuda bize 2018 yılı hedeflerinizden bahseder misiniz?
Bizim başarımızın temelindeki duygu güven. Benim için
başarı; ulaştığın hedefte mutlu ve huzurlu olabilmek. Huzurun olmadığı bir başarı, söz konusu olamaz. 2018 yılında
Kariyer&Şöhret Yönetimi’nde yeni atılımlarımız söz konusu olacak. Tümay Özokur Akademi olarak eğitim konusunda farklı, yenilikçi ve kişisel gelişim alt yapılı çalışmalarımızı artıracağız. Türkiye’nin ilk menajer ve cast director
okulunu 2017 yılında başlattık yeni yılda geliştirerek devam ettirip mesleğinde başarılı menajer, cast director, basın danışmanı ve yapımcılar yetiştireceğiz. Yeni yetenekler
keşfedip yeni markalar yaratacağız. Tümay Özokur, Türkiye’de hep ilklere imza attı ve bundan sonra da ilklere imza
atmaya devam edeceğiz. 2017 yılının son ayında babamızı
kaybettik onun soyadını yaşatmak ben ve ablalarımın en
büyük hedefi. Bu sebeple Destek Yayınları’ndan çıkacak
kitabımda, babam 60 yıl dahiliye mütehassısı olarak sağ-

lık sektörüne hizmet verdiği için kitabın geliri ile kız çocuklarına okumak üzere burs imkanı sağlayacağız. Annem
hayatta çok şükür onun adına da akademimizde her kurda
burslu öğrencilerimiz olacak. Yani bir taraftan sanat diğer
taraftan sağlık için Özokur soyadı ile tüm aileye katkımızı
elimizden geldiğince yapacağız.
Ajansın yanı sıra bir de akademi tarafınız bulunuyor. Oyunculuk için alaylı mı, mektepli mi olmak daha önemli?
Konu ne olursa olsun eğitim almak her zaman önemlidir.
Oyunculukta tek fark yeteneğiniz yoksa eğitim alsanız dahi
sonuç değişmez. Bir diğer husus da eğer yeteneğiniz var ise
ve eğitim alamamışsanız oyunculuk yapamazsınız diye bir
kural koyulamaz. Usta yönetmen Biket İlhan akademimize
konuk geldiğinde çok güzel bir cümle söylemişti; “Dünyada
diploma sorulmayan tek meslek oyunculuktur”. Akademimizde de vermek istediğimiz ve en çok üzerinde durduğumuz mesaj; ‘biz umut satmıyoruz eğitim veriyoruz’dur.

41

MEDYA

TALENTPOLITAN

‘YETENEĞİ’ OKUYUCULARLA
BULUŞTURUYOR
Türk yayın hayatı yeni bir dergiye daha ev sahipliği yapıyor. Dergicilik
alanına yeni bir soluk getiren Talentpolitan farklı içerik anlayışıyla yayın
hayatında yerini aldı. Yetenekli kişilerin ve genç yeteneklerin yer aldığı
sayfalar üç aylık periyotlarla okuyucusuyla buluşuyor.

İsteyen herkes akademiye kayıt yaptırıp, oyunculuk eğitimi
alabiliyor mu? Oyuncu olması için uyması gereken belli kıstasları var mı?
Tümay Özokur Akademi’ye müracaat eden arkadaşlarımız
bir ön görüşmeden sonra akademiye kabul ediliyor. Eğitim
alıp almamış olma durumlarına göre kurlara ayrılıyor. 3 kur
eğitim veriliyor. Birinci kurda temel oyunculuk eğitimleri,
ikinci kurda sektörel oyunculuk eğitimleri ve üçüncü kurda
ise kamera önü çalışmaları yapılarak kurlar tamamlanıyor.
Daha sonra hocalarımızın değerlendirmeleri neticesinde
bazı mezun olan arkadaşlarımız ajansımızın oyuncusu olarak bizimle yola devam ediyor.
Türkiye’de oyuncu olmak için mutlaka konservatuvar şart mı?
Türkiye’de oyuncu olmak için konservatuvar okumak elbette şart değil. Bu dünyada da şart değil. Az önce de belirttiğim gibi konservatuvar okumuş ama yeteneği olmadığı için
maalesef işini layıkıyla yapamayan bir sürü oyuncu var. Her
eğitim alan iyi oyuncu demek değildir. Bir mankenin de
çok iyi oyuncu olabildiği örneklerini Türkiye’de de dünyada
da görebiliyoruz. Önemli olan yetenekli, azimli, çalışkan,
ahlaklı ve etik olmaktır.
Ve son olarak menajer, cast direktör ve basın danışmanı olmak
isteyenler için bir eğitim kurumu açtınız. Sektörde yaşanan
hangi sorunlar sizi bu duruma yönlendirdi?
Sektörümüzde her şeyden artık çok fazla var. Ben usta-çırak ilişkisine çok inanır ve de çok saygı duyarım. Maalesef
eskiden Türk sinemasına duyulan saygı günümüz sektöründe o derece önem arz etmiyor. Menajer olmak, bir insanın
kariyerine yön vermek, onunla hayatı paylaşmak, önemli bir alt yapı, hayat görüşü ve etik anlayış gerektiriyor.
Şimdilerde severek yaptığım bu mesleğin maalesef basite
alındığını üzülerek gözlemliyorum. Asistan olmakla me-
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najer olmak birbirine karıştırılmış durumda. İlklere imza
atmayı sevdiğim için düşündüm ki Türkiye’nin ilk oyuncu menajeri olarak Türkiye’nin ilk menajerlik okulunu da
kurum olarak biz açmalıyız. Ve ne mutlu ki bu kararımızı
uygulayabildik. İlk mezunlarımız kişisel gelişim konularını
kapsayan üç aylık bölümü bitirdiler ve de çok memnunlar.
Şimdi ikinci etap olan mesleki eğitimlerine başlayacaklar.
Hepimiz mesleğimize ne kadar çok özen gösterirsek sektörümüz o kadar kaliteli hizmet verir. Mutlu, huzurlu, ilkeli, dürüst insanlara ihtiyacımız var ve eğitim şart. Herkes
oyuncu olmak zorunda değil bu sektörün gerçek menajer,
cast director, basın danışmanı, koordinatör ve daha birçok
kalifiye gence ihtiyacı var.

Sektöre donanımlı, kaliteli, hizmet odaklı,
insan psikolojisini anlayabilen, kariyer
yöneticileri yetiştirmeyi görev edindim.
Eklemek istedikleriniz…
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımla her zaman tecrübelerimi
ve birikimlerimi paylaştım. Okul gibi bir kurum olduk. Ben
sürekli kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Tümay Özokur
Akademi’nin de sadece oyunculuk
eğitimi vermesinin haricinde gelişmesinin zamanı gelmişti. Bu yüzden de sektöre donanımlı, kaliteli,
hizmet odaklı, insan psikolojisini
anlayabilen, kariyer yöneticileri yetiştirmeyi görev edindim. Sektörün
buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aldığımız destekler ve öğrencilerimizin memnuniyeti de doğru
yolda olduğumuzu gösteriyor.

Dergiciliğin her geçen gün yok olma yolunda ilerlediği düşüncesi bir kenarda dursun, medya dünyası yeni oluşumlarla dergiciliğin ölmeyeceğini kanıtlamaya devam ediyor.
Bunun son örneği olarak ise yetenekli isimleri ve genç yetenekleri aynı sayfada buluşturan Talentpolitan dergisi hakkında merak ettiklerimizi derginin Genel Yayın Yönetmeni
Najiba Abbasova’ya sorduk.
Talentpolitan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini
yürütüyorsunuz. Bize kendinizden bahseder misiniz?
Sinema televizyon alanındaki üniversite eğitimimi doğum
yerim olan Bakü’de tamamladım. Azerbaycan’da ve Türkiye’de 9 yıl kadar televizyon yönetmenliği yaptım, özellikle
de canlı yayın yönetmenliği konusunda uzmanlaştım. 2015
yılında Kültür Bakanlığı desteğiyle yapımcı ve yönetmen
olarak ilk uzun metrajlı filmimi çektim. Türkiye ve Azerbaycan’ın kültür kardeşliği ve sanatına odaklanan “İki Dil
Bir Armoni” adlı film, Portekiz, Arjantin, Brezilya, ABD
ve Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede festivallerde
gösterildi.

Derginizin gerçekleştirdiği röportajlar kapsamında en keyif
aldığınız röportajınız hangisiydi? Neden?
Özellikle “Ayın Konuğu” olarak iş dünyasının duayen isimleriyle görüşme şansı buldum. Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Robert Yüksel Yıldırım röportaj yaptığım isimlerden
bazıları. Bunun yanı sıra spor ve sanat dünyasından da
önemli isimleri konuk ettik dergimize. Mesela, Necati Güler’le üç kuşağa yayılan aile spor geleneğini konuştuk. Tamer Levent’le “Sanata Evet”i konuştuk. Hangi alanda olursa
olsun çok dolu ve alanında bilgili kişilerle sohbet etmeyi
çok seviyorum.
Röportaj yapacağınız isimleri nasıl belirliyorsunuz?
Farklı alanlarda yeteneğiyle öne çıkmış ve genç yetenekleri destekleyen kişilere öncelik veriyoruz. Bu iki faktör çok
önemli. Hem kendi yeteneğiyle tanınan bir kişi olacak hem
de yetenek destekçisi olacak. İş, sanat, spor, gastronomi
gibi farklı alanlara mutlaka yer veriyoruz. Bir denge yaratmaya çalışıyoruz.

İş, sanat, kültür, spor ve girişimcilik dergisi olarak tanımladığınız ‘’Talentpolitan’’ derginizin ismi ne anlama geliyor?
Talentpolitan, eski Yunanca “metropolitan” kelimesinden
benim türettiğim bir kelime. “Polis” şehir, “politan” da şehirli demek. Biz bir yetenek platformu, yani şehri kurduk.
Bu şehrin sakinlerine de “Talentpolitan” diyoruz.
Derginiz yeni yeni okurlara ulaşmaya başladı. Nasıl tepkiler
alıyorsunuz?
Dergiyi bütün olarak ele alacak olursak içeriğinden tasarımına ve baskısına kadar çok kaliteli bir prodüksiyon olduğunu söyleyebilirim. Dergimizin ulaştığı kesimlerden
olumlu tepkiler alıyoruz. Hem tanınan kişilerle gerçekleştirdiğimiz röportajlar doğrultusunda detaylı bilgi ediniyorlar, hem de genç yetenekleri tanıma fırsatı buluyorlar.

Talentpolitan dergisi her sayı
ünlü isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.
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yebilirim. Bu stres faktörleri nadiren aynı anda topluca bir
paket halinde, çoğunlukla da gün içine teker teker yayılmış
şekilde hayatıma girip çıkıyor.
İşinizin stresinden kurtulmak için neler yapıyorsunuz?
Uzun yıllar çalışma hayatında olmanın getirdiği deneyimim, konu ne olursa olsun her şeyin bir şekilde üstesinden gelindiğini ve belli bir zaman sonra beni üzen şeyin
ne derece anlamını yitirdiğini bana öğretti. Zor bir durum karşısında her defasında bunu kendime hatırlatarak
yaptığım telkin bana iyi geliyor. Bunun dışında güne zinde başladığımda daha dayanıklı ve enerjik olduğumdan
hafta içi iki gün sabahları işe gitmeden spor yapıyorum.
Temiz beslenmeye gayret ediyorum. Bedenim ve ruhum
ne kadar temiz olursa strese karşı o kadar dayanıklı olurum diye düşünüyorum.

İŞ DIŞINDA

ASLI BIÇER: “İNSANIN HOBISI

OLMASI CIDDI BIR İŞTIR”
Çalışma hayatındaki başarıyı getiren etkenlerden biri de iş dışında kalan zamanı yeteri kalitede
geçirebilmekten geçiyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kâğıt Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Biçer,
bir hobi edinmenin hayatı zenginleştirdiğini söylüyor. Biçer’e göre; yeni insanlarla yeni paylaşımlarda
bulunmamız hayatımızı daha da zenginleşiyor.

Yaşamı kaliteli hale getirmek için stresten uzak durmak
gerekiyor. Aslı Biçer bu konuda şifreyi çözmüşe benziyor.
Ona göre; beden ve ruh ne kadar temiz olursa strese karşı
o kadar dayanıklı olunabilir. Stres altında kalınan durumda
çözüm için şunları öneriyor: ‘‘Stresli anların kendi kendime üstesinden gelebilmek için, dışarı çıkıp kahve molası
vermek, pratik nefes egzersizleri yapmak, meditatif birkaç
yöntem uygulamak ve birileriyle sohbet edip, sosyalleşerek
başka konulara kanalize olmak gibi metotları zaman zaman
uyguladığım oluyor.”

Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
1979’da doğdum. Eğitim ve iş hayatım hep İstanbul’da geçti.
2000 senesinde İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’nden mezun oldum ve iş hayatımın “okulu” olarak nitelendirdiğim Turkcell İletişim Hizmetleri’nde çalışmaya
başladım. Çalışma hayatımın ikinci yılında Marmara Üniversitesi MBA programını tamamladım. Eczacıbaşı’nda, 12
yıl boyunca, 7 yılı Nivea olmak üzere, Selpak, Solo, O.K.,
Selin, Egos, Detan gibi çoğu lider markalarda, hepsi pazarlama departmanında olmak üzere farklı pozisyon ve görevlerde bulundum. Şu an Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kâğıt
Kategorisi Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyorum.
İşinizin stresli yanları neler?
İşimde stres yaratan unsurlar çeşitlilik göstermekle beraber
söyleyeceklerim çoğu beyaz yakalıya yabancı gelmeyecektir. “Acaba tutacak mı?” diye yolunu gözlediğimiz satış ya
da pazar payı gibi rakamsal hedefler, yetişmesi gereken sunumlar, döviz piyasalarında ya da ekonomide yaşanan bir
hareketlilik, rekabetin markamız için yarattığı zorluklar,
sahadan gelen geri bildirimlerle mücadele ve en önemlisi
yönetmeniz gereken insan ilişkileri ilk aklıma gelenler di-

44

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Boş zaman değerlendirmenin ötesinde, tutkum diyebileceğim konu: Yemek. Arnavut bir ailenin içinde büyümenin de
etkisiyle mutfağa olan ilgim hayli fazlaydı. Zamanla profesyonel bir arayışa dönüştü. Önce eşe dosta şeker hamurundan pastalar yapmakla başladım, sonra mutfağın her alanını
öğrenmek için MSA’da MEB onaylı restoran yiyecek içecek
işletmeciliğini bitirdim. Restoran açmanın bana göre olmadığını idrak edince üretmeye ve paylaşmaya blogum (cookosh) ve instagram hesabım (aslibicer) üzerinden devam

Mülakatlarda adaylara hobilerinin neler
olduğunu soruyoruz. Çünkü çoğu zaman
yaşadığı yer, okulu, şirketi, hatta mesleği
kendi isteği dışında olmuş olabilir ama boş
zamanında ne yaptığı en kişisel seçimidir,
onu anlatır.
etmeye başladım. Bir yemek dergisinde yazı yazdım. Tabii
bir de yıl içinde severek ağırladığım bana yemeğe gelmek
isteyen uzun bir davetli listem var. Yemek işi fotoğrafçılığı
da beraberinde getirdi. Yenilikleri ve trendleri workshop ve
atölyelere katılım sağlayarak, bolca okuyarak, seyrederek
takip edip, güncel kalıyorum. Vaz geçemediğim diğer konu
seyahat. Seçtiğim lokasyonlar tamamen keşfetmek ve farklı
deneyimler edinmek amaçlı olduğundan klasikten uzağım
diyebilirim. Avrupa’da çok yer gördüm diyemem ama safari
için Tanzanya, kabile ziyaretleri için Etiyopya, nehir safari
için Botsvana, köpek balığı dalışı için Güney Afrika, Vietnam, Kamboçya, Peru, gittiğim enteresan destinasyonlara
örnek olabilir.
Boş zamanlarınızda farklı şeylerle uğraşmanın iş ve özel yaşantınıza ne gibi katkıları oluyor?
İnsanın hobisinin olması ciddi bir “iş”tir diyerek başlayayım. Hayatımı meşgul eden şeyleri çocukların oyuncakla
oynamasına benzetiyorum. Yalnızken oyalıyor, yaratıcılığımı ortaya çıkarıyor, üstelik kendi kendime oynayabiliyorum. Mülakatlarda adaylara hobilerinin neler olduğunu
soruyoruz. Çünkü çoğu zaman yaşadığı yer, okulu, şirketi,
hatta mesleği kendi isteği dışında olmuş olabilir ama boş
zamanında ne yaptığı en kişisel seçimidir, onu anlatır. Benim de tutkuyla uğraştığım farklı konular kendimi ifade
etmemi sağlıyor. Yaratıcılığımı, öğrenme motivasyonumu,
özgürlük isteğimi, keşfetme arzumu. İş dışında meşgul olduğum şeyler, başka keşiflere de yelken açmamı sağlıyor.
Yemek ve seyahatin kesişim noktasından biri olan fotoğraf
ile uğraşmaya başlamam buna bir örnektir. Ortak zevkle-

45

Seyahat edince farklı insanları, farklı
kültürleri, size tuhaf hatta ayıp gelen
ritüelleri deneyimliyorsunuz.

İLETİŞİMCİ

SADECE MEDYA İLİŞKİLERİ OLUŞTURDUĞUMUZ

GÜNLER GERİDE Mİ KALDI?

İletişimcilerin sadece medya ilişkileri oluşturdukları, kriz iletişimi ve medya eğitimi sundukları günler
artık geride kaldı. PR uzmanları; dijital pazarlama, matematiksel analiz, influencer marketing hizmetleri
sağlama ve çok daha fazlasının yanı sıra içerik üreticisi olma yolunda bir evrim geçiriyor.
Landis Communications’nın Başkanı, PR Uzmanı David Landis

rimizin olduğu yepyeni insanlar tanımamı, yeni bir çevre
edinmemi sağlıyor. Yeni insanlarla yeni paylaşımlarda bulunduğumda hayatım daha da zenginleşiyor. En önemlisi
iş dışında başarmanın ve üretmenin keyfini yaşıyorum. Bu
özgüveninizi artırıyor ve dolaylı olarak sosyal hayatınızı
da renklendiriyor. Farklı şeylerle meşgul olduğunuzdaki
“gerçek deneyim” hayatınıza katkıda bulunan, bakış açınızı
değiştiren, kafanızı kendi küçük dünyanızdan kaldırmanızı sağlayan bir konu. Seyahat edince farklı insanları, farklı
kültürleri, size tuhaf hatta ayıp gelen ritüelleri deneyimliyorsunuz. Vietnam’da açıkta satılan sakatatları görünce biz
bunları yesek hastanelik oluruz diye düşünmüştüm. Deneyimlediğim radikal farklılıklar “asla” “imkânsız” gibi kelimeleri “neden olmasın” larla değiştirmemi sağladı.
İş hayatında başarıyı yakalamak için iş dışında nasıl motive
olmak gerekiyor?
Aslında hayatı bir bütün olarak değerlendirmek daha sağlıklı bir bakış açısı olur. Çünkü gerçek hayatta bu geçişme,
şalteri kapatıp açmak kadar kolay ve net olmuyor. İnsan tek
bir hayat yaşıyor. O yüzden her şeyde olduğu gibi odaklanılması gereken konu “denge.” Başarılı olmak için çok çalışıyoruz ama dengeli bir hayat için çalışmak kadar boş zamanlarımızı kaliteli geçirmeye de ihtiyacımız var. İş ve özel
hayatın bizden beklediklerine yetişememek bizi yoruyor,

Ekiplerimizde görmek istediğimiz çok yönlü
insanlar için iş dışında bir uğraşının olması
bu kişi için beslendiği bir ilham kaynağı
olduğu anlamına geliyor.
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yani dengeyi bozuyor. Oysaki iş dışındaki uğraşlar, hobiler ruhumuza iyi geleceğinden bu konuda uyumlanmamızı
sağlayabilir diye düşünüyorum. Artık şirketler de çalışanlarının hayat dengelerini kurabilmeleri için çalışmak kadar
boş zamanlarını da yaratıcı bir şekilde değerlendirmeleriyle
mümkün olduğuna inanıyorlar.

San Francisco’da yaşayan biri olarak, Chinatown’da yer alan Golden Gate Fortune Cookie Factory ziyaret etmeyi en çok sevdiğim
yerler arasında. Grant Ave’nin dışında kalan, çok bilinmeyen bir
ara sokağa giriyorsunuz ve karşınıza küçük bir tabela çıkıyor, bu
tabela sizi yarım düzine kadının elleriyle mucizeler yarattığı, lezzetli kurabiyelerin taze taze pişirildiği bir yere çıkartıyor. Aslında
popüler bir uğrak noktası, en azından kısmen çünkü hepimiz geleceğin bizim için neler getireceği ile ilgileniyoruz. PR uzmanları
olarak, aynı şey bizim için de geçerli. Kristal küre 2018 yılına yönelik bizim için neler öngörüyor?
ASPARAGAS HABERLER
İstatistik portalı Statista’ya göre, 2017 yılında yapılan bir anket çalışmasında yer alan katılımcıların yüzde 58’i ana akım medya kuruluşlarının “çoğunlukla” ya da “bazen” asparagas haberler sunduğu
görüşünde. Bu açık olarak büyük bir artışı temsil ediyor. Sosyal
medya sadece redaksiyondan geçmemiş iddiaların elini güçlendiriyor. 2018 yılı içerisinde PR uzmanları için sorulacak soru şu: “Asparagas haberlerle nasıl mücadele ederiz?”, özellikle de müşterilerimiz
adına. Bu durumun iletişimcilere onaylı verilerin dokümantasyonunu yapabilen, güvenilir branş/dal uzmanlarından (SEM’ler) yararlanma fırsatı sunduğuna inanıyoruz. Sosyal medya, asparagas
haberleri filtreleyebilecek bir yapıya dönüşecek mi?
DAHA HIZLI HABER DÖNGÜSÜ
Eskiden müşterilerimize bir krizin baş göstermesi durumunda
olaya müdahale etmede aceleci davranmamaları gerektiğini ve
iyi bir hazırlık çalışmasının söz konusu durumu yönetmede en
önemli unsur olduğunu öğretirdik. Şimdi ise 7/24 haber döngüsü ile birlikte, bu durum söz konusu değil. Artık ilgili kişinin
- gerek medya içerikli bir fırsat gerekse bir zorluk olsun - vuku
bulan bir durumu derhal ele alması gerekiyor. Peki, bu durum
PR uzmanları için ne anlama geliyor? Özellikle sosyal medyaya
yönelik içgörülerin ve ipuçlarının önemini vurgulamak önceye
nazaran çok daha önemli bir hal aldı. Bu iyi bir haber mi? Haberler uzun süre kalıcı olmuyor. Eğer kötü ise bazen zor duruma karşı iyi bir hazırlık sorunun üstesinden gelmenize yardım-

cı olabilir. Haber yayın organları sonraki günün ya da saatin en
güncel ve en büyük skandalını ele alacaktır.
YAPAY ZEKA VE SESLI ARAMA
Kristal küreye bakarak şu öngörülerde bulunabilirim: Gerek yapay
zeka gerekse sesli arama 2018 yılı içerisinde müşterileri ve dolayısıyla iletişimcileri en çok etkileyen teknolojik gelişmeler olacak.
Peki, neden? Yapay zeka, müşterilerin araştırma ve satın alma
eğilimlerini yeniden tanımlayacak; ve sesli arama teknolojisi masaüstü Google aramalarını daha uygun bir yöntemle değiştirecek.
İletişimcilerin bu sürece ayak uydurması gerekecek.
YENI YILDA NE GIBI GÖREVLER ÜSTLENECEĞIZ?
İletişimcilerin sadece medya ilişkileri oluşturdukları, kriz iletişimi
ve medya eğitimi sundukları günler artık geride kaldı. PR uzmanları; dijital pazarlama, matematiksel analiz, influencer marketing
hizmetleri sağlama ve çok daha fazlasının yanı sıra içerik üreticisi
olma yolunda bir evrim geçiriyor. Pazarlama iletişim hizmetlerinin söz konusu entegrasyonu büyümeye devam edecek. Rekabetçi
yapıyı koruyabilmek için PR uzmanlarının alan bilgisini ve becerisini genişletmeye ve geliştirmeye devam etmesi gerekiyor, böylece
geniş bir hizmet sunumunda bulunabilecekler.
“HALKLA ILIŞKILER” KAVRAMI ENDÜSTRIYI TAM
OLARAK TANIMLIYOR MU?
Pazarlama iletişim hizmetlerinin entegrasyonu şu soruyu yöneltiyor: “Halkla ilişkiler” kavramı endüstriyi tam olarak tanımlıyor
mu? Golin’de çalışan Fred Cook konu hakkında şunu dile getiriyor:
“PR ajansı kavramını tanımlamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kendimizi artık PR ajansı olarak tanımlamanın doğru olup
olmadığı hususunda tartışmalarda bulunduk fakat yeni bir kategori oluşturmaktansa PR tanımını yeniden yapmanın daha uygun
olacağına kanaat getirdik.” Pazarlama iletişim hizmeti sunumlarının yapısı ve geleneksel PR ajansının bunları sağlama yöntemleri
gereği, “Halkla ilişkilerin” işimizin bir parçası olduğu su götürmez
bir gerçek ancak tamamı değil. Bu durumun endüstri açısından bir
rekabet ortamı olarak devam edeceğini düşünüyorum.
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KÜLTÜR-SANAT

“MÜZİK SEKTÖRÜNDE KALICI OLMAK İÇİN EĞİLİP, BÜKÜLMEK

AMA KIRILMAMAK GEREKİR”

Sosyal medya ile aranız nasıl?
Puan verecek olursanız, kullanım durumunuza göre
10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
➜ Twitter 5
➜ Facebook 5
➜ Instagram 8
➜ Snapchat 0

Cihan Oruçoğlu

2015 yılında ‘‘Olmazsan Olmaz” parçası ile hızlı bir çıkış yakalayıp, bir anda büyük bir hayran kitlesine
ulaşan Güliz Ayla, geçen üç seneye rağmen yakalamış olduğu başarı grafiğini devam ettiriyor. Ona göre
müzik sektöründe kalıcı olmanın formülü eğilip, bükülmek ama kırılmamaktan geçiyor.

Popüler kültürün her geçen gün kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve etkilerini gösterdiği bir dönemde ünlü olmak ne kadar
kolaysa, başarılı işler yapıp, kazanılan başarı çizgisini devam
ettirebilmek de o kadar zor. Böyle bir dönemde hızlı bir çıkış
yapıp, bir anda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Güliz Ayla,
popüler kültürün yok edemediği nadir isimlerin başında geliyor. Ayla ile müziğe olan aşkı, albümleri, şöhretin getirisi –
götürüsü ve içinde bulunduğumuz zamanın olmazsa olmazı
sosyal medyası hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
2015 yılında müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptınız. 3 yılda
hayatınızda ne değişti?
Her şeyden önce artık sokakta tanınıyorum. Eskiden böyle bir
durum yoktu. Bu doğrultuda sorumluluğum ve işsel anlamdaki streslerimin de arttığını söyleyebilirim. Artık bazı kararları
sadece kendimi düşünerek değil de bu işi beraber yürüttüğümüz ekibimi de düşünerek veriyorum.
Sizce şöhret olmakla, sanatçı olmak arasında ne fark var?
Şöhret olmak yaptığınız herhangi bir “iş” nedeniyle üne kavuşmak, insanlar tarafından tanınmaktır. Ama bu iş her zaman sanatla alakalı olmuyor. Günümüz teknolojisi ve sosyal
medyası ile şöhret olmak oldukça kolay. Ama özgün ve özgür
bir sanatçı olmak hiç de kolay değil.
Şarkılarınızı kendiniz yazıyorsunuz. En son ne zaman kalemi
elinize aldınız?
Bu ara yoğun bir trafik içinde olduğumu söyleyebilirim.
Birçok şeyler duyuyorum kulağımda. Evde olduğum müddetçe muhakkak müzikle alakalı bir şeylerle uğraşıyorum.

Günümüz teknolojisi ve sosyal medyası ile
şöhret olmak oldukça kolay. Ama özgün ve
özgür bir sanatçı olmak hiç de kolay değil.
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TOPS ON TOP
Popüler kültürün en yoğun hissedildiği bir sektörde çalışıyorsunuz. Her şeyin çok çabuk eskidiği bir alanda yeni şeyler
üretmek zor mu?
Üretmekten kastınız şarkıların sözlerinin yazılması ve
bestesinin yapılması ise zor değil. Çünkü bunu yapmam
gereken bir iş olarak görmüyorum. Bunu hayatıma adapte ettiğim için bu işi yapıyorum. Ama stüdyo ve şarkının
sizlere sunulma aşaması oldukça zor. İş partneri olarak
kalabalıklaşıyorsunuz bir kere, sorumluluklar tavan yapıyor. Dikkat edilmesi gerekenlerin başında ticari anlaşmalar geliyor. Birçok zorlukla çıkardığımız albümler 1
yıl bile kalıcı olmakta zorlanıyor, yenisi isteniyor. Halbuki bir albümün sindirilmesi bir yıldan fazla sürmeli...
Müzik sektöründe kalıcı olmak için ne yapmak gerekir?
Eğilip bükülmek ama kırılmamak gerekir. Aynı anda hem
söz dinlemek hem de kalbinin sesini dinlemek gerekir.
Samimi ve özgün olmak gerekir. İlk amacın para ve ün
değil, gerçekten müzik yapmak olması gerekir.
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Müzik dışında neler yapıyorsunuz?
Hobileri olan biriyim. Bol bol pilates ve yoga yaparım. Yemek yaparım, değişik tarifler dener her seferinde tadım
ekibi kurup, zorla yediririm. Bisiklete binerim. Evde dizi
ve film izlerim.
Geçtiğimiz aralık ayında yeni albümünüz çıktı. Albüm nasıl
gidiyor? Sevenlerinizi bekleyen başka sürprizler var mı?
Şu an her şey yolunda. Henüz oldukça yeni ama insanların beni anlamaya başladığını görüyorum. Bu da beni
motive ediyor. Sürprizler olacak elbet, hayat sürprizlerle
güzel! Takipte kalın.
İletişim çağında yaşayan biri olarak iletişim sizin için ne ifade
ediyor?
Özellikle ikili ilişkilerde sorunlar hep iletişimsizlik kaynaklı. Kendini ifade edebilmek ve kendini anlamak uzlaşmanın
en önemli adımı. Fikir ayrılıkları güzel ve motive edicidir
yeter ki birbirimizi anlayalım.

On Top
Renk
Eternal Marquina
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