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Gece – gündüz hafta sonu dahil çalı-

şan ama sayısız markaya hizmet 

vermeye çabaladığı için işlerine ye-

tişemeyen marka yönetmenlerinden 

başarı mı bekliyorsunuz?

İletişim sektörü değişiyor. Artık 

başarı için daha çok vakit ayırmak, 

daha dikkatli ve daha özenli olmak 

gerekiyor.

“Marka yönetmeni başına düşen ortalama marka sayısı”



adece Türkiye’de değil hemen 
hemen tüm dünyada iş dünyası 
açısından keyifsiz geçen 2018 
yılını geride bıraktık. Yeni umutlarla 
başlanan 2019’da artık herkes 

daha çok çalışmak, daha hızlı aksiyon 
almak ve daha cesur olmak zorunda. 
Sektörümüzde ise bizleri nelerin 
beklediğini hep beraber yaşayarak 
göreceğiz.
 
Son yıllarda en çok konuştuğumuz 
konuların başında okunma oranlarının 
düşmesi geliyor. Ancak kaliteli içeriğin 
her zaman hak ettiği değeri bulacağını 
bilerek keyifle okunmasını umduğumuz 
bir sayı daha hazırladık. Aykut 
Küçükkaya,  Ayşegül Savur, Ceyhun 
Kuburlu, Hande Orhan, Tamer Yavuztürk 
ve Dinçer Güner gibi önemli isimlerle 
gerçekleştirdiğimiz röportajların 
yanı sıra Türkiye’de pazarlama 
çalışmalarında yaşanan değişimlerle, 
PR sektörünü tüm dünyada nelerin 
beklediğini uzmanlarına sorduğumuz 
yazılarımızı merakla okuyacağınızı 
düşünüyoruz. 2019 yılında sürprizlerle 
dolu güzel bir yıl diliyorum.

S

Genel Yayın Yönetmeni 
Çınar Ergin

cinarergin@aristoiletisim.com
 

Yazı İşleri Müdürü 
Cihan Oruçoğlu

cihanorucoglu@aristoiletisim.com
 

Editör
Nida Özer Can

Görsel Yönetmen
Hakan Tekin

Aristokrat Dergisi, Aristo İletişim Danışmanlığı 
ve Reklam Tic.Ltd.Şti., tarafından T.C. yasalarına 
uygun olarak yayınlanmaktadır. Dergi içeriğinin 
tamamı veya bir kısmı, Aristo İletişim Danışman-

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

Reklam Tic.Ltd.Şti., yazılarda yer alan bilgi, görüş 
ve tavsiyeler nedeniyle doğabilecek maddi ya da 

manevi zararlardan sorumlu değildir.

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

Basım Yeri

Adalı Ofset  

Ortabayır Mah. Şahir Çelebi Sok. 

Gürtaş İş Merkezi No:1 D:3

Kağıthane / İstanbul

Tel: 0212 975 13 30

Fax: 0212 351 84 98

www.adaliofset.com

Asmalı Mescit Mh. İstiklal Cd. 

No:130 Elhamra Hanı D: 49 

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 465 37 28

www.aristoiletisim.com

Çınar Ergin
Ajans Başkanı

EDİTÖRDENEDİTÖRDEN

BU
RAKAMLARLA
BAŞARILI
OLMANIZ
MÜMKÜN

MÜ?
Gece – gündüz hafta sonu dahil çalı-

şan ama sayısız markaya hizmet 

vermeye çabaladığı için işlerine ye-

tişemeyen marka yönetmenlerinden 

başarı mı bekliyorsunuz?

İletişim sektörü değişiyor. Artık 

başarı için daha çok vakit ayırmak, 

daha dikkatli ve daha özenli olmak 

gerekiyor.

“Marka yönetmeni başına düşen ortalama marka sayısı”



DEKİLER

REKLAM DÜNYASININ
CİN FİKİRLİ YENİ AJANSI!
İletişim ihtiyaçlarınıza basit ve yaratıcı çözümler 
sunmak için yola çıktık.
 
Müşterilerinizin zihninde güçlü bir yer edinmenizi 
sağlayacak cin fikirlerimizi dinlemeye bekleriz.

www.artfulad.com



// HAZİRAN 20185 5HAZİRAN 2018 // www.aristoiletisim.com

İÇİN-

8 
10

14 
18

22 
32 

42 
46

HANDE ORHAN: BİR KADIN HAYATININ KONTROLÜNÜ 
ELİNDE TUTUYORSA GÜZELDİR
Kozmetik sektörünün en güçlü markalarından biri olan Avon, 
kadın gücüne verdiği önemi her zaman ön planda tutuyor.

SEN ÇOK YAŞA CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut 
Küçükkaya, Türkiye şartlarında mesleğini yapmak isteyen genç 
gazetecilere yönelik olarak, “Para için bu mesleği yapacaksanız, 
mesleğin başındayken bırakın” açıklamasını yapıyor.

AYŞEGÜL SAVUR: SADE; BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ SUNUYOR
Bilinçli farkındalık, yoga-meditasyon, çevreye duyarlı kullanım alışkanlıkları, doğaya 
saygılı yaşam ve bütünsel sağlık gibi konularıyla okurlarına ‘merhaba’ diyen Sade, 
ideal bir yaşam kültürünü okurlarına tüm titizliğiyle sunmayı amaçlıyor.

2019 YILINDA PR SEKTÖRÜNÜ TÜM DÜNYADA  
NELER BEKLİYOR?
Bir yandan 2018 yılını kapatırken bir yandan da kristal küremize 
bakarak gelecekle ilgili planlarımızı gözden geçiriyoruz.

200 SAYFALIK BİR KİTABIN HENÜZ 53. SAYFASINDAYIM
‘‘Yaklaşık 200 sayfalık bu kitabın henüz 53. sayfasındayım ve 
gezecek daha çok ülke var.’’ Prysmian Kablo Pazarlama ve İş 
Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk kendini ve en büyük 
hobisi olan seyahat maceralarını bu cümle ile özetliyor.

PAZARLAMADA AXALOTL GİBİ OLMA DÖNEMİ
Pazarlama dünyasındaki dönüşümler bu dönemde 
firmaların pazarlama stratejilerinde Axalotllar 
gibi sürekli yenilenmelerini ve değişimlere ayak 
uydurmalarını gerektiriyor.

GAZETECİ CEYHUN KUBURLU: DELİLİK EN BÜYÜK SERVETİMİZ
17 yıllık mesleki birikimini yaptığı araştırma ve söyleşilerle 
harmanlayan Ceyhun Kuburlu ile yazmış olduğu ‘‘Deli Misin Sen?’’ 
adlı kitabı hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

 YILDIZLAR 2019 YILINI FISILDADI
Astrolog Dinçer Güner, bu yıl için yıldızların bizlere 
neler fısıldadığını anlatıyor.
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A.ERDEM ACAY

SERTER BALTACI

COŞKUNÖZ HOLDİNG’TE 
ÜST DÜZEY ATAMA

PRYSMIAN 
KABLO’YA YENİ 

İNSAN KAYNAKLARI 
DİREKTÖRÜ

CHEP TÜRKİYE VE 
KUZEY AFRİKA 

OTOMOTİV 
BÖLGE LİDERİ 

GÖREVİNE ATAMA

EXPERIAN 
TÜRKİYE’NİN YENİ 
GENEL MÜDÜRÜ 
SERTER BALTACI 

OLDU

GÜNSAN 
ELEKTRİK’İN YENİ 

CEO’SU FRANCISCO 
GIL GARCIA

AKG GAZBETON’UN 
YENİ GENEL 

MÜDÜR

Coşkunöz Holding’te üst düzey atama 
gerçekleşti. 23 yıldır Coşkunöz Grubu’nda 
görev yapan A.Erdem Acay, Coşkunöz 
Holding CEO’su olarak atandı. A.Erdem 
Acay, otomotiv yan sanayinin yanında 
savunma ve havacılık, çevre teknolojileri, 
bilişim gibi birçok farklı alanda çalışmalar 
yapan grupta farklı pozisyonlarda uzun 
süreler görev aldı.

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu 
Prysmian Kablo’nun yeni İnsan Kaynakları 
Direktörü Aysun Kalmık oldu. Kariyerine 

1996 yılında başlayan Aysun Kalmık; 
tekstil, üretim ve perakende sektörlerinde 

insan kaynakları alanında çeşitli 
kademelerde yöneticilik yaptı. 

Farklı sektörlerdeki global 
müşterilerin birçok tedarik zinciri 
dönüşüm projesini yöneten Engin 
Gökgöz, CHEP Türkiye ve Kuzey 

Afrika Otomotiv Bölge Lideri olarak 
CHEP Türkiye Ailesi’ne katıldı.

Ocak 2016’dan bu yana Experian 
Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa 

Operasyon Hizmetleri Bölge Lideri 
olarak görevini sürdüren Serter Baltacı, 
Kasım 2018 itibariyle Experian Türkiye 

Genel Müdürü oldu. Baltacı’nın 
özellikle proje ve portföy yönetimi, 

yönetim ve teknoloji danışmanlığı ve 
denetim konularındaki geniş sektör 

bilgisi bulunuyor. 

İnşaat sektörü için; anahtar, priz gibi 
elektrik tesisat ekipmanları ürünleri 
üreten Günsan Elektrik’te üst düzey 
görev değişikliği gerçekleşti. 2014 
yılından bu yana şirketin üst düzey 

yöneticisi olan Stephane Nuss’ın yerine, 
Francisco Gil Garcia getirildi. 

Türkiye’nin en büyük gazbeton 
üreticilerinden AKG Gazbeton 
İşletmeleri şirketine üst düzey 

atama gerçekleşti. AKG Gazbeton 
İşletmeleri Genel Müdürü görevine 

Uğur Oktar getirildi.

ENGİN 
GÖKGÖZ

// OCAK 2019

UĞUR 
OKTAR

FRANCISCO 
GIL GARCIA

AYSUN 
KALMIK
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CEM 
ÖZTÜRK

HASAN ÖZDEMİR

SANOFİ TÜRKİYE’NİN 
YENİ ÜLKE BAŞKANI VE 

YERLEŞİK REÇETELİ 
İLAÇLAR GENEL 

MÜDÜRÜ CEM ÖZTÜRK 
OLDU

ÖMER ARAS, RTB 
HOUSE CEE İŞ 
GELİŞTİRME 

DİREKTÖRÜ OLDU 

SOFTTECH ÇİN’İN 
GENEL MÜDÜRÜ 

ONUR YAVUZ OLDUSHELL TÜRKİYE’DE 
ATAMA

TÜRKLİM’İN 
YENİ BAŞKANI 

MEHMET HAKAN 
GENÇ OLDU

HASAN ÖZDEMİR 
PİZZA PİZZA’NIN YENİ 

CFO’SU OLDU

Yaşamlara güç katma misyonu ile faaliyetlerini 
sürdüren Sanofi Türkiye’nin Ülke Başkanı ve 
Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü 

pozisyonuna Cem Öztürk atandı.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji 
şirketi arasında yer alan RTB House, CEE 

İş Geliştirme Direktörü olarak atanan Ömer 
Aras’ın Türkiye’nin de yer aldığı Rusya, 
Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 

Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan 
sorumlu olacağını açıkladı.

Türkiye’nin yerel sermayeli en büyük 
yazılım şirketi Softtech’in Çin ofisine 
üst düzey atama gerçekleşti. Bilişim 
ve yazılım sektöründeki tecrübesiyle 
Onur Yavuz Softtech Çin’in Genel 

Müdürü oldu. 

Shell Türkiye’nin İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü görevine, 2011 yılından beri 
Shell’de İK alanında çeşitli kademelerde 
çalışan Eda Güzeldemir Demiray atandı.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM), üç yıl süreyle görev 

yapacak yeni yönetim kurulunu, üye 
liman temsilcilerinin oylarıyla seçti. 

Yapılan oylama sonucu TÜRKLİM’in 
yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Hakan Genç olurken, Başkan 
Yardımcılığı görevini ise Cem Aysel 

üstlendi.

Türkiye’nin ikinci büyük pizza zinciri olarak, 
bugün 46 ilde bulunan 141 şubesinde 

konuklarını ağırlayan Pizza Pizza, finans 
sektörünün tecrübeli ismi Hasan Özdemir’i, 

şirketin CFO’su olarak atadı.

ÖMER ARAS

ONUR YAVUZ

EDA 
GÜZELDEMİR 
DEMİRAY

OCAK 2019 //

MEHMET 
HAKAN 
GENÇ
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skiden iletişim 
çalışmalarında daha durağan 
ilerliyordunuz. Artık çeşitli 
reklam mecralarında Avon’a 
daha fazla rastlıyoruz. 
Yürüttüğünüz iletişim ve satış 
stratejiniz size nasıl faydalar 
sağlıyor?

Özellikle son yıllarda artan 
penetrasyon ve erişim oranlarımız 
paralelinde reklam yatırımlarımızı 
artırdık.  Dünyada 131 yıl, Türkiye’de 
ise 24 yıldır faaliyet gösteren bir marka 
olarak rekabetçi ürün ve fiyatlarımızı 
tüketicilerimizle buluşturmak için 
iletişim faaliyetlerine odaklanıyoruz. 
Bununla birlikte Avon’un satış 

‘‘BİR KADIN HAYATININ 
KONTROLÜNÜ ELİNDE 
TUTUYORSA GÜZELDİR’’

AVON Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü

Kozmetik sektörünün en güçlü markalarından biri olan 
Avon, ‘‘Avon kadınların kadınlar için çalıştığı şirkettir’’ 
sloganı ile kadına ve kadın gücüne verdiği önemi her 

zaman ön planda tutuyor. Avon Türkiye, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Hande Orhan bu 
konu hakkında; ‘‘Bir kadın hayatından, çevresinden, 

yaşadıklarından mutlu değilse; kendini güçlü 
hissetmiyorsa, hayatının kontrolünü elinde tutamıyorsa, 

hangi ürünü kullanırsa kullansın, hangi bakımı yaparsa 
yapsın güzel görünmesine imkan yok’’ açıklamasında 

bulunuyor. 

E
stratejisinde herhangi bir değişiklik 
yok. 130 yılı aşkın süredir olduğu gibi 
bugün de doğrudan satış sektöründe 
faaliyet göstermeye devam ediyoruz 
ve edeceğiz. Avon olarak bizim en 
önemli mecramız her ay değişen 
içeriği, ürünleri ve ilgi çekici yapısıyla 
Avon kataloğu... Kataloğumuz 
her ay temsilcilerimize ve onların 
aracılığıyla yüz binlerce kadına 
ulaşıyor. Bu anlamda Türkiye’nin 
en yüksek tirajlı dergilerinden daha 
geniş bir erişime sahip olduğumuzu 
söyleyebilirim. Avon kataloğunun 
gerek içeriğini gerekse tasarımını her 
ay yeni ve canlı tutmaya çok özen 
gösteriyoruz.

70 ülkede faaliyet gösterdiğinizi 
dikkate alırsak, Türkiye’yi satış, satış 
stratejisi ve iletişim çalışmaları gibi 
alanlarda nereye koyuyorsunuz? 
Avon, Türkiye pazarında 1993 
yılında faaliyete başladı ve kısa süre 
içinde doğrudan satış sektörünün 
lideri haline geldi. Global olarak 
elde edilen gelirlerin yüzde 70’inin 
kaynağı olan ilk 10 pazar arasında 
bulunan Türkiye, Avon dünyasında en 
öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. 
Türkiye’nin doğrudan satış ve güzellik 
sektörlerindeki güçlü potansiyeline 
inanarak yatırımlarımızı sürdürüyor 
ve başarılı sonuçlara imza atıyoruz. 
Türkiye hem potansiyel anlamında 
hem de sektörün olgunluğu 
anlamında çok gelişmiş bir pazar. 
Kişi başı kozmetik harcamamız hala 
Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. 
Ama güzellik pazarının çift haneli 
büyüdüğünü ve büyük potansiyel 
olduğunu söyleyebiliriz. 

‘‘Avon kadınların kadınlar için 
çalıştığı şirkettir’’ diyerek oldukça 

HANDE ORHAN:

Nida Özer Can✍

// OCAK 2019
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KATALOĞUMUZ 
HER AY 

TEMSILCILERIMIZE 
VE ONLARIN 

ARACILIĞIYLA 
YÜZ BINLERCE 

KADINA ULAŞIYOR, 
BU ANLAMDA 

TÜRKIYE’NIN EN 
YÜKSEK TIRAJLI 
DERGILERINDEN 
DAHA GENIŞ BIR 
ERIŞIME SAHIP 

OLDUĞUMUZU 
SÖYLEYEBILIRIM.

iddialı ve içten bir slogan 
eşliğinde yürüyorsunuz. Avon için 
kadınların önemini bize anlatır 
mısınız?
Kadınları güçlendirmek, 1896 
yılında David H. McConnell 
tarafından kadınlara ekonomik 
bağımsızlık kazandıracak bir iş 
modeliyle hayata geçirilen Avon’un 
kuruluş amacında yani köklerinde 
yer alıyor. Aradan geçen 130 yılı 
aşkın sürede dünya çapında 6 
milyon temsilciyle gerçek bir kız 
kardeşlik bağı kurduk. Böylece 
kadınlar için toplumsal ve global 
anlamda fark yaratan bir noktaya 
ulaştık. Bugün Türkiye’de sayısını 
yüz binlerle ifade edeceğimiz Avon 
temsilcilerinin yüzde 91’ini kadınlar 
oluşturuyor. Ülkemizde kadınların 
eğitim ve çalışma fırsatları 
konusunda dezavantajlı konumda 
bulunduğu hepimizin malumu. 
Böyle bir ortamda Avon temsilciliği 
ile ekonomik bağımsızlığını 
kazanan, sosyalleşme ve hatta 
kendini gerçekleştirme imkanlarına 

Avon çatısı altında farklı kesimlere 
hitap eden farklı markalara sahibiz. 
Örneğin bu yılın başında “sanatı 
makyaja dönüştürme” misyonuyla 
sunduğumuz Mark, daha deneysel, 
cesur ve renkli makyajları seven, 
trendleri yakından takip edenlere 
hitap ediyor. Avon True ise 
alışkanlıklarından kolay vazgeçmeyen 
kadınlar tarafından tercih ediliyor. Yine 
de yurtdışıyla bir kıyaslama yapmak 
gerekirse, geçtiğimiz günlerde 
Avon’un yeni parfümü Eve Duet’in 
yüzü Eva Mendes’in de ifade ettiği 
gibi Türkiye’de kadınların genel olarak 
daha egzotik bir güzelliği olduğunu 
düşünüyorum. Makyajda da bunu 
öne çıkaran bir tarzın benimsendiğini 
görüyorum.

‘‘Meme Kanserini Kafaya Taktık’’ 
ve ‘‘Aile İçi Şiddete Karşı Sessiz 
Kalma’’ isimli sosyal sorumluluk 
projeleri şu anda ne aşamada?
Meme kanseri ile mücadele dünyada 
1992, Türkiye’de ise 1996 yılında 
başladı. Türkiye’de 21’inci yılına varan 
bu projenin, kadın sağlığı konusundaki 
en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal 
sorumluluk çalışmasının gururunu 
yaşıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı 
şöyle anlatabilirim: 8 milyon TL’lik fon, 
15 binin üzerinde kadına ücretsiz 
mamografi taraması; şüpheli görülen 
1.200 kişiye ek teşhis olanağı gibi 
çok etkileyici rakamlar görüyoruz. 21 
yıl dile kolay… Bu süre içerisinde 
farkındalık amaçlı yürüyüşlerden 
defilelere, sergilerden söyleşilere ve 
sosyal medya kampanyalarına kadar 
çok çeşitli etkinliklere imza attık ve 
10 milyon kadına hastalık hakkında 
bilgi verdik.

Aile içi şiddetle mücadele ise Avon 
Türkiye açısından görece daha 
yeni bir çalışma alanı. Buradaki 
projelerimizi 2015 yılında AÇEV 
iş birliğiyle başlattık. Şiddetin 
sürekli kendi kendini besleyen bir 
şey olduğu inancından hareketle 
sorunun çözümüne bu döngüyü 
kıracak adımlar atarak destek 
olmak istedik. İlk yıl Sessiz Kalma 
Gönüllü Eğitimi programıyla şiddet 
tohumlarının çocuklukta atılmasını 
engellemeyi hedefledik. Geçen yıl 
ise daha geniş kitlelere ulaşmak 
için bir sosyal medya kampanyası 
yürüttük. “Sinyalleri gör, döngüyü 
kır” sloganıyla şiddete öncülük 
eden davranışlar konusunda bilinç 
yaratmayı hedefledik. 

kavuşan çok geniş bir kitleden 
bahsediyoruz.

Türkiye’de kadınlara ulaşmanın en 
doğru yolu sizce nedir? 
Kadınlara ulaşmak hem çok kolay 
hem çok zor… Kadınlar yeniliklere, 
iletişime, karşılarındaki markayı 
anlamaya, dinlemeye her zaman 
daha açık. Bu, işin kolay tarafı. 
Zorluk ise burada markaların karşı 
karşıya kalacağı samimiyet testi… 
Çünkü kadınlar iletişime açık ama 
beklentileri, gerçek sorunlarına ve 
ihtiyaçlarına temas edilmesi ve 
bunun samimiyetle yapılması. 

Türk kadınlarının makyaj anlayışı 
için ne söylemek istersiniz? Yurt 
dışı ile kıyas yapacak olsanız, 
farklar hakkında ne söylersiniz?
Aslında bu konularda 
genellemelerden kaçınmak 
gerektiğini düşünüyorum. Türk kadını 
dediğimizde çok farklı tercihlere ve 
yaşam tarzlarına sahip bir kitleden 
bahsediyoruz. Biz de bu yüzden 
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“SADE; BİR YAŞAM 
KÜLTÜRÜ SUNUYOR”

Bilinçli farkındalık, 
yoga-meditasyon, 
çevreye duyarlı 
kullanım alışkanlıkları, 
doğaya saygılı yaşam 
ve bütünsel sağlık gibi 
konularıyla okurlarına 
‘merhaba’ diyen 
Sade, ideal bir yaşam 
kültürünü okurlarına 
tüm titizliğiyle sunmayı 
amaçlıyor. Ekim ayında 
okurlarıyla buluşan 
yaşam kültürü dergisi 
Sade’nin arkasında ise 
hepimizin yakından 
tanıdığı gazeteci 
Ayşegül Savur var.

Ayşegül Savur

Cihan Oruçoğlu✍

ade’nin çıkış noktasını 
‘’Ruh-beden-zihin 
bütünlüğü’’ olarak 
açıklayan Ayşegül 
Savur, günlük hayatın 
stresiyle herkesin 
mücadele içerisinde 
olduğunu belirtiyor. 
Çoğu insanın gün 
içerisinde yanı 
başındaki güzelliği 
fark etmediğine 
dikkat çeken Savur, 
‘’Kendimize hiç 

vakit ayırmıyoruz. Öncelikle bizim 
kendimizi önemsememiz gerekiyor. 
Sınırlarımızı iyi çizmemiz, kimseyi 
kırmadan, kendimizi doğru düzgün 
ifade ederek, gerektiğinde insanlara 
‘hayır’ demeyi bilmemiz gerekiyor. 
Sadeleşmeyi, çevreye saygılı 
kullanım alışkanlıkları oluşturmayı 
istiyor ve çabalıyoruz. Bütün 
bunların yolları da bizim dergimizin 
konularını oluşturuyor’’ diyor. 

Ayşegül Savur kimdir?
Ayşegül Savur; Gazetecidir. 
Gazeteciliğin hemen hemen her 
alanında bulunmuş bir gazetecidir. 
1996 yılında Star TV’de mesleğe 
başladım. 12 yıl boyunca dış 
habercilik yaptım. İşin her alanında 
bulundum. Muhabirlik, editörlük, 
prodüktörlük… Televizyonda da en 
son CNN Türk’te çalıştım. 

CNN TÜRK yılları nasıldı?
Haber kanalı olduğu için işler tabii 
ki çok hızlı ilerliyordu. Çok stresli 
bir ortamdı ama her zaman çok 
güzel anıyorum. Gerek gazetecilik, 
gerekse dostluklar açısından. 
Gerilimli bir ortamda çalışmamıza 
rağmen her zaman birbirimize el 

S
uzattık, kolladık. O yüzden de o 
yıllardan kalan dostlarım benim 
için çok önemli. 

Tempo Dergisi yılların nasıldı?
CNN Türk’ten Tempo Dergisi’ne 
geçiş yaptım. Çınar Oskay derginin 
başındaydı ve bana haber 
müdürlüğünü teklif etti. Ben de 
bu teklifi epeyce düşünüp kabul 
ettim. Çünkü dış habercilik üzerime 
çok yapışıp kalmıştı ve artık farklı 
bir şeyler yapmak istiyordum. Bu 
kararımla çok da iyi yaptığımı 
düşünüyorum. Çünkü çok harika bir 
ekiple çalıştım. Tempo dönemi beni 
çok zenginleştiren bir 10 yıl oldu.

Tempo’nun kapanma sürecini 
nasıl değerlendiriyorsun?
Tempo, Türkiye için çok özel bir 
markaydı. Halen sokağa çıkıp 
insanlara sorsanız, Türkiye’nin 
en iyi bilinen markalarından 
biri olduğunu anlarsınız. Tempo, 
Nokta, Aktüel... Bunlar çok farklı 
yayınlardı. Ama habercilik çok 
başka bir noktaya gitti. Ben 
Tempo’ya başladığımda haftalık 
haber dergisiydi. Ama sonrasındaki 
bir iki yıl içinde hem ekonomik 
kriz, hem dünyada değişen okuma 
trendleri dergiyi aylık periyota 
taşıdı. Doğal olarak derginin 
içeriğini de farklılaştırmak zorunda 
kaldık. Eskiden bir haftalık dilim 
önemliydi. O bir haftada hayatı 
değiştiren haberlere ulaşabiliyordu 
insanlar. Şimdi bir hafta beklemek 
mümkün değil. O kadar hızlandı ki 
süreçler... Haftalık haber dergisinin 
yaşaması da mümkün değildi. 
Aylık formatta bu sefer bütün 
ay boyunca okutabileceğimiz 
haberlere yer vermeye çalıştık. 
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Dosya türündeki haberleri yaşam 
tarzı alanındaki haberlerle besledik. 
Ancak sosyal medyanın hayatımıza 
‘çok fazla’ girmesiyle birlikte onlara 
da çok fazla ihtiyaç kalmadı. Ünlüleri 
merak ediyorsanız, ünlüler zaten 
kendileri ‘canlı yayın’ yapıyor. Özel 
haber bulayım derseniz, haber zaten 
sosyal medyada anlık olarak bulunuyor. 
Bunların yanı sıra Tempo’yu reklam 
stratejisi açısından konumlandırmak 
zorluyordu. Dergiye yaşam tarzı mı, 
haber dergisi mi denmeli? Okurlara 
sorsanız hâlâ ‘haber dergisi’ der. 
Ama haber dergiciliğinin ekonomisini 
döndürmek satış ve reklam geliri 
açısından çok zor. Biz de Tempo’yu 
bu değişen şartlarda yaşatmak için 
çok uğraştık. Belki çok daha erkenden 
kapanıp gitmişti. Ama birtakım şirket 
kararları, yabancı ortak olması vs. 
derken biraz da maddi durumların 
zorlaşmasıyla birlikte maalesef 
Tempo’ya veda ettik. Çok üzücü bir 
süreçti benim için. Her şeyden önce bir 
gazeteci olarak çok üzüldüm. Soranlar 
oluyor, “Çıkar mı yeniden?” diye... “Çok 
zor ama inşallah” diyorum. 

Çıkar mı gerçekten peki?
Şu an hiç öyle bir durum yok. İsim 
hakkı Doğan Grubu’nda hala. Onların 
takdirine kalmış. Ama okur alışkanlıkları 
ve piyasa şartları içinde epey uzak bir 
ihtimal. 

Gazeteciliği şu an nasıl görüyorsun? 
Neler değişti?
O kadar çok şey değişti ki... Bunun 
başında internetin hayatımıza girmesi 
var. Hep anlatırım, 1990’larda işe 
başladığımda bir dolabımız vardı 
ve içerisinde uluslararası yayınlar 
bulunuyordu. Ben oradan dosyaları 
ayırır ve gerektiğinde kaynak olarak 
kullanırdım, tek tek sayfaları çevirerek. 
Tam kütüphane usulü... Telefon 
defterinin büyük önemi vardı. Her 
şeyi çok ayrıntılı şekilde inceleyerek 
hazırlardık. İnternetin ve haber 
kanallarının hayatımıza girişi ile her 
şey değişti. Bu da bizi acayip bir haber 
akışının içine soktu. Bütün dünyada 
böyle oldu. Artık gazeteleri çok eğitimli 
insanlar bile okumuyor. Okusa bile 
kendisini doyuracak, “Şunu öğrendim, 
bunun hakkında fikir sahibi oldum, beni 
her anlamda geliştirdi” diyecek haberi, 
dosyayı ya da yazıyı bulamıyor. 

İnsanların beklentileri mi değişti?
Değişti tabii, hayatımız çok hızlı akıyor 
ve pek çok uyaran var. Ama içerik de 
hiçbir zaman ölmüyor, sadece şekil 

yetişmiyor. Bu şartlarda o çocuk kimden 
öğrenecek işi? Tüm iletişim sektörü için 
durum böyle. 

Sade Dergisi’ne gelirsek. Çok dolu ve 
belli bir kitleye hitap ediyor. Bu fikir 
nasıl çıktı?
Benim de tanıdığım insanlar tarafından 
yakın bir dönemde yeni bir dergi 
grubu kuruldu. Onların kafasında 
belirmiş böyle bir dergi yapmak. 
Sadece bu alana hitap eden bir 
dergi yapmak istemişler. Ben de 
Tempo’dan ayrıldıktan sonra dinleme 
sürecine girdim. Yıllarca deli gibi hep 
iş peşinde koştuğumdan, belki de ilk 
kez kendime ve hayatıma odaklandım. 
Hayattan, işten neler beklediğime, 
neler istediğime, neleri istemediğime 
odaklandım. Bu süreçte de artık adına 
mı psikoloji mi dersiniz, kişisel gelişim 
mi çok şey okudum, izledim, inceledim. 
Yoga yaptım bol bol. O da iç sesimi 
daha çok dinlememe yardımcı oldu. 
Yani şu an derginin konusu olan 
alanlarla tamamen kişisel olarak 
ilgilendim epeyce. Tamamen arkadaş 
muhabbetinin içinde bana böyle bir 
dergi çıkarmak istediklerinden söz 
ettiler. Laflarken baktılar ki ben epey 
girmişim bu işlerin içine “Bu konularla 
çok ilgileniyorsun, böyle bir projeye 
dahil olmak ister misin?’ diye sordular. 
Ben de “Neden olmasın” diyerek sürece 
dahil oldum. 

Derginin hedef kitlesini nasıl tarif 
ediyorsunuz? 
Bizim için şuydu çıkış noktası: 
Ruh-beden-zihin bütünlüğü. Peki bu 
bütünlüğü nasıl sağlayabiliriz? Günlük 
hayatın stresiyle herkes mücadele 
içerisinde. Birçok kişi bu koşturmacada 
yanı başındaki güzelliği fark etmiyor. 
Böyle garip bir hayat yaşıyoruz. Şimdi 
‘bilinçli farkındalık, meditasyon’ filan 
gibi laflar ettiğinizde, “Amaan bu 
da uçmuş gitmiş” diyenler oluyor 
ama işin aslı öyle değil. Bütün gün 
elimizde telefon sosyal medyaya 
bakıp duruyoruz. Sırf o zamandan 
beş dakika çalıp, iç sesinize, 
nefesinize odaklansanız o kadar iyi 
gelir ki... Sınırlarımızı çizemiyoruz 
bir türlü. Kendimize odaklanmamız, 
dinlenmemiz suç gibi. Bana da oldu 
bütün bunlar. Tempo’dan ayrıldığımda 
hayatımda ilk kez boş kaldığımdan bir 
süre inanılmaz suçlu hissettim kendimi. 
Sonra yıllardır çalışıyorsun “Otur dinlen 
biraz” dedim ve tadını çıkara çıkara 
uyudum, sadece kendi istediklerimi 
yapmanın tadını çıkardım. Sonra dedim 
ki “Bunları çalışırken neden yapmadın?” 

ARTIK GAZETELERI ÇOK EĞITIMLI 
INSANLAR BILE OKUMUYOR. YA DA BIZE 
SORUYOR NE OKUMALIYIM DIYE?  
ÇÜNKÜ INSANLAR GAZETEYI ALSA BILE IÇINDE 
O BEKLEDIĞI HABERI BULAMIYOR. KENDISINI 
DOYURACAK, BEN ŞUNU ÖĞRENDIM, BUNUN 
HAKKINDA FIKIR SAHIBI OLDUM, BENI HER 
ANLAMDA GELIŞTIRDI DIYEMIYOR.

değiştiriyor. O zaman yeni okuma alışkanlıklarına göre 
veya haberi alma alışkanlıklarına göre sürecin dizayn 
edilmesi gerekiyor. Sadece teknolojik değişmeler 
değil tabii değişikliğe yol açan. Bugün birçok gazeteci 
arkadaşımız işsiz, hapse girip çıkanlar, davaları 
devam edenler var. Çalışanların da çoğu istediği 
kadar para kazanamıyor. Yani hak ettiğini bulamıyor 
ne pozisyon açısından, ne maddi olarak. Gerçekten 
bunlara çok üzülüyorum. Bizler bu işe gecemizi 
gündüzümüzü verdik. Neler hayal ediyorduk. Mesela 
40’lı yaşlarımı hep çok önemsedim gençlik yıllarımdan 
beri. Çünkü 40’lar insanların çok verimli bir dönemi. 
Hem gençsiniz enerjiniz var hem de tecrübelisiniz. 
İkisinin birleşimi kadar mükemmel bir şey yok. Ama bu 
yaşlardaki gazetecilerin bile büyük bölümü elini eteğini 
çekmek zorunda kaldı piyasadan. Çünkü ya sakıncalı 
bulunuyorlar, ya pahalı, ya fazla nitelikli... Nitelikli olmak 
kabahat gibi, çok tuhaf... Az para vereyim, beni idare 
etsin mantığı var çoğu yerde. Çünkü artı değerin bir 
önemi kalmadı. Ne kadar fiyatı, şu kadar. Ben onun 
yerine genç birini çalıştırayım. O, Ayşegül’ün yüzde 
20’ni yapsa bana yeter diyor. Bu defa alttan yeni nesil 
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Aslında ayarlayabileceğin şeyler varmış 
ama fark etmiyordum bile. “Yoğunum, 
yapamam” deyip geçiyordum. 
Böylelikle fark ettim ki sınırlarımızı iyi 
çizmemiz, gerektiğinde kendimizi doğru 
ifade ederek, insanlara ‘hayır’ demeyi 
bilmemiz gerekiyor. Sadece bu da 
değil tabii, zamanı doğru yönetmemiz 
gerek. Bunu başardığımızda kendimize 
asla ayıramayacakmışız gibi görünen 
zaman bizim olacaktır. 

Stresin çağımızın en büyük problemi 
olduğuna katılıyor musun?
Bunu demek çok mu iddialı olur 
bilmiyorum ama düşününce de her 
sorunun altından stres çıkıyor gibi... 
Doktorların bile en çok koyduğu tanı 
oldu neredeyse. Hastalıklarımızın 
isimleri bile ‘stres kaynaklı .... “ diye 
başlıyor. Az önce bahsettiğim kendimi 
dinleme sürecinde stres üzerine de 
çok düşündüm. Bizi bu kadar stresli 
kılan ne? Baktığınızda çoğunlukla 
para kazanma telaşı. Çünkü ödenmesi 
gereken ev kirası, faturalar, belki 
çocukların okul giderleri, bakılması 
gereken aile büyükleri vs var. Çok 
para kazanıp, bu masrafları tastamam 
karşıladığımızda stresimiz bitiyor mu 
peki? Hayır! Çünkü o parayı kazanmaya 
çalışmak zaten başlı başına stres. Yani 
tavuk mu yumurtadan, yumurta mı 
tavuktan durumu... 

Şimdi okul masraflarını biraz ayrı 
tutmaya çalışacağım, o bambaşka 
bir sorumluluk ve çocuğu olmayan 
biri olarak ahkam kesmek istemem 
ama kendi adıma şu cevaba ulaştım: 
Stresi yaratan zaman ve para ilişkisi. 
Biz parayı aslında zamanı satın 
almak için kazanıyoruz. Hayatımızda 
kendi yapabileceğimiz bir sürü iş 
için çok fazla para harcıyoruz. Yemek 
yapmaya üşenip sipariş veriyoruz, iki 
adım yürüyerek ya da toplu ulaşımla 
gidebileceğimiz yerlere taksiyle ya da 
otomobilimizle gitmeye çalışıyoruz, 
“tatil” denince aklımıza çok çalışıp, 
yorulduğumuzdan hak ettiğimizi 
düşündüğümüz pahalı mekanlar 
geliyor. Ve bu liste böyle uzayıp 
gidiyor. Bunlara ulaşmak için de daha 
fazla çalışmak, daha fazla kazanmak 
zorundasın. Hatta daha da kötüsü daha 
fazla kazanamayacak olsan bile işsiz 
kalmamak için daha fazla çalışmak 
zorundasın. Zamanımız olsa demek 
ki bunlara para da harcamamaya 
başlayacağız. Peki zamanı nasıl 
yaratacağız? Kendine çok fazla iş yükü 
bindirdiğin zaman, hayatını işin ele 
geçiriyor. Bunu dengelemenin yolu 

olması gerekiyor. Ben gece yarısına kadar 
çalışıyorsam tabii ki hiçbir şeye vaktim 
kalmıyor. Ama bu dengeyi kurabileceğim 
bir hayat tarzını benimsersem, belki daha 
iddiasız ama beni daha mutlu eden... O 
zamanlar işler rayına girebilir. 

Sade dergisi ilk çıkış itibarıyla, çokta 
fazla tanıtımı olmamasına karşın iyi 
bir başlangıç yaptı. Bu ilgiyi bekliyor 
muydunuz?
Tabii bu ilk sayı ve duyulması, 
öğrenilmesi zaman alabilir. Yine de 
özellikle sosyal medya üzerinden çok 
olumlu tepkiler alıyoruz. Okurlarımızın 
uzun uzun mesajlar atmaları, konulara 
hakimiyetleri beni çok mutlu ediyor.  
Tanıtım çok olmamasına rağmen iyi 
bir başlangıç yaptık. İlk sayıya özellikle 
reklam koymak istemedik çünkü 
içeriğe odaklandık. Bizim hedefimizi, 
duruşumuzu herkes doğru düzgün 
anlayabilsin istedik. 

Derginin tasarımı ve kağıt tercihi 
çok dikkat çekiyor. Bunları nasıl 
belirlediniz?
Teknik adı enzo olan, birinci hamur 
diyebileceğimiz bir kağıda kullandık 
baskıda. Dünya genelinde dergicilikte 
bu tür kağıtlara büyük bir eğilim var. Bu 
çok yaygınlaştı ve bence çok yaratıcı bir 
havası var. Biz de içeriğimizin yanı sıra, 
yaratıcılığımızı öne çıkarmak istedik. 
İlustrasyon ve kolajlarla, sanatsal bir 
duruş hedefledik. Bu da çok beğenildi.

KISA KISA AYŞEGÜL SAVUR

CNN Türk: Güzel 
gazetecilik. (benim 
dönemimde)

Mutluluk: Keyif

Dostluk: Lazım

Sade: Ferahlık

Tempo: Çocuğum

İletişim: Çok önemli

Çınar Oskay: Hayatımda-
ki çok önemli insan-
lardan biri

İyi yazı: İnsana çok şey 
katar

Evlilik: Olgunlaştırıcı
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Markalar arasındaki hiçbir zaman sonlanmayacak olan yarış tüm hızıyla 
devam ediyor. Öne geçenin zirvede kalabilmek için geride kalanın 
öndekileri yakalamak için bir an bile soluklanmaya vakti yok. Sürekli 
kendini yenilemeyi başaracak olan ve yaşanan değişimlere uyumunu 
hızlı gerçekleştirecek olan avantajı elde edecek.

xalotl için küçücük bir su semenderi demek çok yüzeysel 
kalır. İnsanlar belli sayıda sinir hücresiyle doğar ve 
organlarını yenilemeleri veya tekrar üretmeleri imkansız-
dır. Bu doğadaki hemen hemen tüm canlılar için aynıdır. 
Ama Axalotllar öyle mi? Kalpleri ve beyinleri dahil tüm 
organlarını yenileme yeteneğine sahiptirler. Sırları hala 
tam olarak çözülemese de onlar için yenilenmek ve 
dönüşüm yaşamın doğal bir sonucudur.

Pazarlama dünyasındaki dönüşümler de bu dönemde 
firmaların pazarlama stratejilerinde Axalotllar gibi sürekli 
yenilenmelerini ve değişimlere ayak uydurmalarını ge-
rektiriyor. Firmaların pazarlama departmanları başındaki 
kaptanları da bu süreçte stratejilerini, bakış açılarını ve 

hedeflerini yenilemek zorunda kalıyor. Belki bugüne kadar en çok 
önem verdiğiniz pazarlama organınızı bile yenilemek durumunda 
kalıyorsunuz. Çünkü bugün etkili olan bir yöntemin yarın belki hiçbir 
etki getirmediğini sıklıkla görüyoruz.

Hedef kitleye ulaşmak kolaylaşsa da akılda kalmak her geçen gün 
daha da zorlaşıyor. Bir yandan dijitaldeki gelişmelerin hızına ayak 
uydurmak, diğer yandan geleneksel mecralarda farklılık yaratmak 
gerekiyor. Hedef kitleyle bağı kuracak proje üretmek için her gün yeni 
bir fırsat çıkabiliyor ve maalesef geciken taraf sıralamalarda arkalarda 
kalıyor. Sektörümüze her geçen gün ‘Fijital’ gibi yeni kelimeler giriyor. 

Biz de değişen dünya ve dijital devrim ile birlikte pazarlama dün-
yasının 2018’de neler yaşadığını, 2019’da neler planladığını işin 
uzmanlarına sorduk.

A
DIJITAL PAZARLAMA YÖNTEMLERININ 

FIZIKSEL BIR ÇIKTISI OLMADAN ÇOK DA 
IŞE YARAMADIĞINI FARK EDEN YENILIKÇI 

MARKALAR DIJITAL VE GELENEKSEL PAZARLAMA 
YÖNTEMLERINI HARMANLAYARAK 

FIJITAL PAZARLAMAYA YÖNELIYOR.

AXALOTL
PAZARLAMADA

GİBİ OLMA DÖNEMİ
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ARTIK SOSYAL MEDYADAN 
ÖĞRENİYORUZ
2018 yılında pazarlama 
& marketing alanında ne 
gibi değişimler yaşandı? 
Bu değişimlerde neler etkili 
oldu?
Pazarlama, ekonomik ve 
sosyolojik değişimlerle birlikte 
sürekli bir değişim içinde. Son 
yıllarda özellikle dijitalleşme 
hayatımızın her alanında 
önemli bir yer tutmaya başladı. 
Bununla birlikte pazarlama 
için de dijitalin önemi giderek 
artıyor. Dijital bütçenin oranı 
toplam pazarlama bütçesi 
içinde giderek artan bir ivmeye 
sahip. Artık her şeyi internet ve 
sosyal medyadan takip ediyor 
ve öğreniyoruz. Bu da tabi ki 
pazarlama bölümlerinde mut-
laka dijital dünya içinde doğan 
milenyum kuşağı genç insan-
ların istihdamını da gerekli 
kılıyor. Geleneksel mecralara 
ilave yeni reklam mecraları 
ortaya çıkmaya devam ediyor. 
Pazarlama bütçesi içindeki 
mecra dağılımları eskiye göre 
değişiklik gösteriyor artık.

Hedef kitlenize ulaşırken 
kullandığınız en etkili ve en 
etkisiz pazarlama yöntemleri 
hangileri oldu?
Çok yeni bir marka olarak 
bu yıl markamızı tanıtmak, 
marka bilinirliği oluşturmak ve 
mağazalar açarak büyümek 
gibi hedefler doğrultusunda 
pazarlama faaliyetlerimizi 
yürüttük. 2018 yılının başında 
Gupse Özay’ın yer aldığı 
ulusal bir lansman kampanya-
sı yaptık. Bu kampanyada TV, 

outdoor, yazılı basın ve dijital 
mecralarını birlikte kullanarak 
360 derece bir kampanya 
yaptık. Bu kampanyamız ba-
şarılı geçti ve güzel dönüşler 
aldık. Yurtiçinde ve yurtdışın-
da çeşitli mobilya fuarlarına 
katıldık bunlardan da iyi 
sonuçlar elde ettik. Bunun 
dışında gazetelerle insert 
dağıtımları yaptık, dergilerde 
ürün reklam ve haberlerimiz 
yer aldı. Bunlardan aldığımız 
dönüşler hedeflerimizin biraz 
altına kaldı. 
Açık hava reklamlarını sıklıkla 
kullandık. Alanya Oba Stadyu-
mu’nda bir reklam panomuz 
var. İstanbul Açıkhava konserle-
rinin bir kısmına sponsor olduk. 
Bunun gibi çeşitli TV program-
larında sponsorluklarımız oldu. 
Çeşitli alışveriş merkezlerinde 
oturma alanları oluşturduk ve 
ürünleri deneyimleme imkanı 
sunduk. Bu çalışmalarla farkın-
dalık yaratmaya çalıştık. 

2019 yılında tüketiciye 
ulaşma konusunda hangi 
alanların daha etkin 
olacağını düşünüyorsunuz?
Televizyonun hala güçlü bir 
etkisi olacağını söyleyebilirim. 
Bunun yanı sıra hedef kitleye 
bağlı olarak dijital mecraların 
etkisinin günden günde arttığı-
nı görüyoruz.  
Tüketici deneyimi ve ağızdan 
ağıza pazarlama yine çok etkili 
olacaktır. Bu nedenle hedef 
kitle ile satış noktaları dışındaki 
çeşitli sosyal alanlarda ve 
etkinliklerde bir araya gelmek 
ve deneyim sağlamak önemli 
diye düşünüyorum.  

Buka Pazarlama 
Müdürü Canan Zık

VİDEOLARIN İZLENME ORANI ARTTI
2018 yılında pazarlama & marketing alanında ne gibi 
değişimler yaşandı? Bu değişimlerde neler etkili oldu? 
2018 pazarlama alanında çalışan tüm profesyoneller için 
oldukça zorlu bir sene olarak kayıtlara geçti. Haziran ayındaki 
seçimlerden sonra hızla artan kurlar, ürün maliyetleri üzerinde 
önemli bir baskı yarattı. Dövizle alınan hammadde oranı yüksek 
olan kategorilerde, kaçınılmaz olarak fiyat zamları yaşadık. 
Türk tüketicileri bu dönemde, “canlılık” ve “keyif” motivasyonlu 
satınalmadan, “kontrol” ve “güven” hissettirecek iletişim 
çalışmalarına daha duyarlı hale geldi. Sonuç olarak pazarlama 
iletişimde somut faydayı ön plana çıkaran kampanyalar 
daha başarılı sonuçlar aldı. Tüketicilerin yılın özellikle ikinci 
yarısında, büyük harcamalarını kısarak, eve kapandığını, eşdeğer 
bulduğu markalarda daha fazla ekonomik fiyat arar olduğunu 
gözlemledik. Fiyatların daha fazla karşılaştırıldığı, promosyona 
cevap verme oranının arttığı bu dönemde, tüketicilerin dijital 
araçları daha fazla kullandığını, ev ekonomisine etki edecek 
temel tüketim ürünlerinde stok tutma eğiliminin arttığını gördük.  

Hedef kitlenize ulaşırken kullandığınız en etkili ve en 
etkisiz pazarlama yöntemleri hangileri oldu?
Temel bakış açımızda, ekonomik darboğaz döneminde 
iletişime devam etmenin en doğru yaklaşım olduğuna 
yönünde. Özellikle tüketiciye değer yaratabilecek, birden fazla 
fonksiyonu yerine getirebilecek, değişen davranış modellerine 
uygun yenilikçi ürünler tüketicilerin dikkatini çekeceğine 
inanıyoruz. Yenilikçi ürünler, doğru içerik pazarlamasıyla 
birleşince başarılı sonuçlar aldı. Kısa ama daha sık video 
izlendi, içerikte yüzde 72 oranında video tercih edildi. 

2019 yılında tüketiciye ulaşma konusunda hangi alanların 
daha etkin olacağını düşünüyorsunuz?
Tüketicilerin satınalma kararlarını 2019’da belirsizlikler 
içinde vermek durumunda olabileceklerini hesaba katıyoruz. 
Belirsizlikten beslenen temel duygunun “endişe” olduğunu 
düşünürsek, markaların tüketicilerine “seni duyuyorum, 
görüyorum ve anlıyorum” demesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu duyguyu aktaracak, gerçek içgörülerle birleşmiş 
kampanyalar daha başarılı olacaktır. Özellikle yerel, 
bölgesel iletişimle tüketicileri daha iyi anladığını, yanında 
olduğunu hissettiren markalar kazanacak. Daha az takipçiye 
sahip ama etkileşimi daha yüksek micro-influencer’lar 
daha yoğun takip edilecek. Arama motorlarında sesli arama 
özelliği, önce mobil yaklaşımı, yapay zeka uygulamaları 
ve chatbot pazarlamada kullanımın yaygınlaşacağına 
inandığım diğer araçlar.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Bebek Bakım ve Temizlik 
Kağıt Pazarlama Direktörü Mert Kokulu
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DIJITAL PAZARLAMA YÖNTEMLERININ FIZIKSEL BIR 
ÇIKTISI OLMADAN ÇOK DA IŞE YARAMADIĞINI FARK EDEN 
YENILIKÇI MARKALAR DIJITAL VE GELENEKSEL PAZARLAMA 
YÖNTEMLERINI HARMANLAYARAK FIJITAL PAZARLAMAYA YÖNELDI.

DİJİTAL PAZARLAMAYA 
YÖNELDİK
2018 yılında pazarlama & 
marketing alanında ne gibi 
değişimler yaşandı? Bu 
değişimlerde neler etkili oldu? 
Endüstri 4.0’a geçilmesi yani 
dijital devrim, beraberinde yaşan-
tımızın her alanında internet ve 
teknolojiye odaklı bir hayat tarzı 
yarattı. Bu değişim ve dönüşüm-
den en çok etkilenenler haliyle 
markalar ve markaların iletişim 
stratejileri oldu. Yapılan son araş-
tırmalara göre Türkiye nüfusunun 
yüzde 69’u internet kullanıcısı ve 
günde ortalama 6 saat 45 dakika-
sını internette geçiriyor. Bunun da 
yaklaşık 2 saat 53 dakikası sosyal 
medyada geçiriliyor. 
Markaların yıllık reklam bütçele-
rinden en çok payı kapan TV’ye 
ayrılan zaman ise yine aynı 
araştırmaya göre ortalama 2 saat 
mertebesinde. 
Dolayısıyla, markalar dijital or-
tamlarda varlıklarını sürdürmeye 
ve inovatif metodlarla tüketicile-
rine ulaşmaya çalışıyor. Ancak, 
hedef kitlenizle sanal ortamda 
kurduğunuz etkileşimin fiziksel 
dünyada bir karşılığı olması da 
önemli.  Bu da bize dijital ile 
fizikselin ayrılmadan, birleşme-
sini ifade eden, fijital pazarlama 
kavramını beraberinde getiriyor. 
Son dönemin yükselen trendi 
fijital pazarlama, pazarlama 
derslerinde anlatılan geleneksel 
pazarlama karması elemanla-
rının dijital dünyaya uyarlan-
masını, fiziksel deneyimler ile 
dijital deneyimlerin birleşmesini 
anlatıyor.
90’larda dijital devrimin başla-
ması ile markalar için yetersiz 
gelen geleneksel pazarlama 
yöntemleri, dijital pazarlamaya 
eğilim göstermeye başlamıştı, 
şimdilerde ise dijital pazarlama 

yöntemlerinin fiziksel bir çıktısı 
olmadan çok da işe yaramadı-
ğını fark eden yenilikçi markalar 
dijital ve geleneksel pazarlama 
yöntemlerini harmanlayarak fijital 
pazarlamaya yöneldi.  Çünkü fijital 
pazarlama yöntemleri ile yüksek 
erişimli, erişim maliyeti düşük ve 
fiziksel çıktısı olabilen tüketiciye 
dokunan pazarlama projeleri 
yaratılabilmektedir. 

Hedef kitlenize ulaşırken 
kullandığınız en etkili ve en 
etkisiz pazarlama yöntemleri 
hangileri oldu?
Günsan olarak geleneksel bir 
dağıtım kanalına sahibiz, 55 
bayimiz ve bunlara bağlı alt 
bayilikler ve elektrikçi ağımız var. 
Dolayısıyla B2B ağırlıklı çalışan 
bir markayız. Bu kapsamda da 
tercih ettiğimiz en etkili pazar-
lama yöntemleri ağırlıklı olarak 
ticari kampanyalar. Sektörden 
olumlu tepkiler aldığımız seyahat 
ve araç kampanyalarımızı bu 
sene de devam ettirdik.  
Son tüketici tarafında ise, birkaç 
yıldır Günsan olarak tüketici 
ihtiyaçlarını anlamak için çok 
fazla yatırım yapıyoruz. Bu bağ-
lamda anahtar priz çeşitliliğimizi 
önemli ölçüde artırdık. Türk aile-
lerinin günlük yaşantısına değer 
katan birçok yeni seri sunuyoruz. 
Anahtar priz yalnızca bir plastik 
parçası olmakla kalmıyor, yeni-
likçi ve pratik işlevleri sayesinde. 
Ailelerin günlük hayatının bir 
parçası haline geliyor. 
Örneğin; kurumsal web sitemizde 
hayata geçirdiğimiz bir ürün 
sihirbazımız bulunuyor. Müş-
terilerimiz bu sihirbaza girerek 
boyatmak istedikleri veya mevcut 
duvar rengi üzerinde hangi 
renkteki Günsan ürününün nasıl 
duracağını deneyimleyebiliyor 
ve farklı kombinler oluşturabili-

yor. Yine bu ürün deneyimleme 
sekmesi altında trend renkler gibi 
ya da hangi oda tipine (çalışma 
odası, oturma odası, mutfak vs.) 
hangi Günsan ürününün uyabi-
leceğine dair ipuçları ve öneriler 
de sunuyoruz.
Günümüz teknolojisi birey-
lerin hayatlarında çok büyük 
değişimler yarattı. Bu değişimler 
insanların konforu adına pek 
çok sektör tarafından sahiplenil-
di ve geliştirildi. Biz de Günsan 
olarak ürünlerimize yaptığımız 
küçük teknolojik dokunuşlar ile 
müşterilerimizin günlük yaşam-
larına pratik çözümler getirmeyi 
amaçladık. Örneğin Eqona Pratik 
serisine ait derece&saat anah-
tar prizlerimiz, üzerinde bulunan 
LED göstergeleri sayesinde oda 
sıcaklığı ve saat hakkında anlık 
bilgi veriyor.
Bunun yanı sıra Günsan 
Ailesi olarak teknolojik gelişme-
leri ürünlerimize nasıl entegre 
edebileceğimize dair sürekli 
çalışıyoruz.
Dijitalleşme de bizi, rakiplerimizin 
bir adım önüne taşıyan bir odak. 
Markamızı dijital mecralarda 
temsil etmek ve dijital bir marka 
olmak adına önemli yatırımlarda 
bulunuyoruz. Ayrıca projelerimizi 
entegre bir şekilde konumlamak 
adına dijital ayağı da her zaman 
kurguluyoruz. Örneğin; sektörde 
bir ilk olan Radius App adlı mobi-
le uygulamamız ile son tüketiciye 
cep telefonu üzerinden kendi 
ürününü tasarlayıp doğrudan 
sipariş etme fırsatı sağlıyoruz. 
Gelişen dijital dünyada online 
mağazamızla hızlı ve kolay 
alışveriş imkanı sunuyoruz. Tüm 
bu uygulama ve ürünlerimizi de 
aktif bir şekilde sosyal medya 
kanallarımızdan gerek influencer 
işbirlikleri gerek de ilgi çekici 
yarışmalarla destekliyoruz. 

2019 yılında tüketiciye 
ulaşma konusunda hangi 
alanların daha etkin olacağını 
düşünüyorsunuz?
Günsan sektörde dinamik bir 
markayı temsil ediyor. Yeni ta-
sarım ve ürün fikirlerini, sektör-
de yapılmayanı yapıyor; çıtayı 
her seferinde yükseltmek için 
uğraş veriyoruz. Bu bakımdan 
yenilikçi ruhumuz bizi farklı 
kılan önemli bir faktör.
Günsan’ın tercih edilen bir 
marka olarak ulaştığı başarılar 
hepimize mutluluk veriyor.  Mar-
ka yolculuğumuza yeni başarılar 
ekleyerek yolumuza devam 
edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye’deki 
konut uygulamaları için bir nu-
maralı elektrik bileşenleri çözüm 
sağlayıcısı olmak.
Büyük bir dönüşümün başlangı-
cında olduğumuza inanıyoruz. 
Günsan olarak ortaklarımızla, 
müşterilerimizle ve çalışan-
larımızla birlikte bu büyük 
dönüşümü gerçekleştirecek 
öncü firmayız. Gelecekte birçok 
fırsatın olacağına inanıyoruz ve 
misyonumuz, fırsatları yakala-
mak için değişiklikleri öngörmek. 
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için pazar trendlerini 
yakından takip ediyoruz.
2019’da da fijital pazarlama 
argümanlarını etkin bir şekilde 
kullanmaya devam ederek, ge-
leneksel ve yenilikçi uygulama-
ları harmanlayacağız. Online 
satış kanalımızı kuvvetlendir-
meye dayalı kampanyalarımız 
sürecek ve hem B2B hem de 
B2C iletişimde video marketing 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Ayrıca, bizim sektör için son 
tüketici ile aramızdaki bağı 
kuran ve karar verici konumun-
da olan elektrikçilere yönelik 
bir sadakat programı projesini 
başlatacağız. 

Günsan Pazarlama Direktörü 
Alişan Çapan
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2019’UN INSTAGRAM VE YOUTUBE YILI OLACAĞI 
GÖRÜŞÜNDEYIZ. FACEBOOK’UN YAŞ ORTALAMASININ GIDEREK 
ARTTIĞINI, GENÇ KITLENIN HAREKETLI VE ÇOK IÇERIKLI 
MECRALARDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.

Burda Bebek 
Pazarlama Direktörü 

Cenk Tüter

REKLAM KOKAN ÇALIŞMALAR 
RAHATSIZ EDİYOR
2018 yılında pazarlama 
alanında ne gibi değişimler 
yaşandı? Bu değişimlerde neler 
etkili oldu?
Son yıllarda sıkça söylediğimiz 
gibi artık daha çok dijital ve daha 
çok mobil odaklıyız. Dünyada 
pazarlama, kişiselleştirilmiş 
reklam araçları, söylemleri 
üzerinde hızla ivme kazanıyor. 
Markalar artık birçok şeyi mobil 
düşünmeye başladılar. Bilgisayar 
ekranlarının veya konvansiyonel 
mecraların tercihinin azaldığını 
görüyoruz. Bununla birlikte çoklu 
ekran kullanımlarında artış oldu-
ğunu kabul ediyoruz. Markalar 
çoklu ekranlardan hedef kitlesine 
ulaşmak için yaratıcılıklarını 
zorlamaya başladı. 
Artık insanlar reklam kokan 
çalışmalardan rahatsız oluyor. 
Reklamı hayatın içine yedir-
mek gerekli hale geldi. 2018 
yılında sosyal medyanın en etkili 
pazarlama mecralarından biri 
olduğu söyleyebiliriz. Tüketiciler 
markaların kişiselleşmesini, 
kitlesi ile direkt konuşmasını 
olmazsa olmaz kabul etmeye 
başladı. Eğer bir marka sosyal 
medyada yoksa, var olmamış 
olarak kabul görmeye başladı. 
İnsanlar bir markayı duydukların-
da web sitelerinden önce sosyal 
medyada arıyorlar. 
2018’in yükselen pazarlama 
trendi influencerlar ve markalarla 
olan iş birliklerini unutmamak 
gerekiyor. Birçok markanın pazar-
lama planlarında yer alan yeni 

reklam modeli olarak karşımıza 
çıkıyor. 2018 yılında etkisinin çok 
yüksek olduğunu gözlemledik. 
Artık dünyadaki değişimler her 
geçen yıla göre daha hızlı. Bu 
değişikliklere adapte olmayanlar 
kaybediyor maalesef. Markaların 
devamlı kendini güncel tutması 
ve yaratıcılıklarını zorlamaları 
onların hayatta kalması için 
önem taşıyor. 

Hedef kitlenize ulaşırken 
kullandığınız en etkili ve 
giderek etkisini yitiren 
pazarlama yöntemleri hangileri 
oldu?
Bizim gibi genel kitleye hitap 
etmeyen markalar için en etkili 
pazarlama yöntemi sosyal ve diji-
tal medya. Gelişen arama motoru 
ve sosyal medya algoritmaları, 
programatik yöntemleri ile hedef 
kitlenize doğru zamanda, doğru 
yerde ulaşabiliyorsunuz. 
Giderek etkisini kaybeden yön-
tem ise maalesef basılı mecralar. 
Bu alanları tamamen yok saymak 
haksızlık olur, fakat elimizde artık 
ölçümleyebildiğimiz, bütçeyi 
daha ekonomik kullanabildiği-
miz yöntemler bulunuyor. Basılı 
mecralarda tartışılan konu, beni 
kaç kişi gördü, kaç kişi anladı? 
Bu alan yeni nesil pazarlama 
yöntemlerinin ihtiyaçlarını karşı-
lamamaya başladı. 
Tüketicilerin davranışlarının 
dijital yönde gelişmesi onların 
bu mecraları tüketme oranını 
da düşürüyor. Dolayısıyla basılı 
mecraların markalar tarafından 
kullanım oranları da düşüyor. 

2019 yılında tüketiciye 
ulaşma konusunda hangi 
alanların daha etkin olacağını 
düşünüyorsunuz?
Tüketicilerin alışkanlıkları 
giderek bilgi talep etme ve bu 
bilgiye hızlı ulaşabilme yolunda 
değişiyor. Hedef kitlesinin 
aradığını en hızlı ve doğru bir 
şekilde ona ulaştıran kazanıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda talep edilen 
bilgilerin blog yazıları ile kar-
şılanması yeterli iken özellikle 
sosyal medya kullanımlarının 
gelişmesiyle bu karşılama 
video içerikleri olarak değişti. 
2017 sonunda herkes 2018 
için video yılı olması gerektiği 
görüşündeydi. 2019 yılında ise 
videolu, zengin içeriklerin artık 
her yerde olması gerekiyor. 
İnsanlar her şeyi giderek daha 
hızlı tüketmeye başladılar, 
dolayısıyla kimse sizin yazınızı 
okumak veya reklamınızda ne 
anlatmak istediğinizi düşünmek 
istemiyor. Tüketicinize içeriğinizi 
en basit videolarla anlatmanız 
gerekiyor. Yani 2019’un Ins-
tagram ve Youtube yılı olacağı 
görüşündeyiz. Facebook’un yaş 
ortalamasının giderek arttığını, 
genç kitlenin hareketli ve çok 
içerikli mecralarda olduğu-
nu görüyoruz. 2019 yılında 
markalar bol ve sade içerikler 
üreterek gelişmiş algoritma 
araçlarını kullanarak daha etkin 
pazarlama yolları geliştirecek-
lerdir.
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SEN ÇOK YAŞA

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Türkiye şartlarında mesleklerini yapmak 
isteyen genç gazetecilere yönelik olarak, “Para için bu mesleği yapacaksanız, başındayken bırakın.” 
açıklamasını yapıyor. Cihan Oruçoğlu✍
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994 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya 
başlayan Aykut Küçükkaya, Editörlük, Haber 
Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber 
Koordinatörlüğü’nden sonra Genel Yayın Yönetmenliği 
görevine başladı. Medya sektöründe şu an ki tablonun 
hiç iç açıcı olmadığını belirten Küçükkaya, ‘‘Her şeye 
karşın ben ümitliyim. Çünkü gazetecilik insanlık var 
olduğu müddetçe yaşayacak mesleklerden birisi. 
Haber, habercilik hiç bir zaman bitmez’’ ifadesini 
kullanıyor.

25 yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışıyorsunuz. 
Gece muhabirliğinden başlayarak hemen hemen tüm 
süreçlerden geçerek gazetenin genel yayın yönetmeni 
oldunuz. Ses getiren haberlere imza attınız. Bu süreci bir 
de sizden dinleyebilir miyiz, o zamanlar böyle bir sürecin 
gerçekleşeceğini düşünür müydünüz?
Aslına bakarsanız Cumhuriyet okurları benim hikayemi bilir... 
Ben Zonguldaklı bir maden işçisinin oğluyum. Babam tam 35 
yıl yeraltında çalıştı. Lise yıllarında başladı Cumhuriyet 
Gazetesi hayali. İstanbul Üniversitesi’nde 
gazetecilik okumaya başladığımda 
Zonguldak’ta Büyük Madenci 
Grevi başlamıştı. Cumhuriyet’in 
simge isimleri Karaelmas’ın 
sokaklarında İlhan Selçuk, 
Uğur Mumcu, Ali Sirmen, 
Şükran Soner ve Işık Kansu 
madencilerle kol kola 
birlikte yürüyordu. Liseyi 
bitirmişim, üniversiteye 
başlamışım ne yapıp 
edip Cumhuriyet’in 
kapısından içeri girmem 
gerekiyordu. Bir kaç ay 
sonra Cumhuriyet’te 26. 
yılıma gireceğim. Benim 
hayalim Cumhuriyet’in 
simge muhabirlerinden 
birisi olmaktı. Bu hayalimi 
gerçekleştirdim. Bir gazetecinin 
Türkiye’de almak isteyeceği 
ödüllerin tamamını Cumhuriyet 
muhabiri olarak aldım. Yolsuzluk 
dosyalarını araştırdım, 7 kitap yazdım. Gazete de 
beni çok sevdi. Dediğiniz gibi gece muhabirliğiyle başladım. 
İlk imzam 1994’te çıktı. İlk manşetim 1995’te, son manşetim 
2018’de. Editörlük, Haber Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlüğü, 
Haber Koordinatörlüğü’nden sonra Genel Yayın Yönetmenliği 
teklif edildi. “Böyle bir sürecin gerçekleşeceğini düşünür 
müydünüz?” diye sordunuz. Şöyle bir 25 yıla baktığımda bu 
soruya verebileceğim yanıt “ çeyrek yüzyılımı Cumhuriyet’e 
verdim. O da bana paha biçilemez bir gazetecilik yapma 
fırsatı verdi. Sen çok yaşa Cumhuriyet” olur.

Muhabirlik döneminize tekrar dönecek olursak, bir genel 
yayın yönetmeni ile muhabirin habere bakış açısında 
farklar olduğunu düşünüyor musunuz?
Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonra köşemde de yazdım: 
“Gazeteciliğin zirve noktası muhabirliktir...” Benim en büyük 
şansım neredeyse bir gazetecinin bir gazetede yapabileceği 
tüm görevleri üstlendikten sonra genel yayın yönetmeni 
olmamdır. Müthiş bir muhabirlik ve editörlük dönemi yaşadım. 
Muhabirimin haberi oluştururken nasıl yorulduğunu da bilirim. 

1
Kaynağından haberi nasıl aldığını da... Bakış açıları yıllara ve 
tecrübeyle tabii ki değişime uğrar. Ama haberin öznesi hiç bir 
zaman değişmez. Haberdeki ayrıntıyı muhabir gibi yakalamayı 
hala çok seviyorum. Muhabirlik yaptığınızda yaptığınız her 
özel haber size göre en iyi haberdir. Fakat bazen yılların 
verdiği birikimle muhabirinizin haberinde atladığı bir ayrıntıyı 
yakalarsınız, manşete taşırsınız. Bizim gazetede bakış açısı her 
zaman muhabire artı değer olarak farklılaşır...

Genel yayın yönetmenliği göreviniz ile 
birlikte hayatınızda neler değişti? Fırsat 

bulduğunuzda boş zamanlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu harika bir soru... Adres yanlış!.. 
Eşim ile oğlum Poyraz’a sormak 

lazım. Eskiden de 24 saatimi 
gazetecilik, haber düşünerek 
geçirdiğim için kendi açımdan 
çok fazla şey değişmedi. 
Ama evdekiler aynı şeyi 
düşünmüyor. Boş zaman 
yaratabiliyor muyum? Şu anda 
hayır diyebilirim.

Yeni bir oluşum içinde olan 
Cumhuriyet Gazetesi’nin 

yeni yayın döneminde ne 
tür değişiklikler oldu? Bu 

değişiklikler devam edecek mi?
Eylül ayının başında Cumhuriyet 

Vakfı’nın yeni yönetimi tarafından Genel 
Yayın Yönetmenliği’ne atandım. 10-20 

yıldır Cumhuriyet’te çalışan ve aynı zamanda 
Cumhuriyet’te yetişen isimlerle genç bir ekip kurdum 

ve kolları sıvadık... Yeni yazarlar aramıza katıldı. İlk önce 
tarihi logomuzu yine gazetenin ortasına çektim. Artık 
Cumhuriyet’te sürmanşet haber yok, sadece manşet haber 
var. Gazetenin simgeleşmiş sayfaları ‘‘Olaylar ve Görüşler’’ 
ile ‘‘Pazar Yazıları’’nı yeniden okurla buluşturduk. ‘‘Bilim ve 
Teknoloji’’ye cumartesi günleri iki sayfamızı açtık. Eğitim, 
sağlık ve çevre için her hafta özel sayfalar yapmaya başladık. 
Yerel yönetimlere sayfalarımızı açtık. Dizilere ağırlık verdik. 
Önemli isimler harika yazı dizilerine imza attı. Hafta sonları 
özel röportajlar ve yazılarla siyasetten bunalan okurlarımıza 
soluk aldırmaya çalıştık. Cumhuriyet İmecesi’yle yeniden 
okurla olan bağımızı güçlendirdik... 2019’da da yeniliklere 
ve değişikliklere devam edeceğiz. En önemli değişiklik sayfa 
mizanpajında yapacağımız yenilikler olacak. Okurlarımıza ve 
sizlere yeni yıl sürprizi olsun...

Medya, son dönemlerde yaşanan el değiştirmelerin 
ardından yeniden şekillendi. Bu değişimleri mesleğiniz 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

GAZETECILIĞIN EN BÜYÜK GÖREVI 
GÜCÜ ELINDE BULUNDURANLARI 

ELEŞTIREBILMESIDIR. IKTIDARDA OLANLARI HALKIN 
MUTLULUĞU IÇIN NE KADAR ELEŞTIREBILIYORSANIZ, 
MESLEĞINIZIN HAKKINI O KADAR VERIRSINIZ.
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RÖPORTAJ

Gazeteciliğin en büyük görevi gücü elinde bulunduranları 
eleştirebilmesidir. İktidarda olanları halkın mutluluğu 
için ne kadar eleştirebiliyorsanız, mesleğinizin hakkını o 
kadar verirsiniz. Şu an ki tablo hiç iç açıcı değil. Her şeye 
karşın ben ümitliyim. Çünkü gazetecilik insanlık var olduğu 
müddetçe yaşayacak mesleklerden birisi. Haber, habercilik 
hiç bir zaman bitmez.

Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mayıs 1924 tarihinden bu yana 
yayımlanmaya devam ediyor. Her zaman farklı bir yeri olan 
gazeteyi günümüz medyasında nereye koyuyorsunuz?
Zaman zaman gazeteye yabancı meslektaşlarım gelir, 
röportaj yapmaya... Onlara girişte şu cümleyi kurarım: 
“Şu an da Türkiye’nin değil dünyanın en özel gazetesinde 
soluk alıp veriyorsunuz...” Gerçekten şöyle bir düşünün... 
Dünyada kuruluşunda bir ülkenin kurtuluş mücadelesinin 
harcı olan, ülkeyi kuran liderin adını verdiği, kuruluş 
parasını verdiği kaç gazete vardır? 7 Mayıs 2019’da 
95. yaşımıza basacağız. Cumhuriyet emekçileriyle her 
gün Türkiye’nin en iyi gazetesini yapıyoruz. Bu konuda 
iddialıyız.  

Tiraj ve ilan sorunları gazetelerin varlıklarını devam 
ettirmek için en büyük problem olarak görülüyor. Bununla 
birlikte Türkiye’de kağıt masrafları ve dağıtım süreçleri de 
ciddi bir sorun. Cumhuriyet bu sorunlarla nasıl baş ediyor?
Türkiye’nin en pahalı gazetesiyiz. 35 binlerdeki tirajımızı 50 
binli seviyelere getirmek istiyoruz. Dijital çağda zor olduğunun 
farkındayız, ama başaracağız. Kağıtta dışa bağımlılık ve 
dağıtımın tekelleşmesi tabii ki büyük bir problem. Ama önümüze 
bakmak zorundayız. Her gün okurumuzun önüne en iyi gazeteyi 
sunmalıyız. Okurumuzun desteğiyle tüm zorlukları aşacağız...

Gazeteler için ‘iyi haber gazeteyi sattırır’’ yaklaşımını doğru 
buluyor musunuz?
Sattırması lazım, ama Türkiye gerçeği şu anda ne yazık ki 
böyle değil. Ama bu bizim duruşumuzu değiştirmez. Biz 
iyi haberin peşinden koşacağız, onu manşete taşıyacağız. 
Çok sattırmak için ilkelerimizden taviz veremeyiz. En 
sonunda iyi haberin, iyi manşetin farkının anlaşılacağını 
düşünüyorum...

Türkiye şartlarında mesleklerini 
yapmak isteyen genç 
gazetecilere neler önerirsiniz?
Üniversiteden gençler 
gazeteye staja gelirler. Onlara 
söylediğim 5 şey var: 1- Para 
için bu mesleğini yapacaksınız, 
başındasınız bırakın. 2- Hangi 
gazeteye giderseniz gidin, 
6 ay öncesinden o gazeteyi 
okumaya başlayın. Yazarlarını, 
haberlerini takip edin. 3- 
Mesleğe biraz ısındıktan 
sonra uzmanlaşacağınız alanı 

belirleyin. 4- İyi bir gazeteci olmak için ilk 5 yılınızı feda 
etmeye hazır olun. Bu feda hayattan tat almayacağınız 
anlamına gelmiyor tabii ki. 5- Bu meslek hatayı kaldırmaz. 
100 tane güzel iş yaparsınız, bir tane kötü. Hep o kötü 
akıllarda kalır. Hata yapma lüksünüz yok, hep dikkatli olun.

Günümüzde “Gazeteci – PR’cı” ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu ilişki sizce nasıl olmalı?
Ne yazık ki bu ilişki biraz çarpık ilerliyor. Türk Basını’nın 
en çok tartıştığı konulardan birisi bu. Birbirinden ayrılmaz 
iki parça gibi gözükse de çizgileri çok açık ve net koymak 
gerekiyor. Kağıt meselesinde, ilan meselesinde, evrensel 
gazetecilik ilkeleri meselesinde basın organlarının bir araya 
gelerek kararlar alması gerekiyor. PR ilişkisinin de masaya 
yatırılması gerekiyor. Öyle hikayeler geliyor ki kulağımıza... 
Gidilen bir seyahatten haber metnini başlığına kadar 
PR’cıların yazdığı; eksik yazan PR’cının gazeteci tarafından 
eleştirildiğini duyuyoruz. Bu gelinen noktayı nasıl 
düzelteceğiz. Yandaş basın, muhalif basın kavramları 
olabilir. Ama gazeteciliğin evrensel kuralları bellidir.

2019’DA DA YENILIKLERE VE DEĞIŞIKLIKLERE 
DEVAM EDECEĞIZ. EN ÖNEMLI DEĞIŞIKLIK 

SAYFA MIZANPAJINDA YAPACAĞIMIZ YENILIKLER 
OLACAK. OKURLARIMIZA VE SIZLERE YENI YIL 
SÜRPRIZI OLSUN...

 ILK MANŞETIM 1995’TE, SON MANŞETIM 2018’DE. 
EDITÖRLÜK, HABER MÜDÜRLÜĞÜ, YAZI IŞLERI 

MÜDÜRLÜĞÜ, HABER KOORDINATÖRLÜĞÜ’NDEN SONRA 
GENEL YAYIN YÖNETMENLIĞI TEKLIF EDILDI. “BÖYLE BIR 
SÜRECIN GERÇEKLEŞECEĞINI DÜŞÜNÜR MÜYDÜNÜZ?” 
DIYE SORDUNUZ. ŞÖYLE BIR 25 YILA BAKTIĞIMDA BU 
SORUYA VEREBILECEĞIM YANIT “ ÇEYREK YÜZYILIMI 
CUMHURIYET’E VERDIM. O DA BANA PAHA BIÇILEMEZ BIR 
GAZETECILIK YAPMA FIRSATI VERDI. SEN ÇOK 
YAŞA CUMHURIYET” OLUR.
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Bugünün medya ortamı giderek dijitalleşme 
tarafından ele geçiriliyor. Nereye bakarsanız 
dijitalleşme var. İşe giderken, kahvaltı 
yaparken, arkadaşlarımızlayken sürekli dijital 
medyayı ve teknolojinin sunduğu sonsuz 
miktardaki bilgiyi kullanıyoruz.

İŞLETMENİZE NEDEN BİR 
BLOG LAZIM 

log tutmak bugün son 
derece etkili bir içerik 
pazarlama aracıdır; eskisi 
gibi içeriğinizi tutmak 
için bir “gizli oda” değil. 
Markanızın hikayesi ve 
bunun anlatımı üzerinde 
tam hakimiyet sahibi 
olmanıza izin veren 
bir alan. Bloglama 

yoluyla potansiyel müşterileri 
hedeflemek için binlerce yol var. 
Özellikle, siz ürün değil, içerik 

satıyorsunuz. Blogunuz doğrudan 
ürün satın aldırıyorsa bu harika 
bir durum, ancak bir blogun 
amacı daha çok potansiyel 
müşterileri web sitenize 
çekmektir. Peki, blogunuz kimleri 
çekiyor? Potansiyel müşteriler, 
blogunuzu okuduktan sonra 
ürünlerinizi veya hizmetlerinizi 
satın almak için sizinle hemen 
iletişime geçemeyebilir, ancak 
arama motorları ve anahtar 
kelimeler, onları en azından web 
sitenize çekecektir. Okuyuculara, 
aradıklarıyla alakalı anahtar 
kelime öbeklerini kullanarak 
ücretsiz olarak değerli bir şey 
sunun ve müşterilerin bir hatta 
dönüşebileceğini unutmayın. 

Yeni müşteriler 
kazanabilirsiniz
Ayrıca, içi dolu ve ücretsiz içerik 
sağladığınızda, bu önceden 
tahmin etmediğiniz tamamen 
yeni müşteriler kazanmanızla 
sonuçlanabilir. Örneğin, 
girişimci bir bayan, işletmesini 
internette nasıl pazarlayacağına 
ilişkin bazı ipuçlarını öğrenmek 
için Google’da arama yapabilir 
ve halkla ilişkiler ajansınızın 
yazdığı bir blog gönderisine 
rastlar. Verdiğiniz ipuçlarından 
o kadar etkilenir ki ürününü 
satmasına yardımcı olmanız 
için ajansınızı görevlendirmek 
ister. Aslında en başta ajans 
aramıyordu, ancak blogunuz 
değerli içerik sağladığından, 
bu hanım başarılı bir şekilde 
müşteriye dönüştürüldü.

Başarınızı ölçmenin bir 
yolunu bulun
Blogunuza başladığınızda 
değerli içerik, tutarlı mesajlar, 
etkili anahtar kelimeler ve 
zamanlamayı iyi karıştırmak çok 
önemlidir. Artık değerli içeriklere 
sahip olduğunuza göre, 
blogunuzun başarısını izlemenin 
ve ölçmenin de bir yolunu 
bulduğunuzdan emin olun. Blog 
yayınlarınız web sitenizde ve 
sosyal medya platformlarınızda 
paylaşılmalıdır. Yayının web 
sitenize ne kadar trafik 
getirdiğinin, sosyal medyada 
kaç tane “beğen” veya “paylaş” 
aldığının ve bu konuyla ilgili kaç 
soru geldiğinin kaydını tutun.

Blog, etkili bir pazarlama 
aracı olabilir
Blog tutma, aynı diğer 
geleneksel pazarlama 
yöntemlerinin yaptığı 
gibi strateji ve uygulama 
planlaması gerektirir. Bir hedef 
kitle geliştirmek, doğru içeriği 
oluşturmak, tutarlı olmak 
ve izlemek gibi yöntemleri 
izlerseniz, blog tutmak işiniz 
için son derece etkili bir 
pazarlama aracı olabilir.

Judy Kuramata - Integrate Communications ✍

İLETİŞİMCİ

BLOGUNUZA 
BAŞLADIĞINIZDA 
DEĞERLI 
IÇERIK, TUTARLI 
MESAJLAR, 
ETKILI ANAHTAR 
KELIMELER VE 
ZAMANLAMAYI 
IYI KARIŞTIRMAK 
ÇOK ÖNEMLIDIR.

B
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Bir yandan 2018 yılını kapatırken bir yandan da kristal küremize bakarak gelecekle ilgili planlarımızı 
gözden geçiriyoruz. Bizim sektörümüzde bu, halkla ilişkiler alanında mesleğimizi nelerin etkileyeceğini 
hesaplayabilmek anlamına da geliyor. Romanya’daki PRGN toplantılarımızdan sonra 2019’da 
sektörümüzü nelerin beklediğini PR sektörünün uzmanı olan dostlarıma sordum. Bakalım onların 
önümüzdeki yılla ilgili beklentileri neler?

2019YILINDA PR SEKTÖRÜNÜ

TÜM DÜNYADA NELER BEKLIYOR?

David Landis✍

rianne Miller, LCI, San Francisco: 
Etkileyici pazarlamada yaşanan artış, 
doğal ve ücretli medya unsurlarının 
sürekli olarak birleşmesi, çok daha kısa 
haber döngüsü ve PR uygulayıcılarının 
her konuda bilgi birikimine sahip olması 
gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor.

CL Conroy, The Conroy Martinez Group, Miami: 
Küresel çapta PR firmaları arasında daha fazla 
şirket birleşmeleri ve alımları bekliyorum. Çünkü 
bulunduğumuz sektör sürekli olarak değişiyor.

Rui Elias, Global Press, Lisbon: Bence 
önümüzdeki yıl bizi dijital dünyaya daha da 
yakınlaştıracak. Müşteriler sonuç, analiz ve 
mantıklı değerlendirme hususlarında daha 
talepkar olacak. Ayrıca, sosyal medyadaki 
asılsız haberlerle daha fazla uğraşmak zorunda 
kalacağız. Çünkü bu özel bir mesajlaşma 
şekli ve söz konusu hikayelerin gerçek yönünü 
öğrenmenin bir yolu yok.

Blake Lewis, Three Box Strategic  
Communications, Dallas: Gelecek yıl ve 
sonrasında farklı gündem maddelerine ve 
hedeflere sahip kişi ve grupları daha verimli ve 
ortak çalışmaya dayalı bir yöntemle ele almaya 
çalışacağız. Çözüm değerlendirmelerinde kişis-
el farklılıklar yerine doğrudan konuya odaklan-
mak adına fikirlerin bireylerden bağımsız olarak 
ele alınmasını desteklemeliyiz.

Judy Kuramata, Integrate Communications, 
Tokyo: Anında sonuç elde etmek adına ücretli 
tanıtım faaliyetleri, etkinlikleri gibi medyada 
yer almayı hedefleyen ücretli PR hareketler-
inde azalma ve “garanti medya kapsamı ve 
sonuçları” elde etmeye yönelik faaliyetlerde 
artış olacak. Yetenekli personeli elinizde tutmak 
da ayrı bir sorun.

Uwe Schmidt, Industrie-Contact, Hamburg: PR 
çalışmaları satış ve itibar unsurlarını hedef al-
malıdır. Bir sonraki yılın trendi içerik pazarlama 

/ ücretli medya yönüne kay-
maya devam edecek. Çünkü 
söz konusu unsurlar takip 
edilebilir yapıya sahip. 2019 
PR çalışmaları içerik pazarla-
ma stratejilerinin bir parçası 
haline gelecek. PR çalışma-
larını teknolojik gelişmelerle 
kombine edebilen ajanslar 
oldukça güçlenecek ve pazara 
hakim olacak.

Sandy Lish, The Castle Group, 
Boston ve Atlanta: Cinsiyet, ırk 
ve sosyal adalet unsurlarında 
artan farkındalık ve söz konu-
su hususların neden olduğu 
sorunlar nedeniyle ABD’de 
sosyal medya temelli krizlere 
daha fazla şahit olacağız. 
Daha fazla şirket, bugün 
karşılaştıkları muhtemel sen-
aryolarda etken rol oynayan 

B
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BU YILIN EV SAHIBI ROMANYA
PRGN Toplantıları için 50’nin 

üzerinde ajans bu yıl Roman-
ya’da bir araya geldi. 25-28 

Ekim tarihleri arasında düzen-
lenen toplantılarda PR sektö-

ründeki yeni trendler, 2019 
hedefleri ve ortak çalışmalar 

konuşuldu. Aristo İletişim Ajans 
Başkanı Çınar Ergin’in de 

katıldığı toplantılar sonrasında 
Bükreş’in tarihi mekanlarına 

geziler düzenlendi.

kriz iletişim planlarını gözden geçirecek ve bu 
doğrultuda belirleyecek.

Mark Paterson, Currie Communications, 
Melbourne: Güven alanında yaşanan global 
kriz 2019 yılında Avustralya’da kendini yoğun 
bir şekilde hissettirecek. Dünyanın en büyük 
13 ekonomisinde yer alan marka sahiplerinin 
buna cevaben itibar yönetimi, sosyal lisans ve 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha 
fazla yönelmesini bekliyoruz.

Scott Hanson, HMA PR, Phoenix: 2018 
trendleri gelecek yılda da devam edecek.  Söz 
konusu trendler içerik pazarlama alanındaki 
büyümeyi, marka mesajlarını günlük iletişimin 
bir parçası haline gelen asılsız ve sahte haber-
lerden ayırmak adına söz konusu mesajları 
profesyonel iletişimciler aracılığıyla vurgula-
mayı içermektedir.   Ayrıca, medya kuruluşları 
birinci anayasa Değişikliği ihlalinin tolere 
edilmemesini sağlamak adına daha fazla çaba 
gösterecek.

Andy See Teong Leng, Perspective Strategies, 
Kuala Lumpur: Müşteri-Ajans-Paydaş ilişkil-
erinin daha da geliştirilmesi PR ajanslarının 
gelecekteki gelişmeleri takip edebilmesi adına 
2019 ve sonrasında önemli bir unsur haline 
gelecek.

Anne Buchanan, Buchanan 
Public Relations, 
Philadelphia: 2019, kendini 
sürekli olarak geliştiren PR 
şirketlerinin PESO (ücretli, 
kazanılmış, paylaşımlı, 
sahip olunan) modelini 
tamamen benimsedikleri bir 
yıl olacak. Halkla ilişkilerin 
ne olduğu ve de ne olmadığı 
konusu tartışarak vakit 
harcamayacağız.

Robert Bauer, Asoluto, 
Vienna: Faaliyet alanımızın 
daha genel bir itibar 
ve iletişim yönetimi 
danışmanlığına kaydığını 
göreceğiz.

Ed Stevens, Stevens 
Strategic Communications, 
Cleveland: Halkla ilişkiler 
sektörü için muhteşem bir 
büyüme yılı bizleri bekliyor. 
Çünkü PR şirketleri kendilerini 
geliştirmeye devam edecek. 
Amerika Birleşik Devletleri 
ve dünya genelinde birlikte 
iş yapabilmek adına PR 
ağlarının genişletilmesine 
yönelik talep giderek artacak. 
Sonuç olarak, kriz iletişimi 
disiplinsiz liderlerin taciz 
söylemlerine, medyada yer 
alış şekillerine ve eylemlerine 
odaklanacak.

Stephane Billiet, We 
Agency, Paris: Müşteriler, 
tüzel kişilere daha 
fazla baskı yapacak 
bir kamuoyunun 
oluşturulmasına yardımcı 
olması adına stratejik 
danışmanlığa giderek daha 
da önem verecek.

Ashley Boarman, LCI,  
San Francisco: Ölçme ve 
ROI, ajans tercihlerinde 
etken rol oynamaya devam 
edecek. Fiziksel dürtülerle 
hareket etme giderek önemini 
yitirecek ve sanal gerçeklik 
öncü bir güç olarak ortaya 
çıkacak. Hızla yayılan haber 
döngüleri piyasaya hakim 
olacak: PR uzmanlarının 
ne zaman ve nasıl 
‘newsjacking’ yapılacağını 
ve kısa süreli başarılara, 
hatta başarısızlıklara, 
nasıl hazırlıklı olunacağını 
bilmeleri gerekiyor. Markaların 
haber bıkkınlığını giderecek 
stratejiler geliştirmesi ve 
olumlu, birleştirici unsurlara 
odaklanması gerekiyor. Liderlik 
görevlerindeki kadınlar ve 
kadın faktörünün önde olduğu 
markalar dikkat çekecek.

Joanne Chan, LBS 
Communications Consulting 
Ltd., Hong Kong: Bir 
kampanyanın satışları ne 
kadar artırdığı ya da ne kadar 
potansiyel müşteriye ulaştığı 
gibi daha nicel başarılara 
dayanan, daha ölçülebilir bir 
iş birliği modeli geliştirmeliyiz.
Dominique Biquard, Identia 
PR, Buenos Aires: Her zaman 
olduğu gibi, güvenirlik hususu 
işimizin olmazsa olmaz 
parçasıdır.
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Kadın dostu bir firma olarak; ‘‘Peynire 
Değer Katan Kadınlar’’ projesi kapsamında 

önümüzdeki yıl sonuna kadar 200 kadına 
eğitim vermeyi amaçlayan Muratbey, 

eğitimlere farklı yerlerde de devam edecek.

“PEYNİRE 
DEĞER KATAN 

KADINLAR” 
BÜYÜYOR

ürkiye’nin ve dünyanın 
peynir anlayışını 
değiştiren Muratbey, 
kadın süt üreticilerini 
destekleyecek bir projeye 
imza attı. Muratbey, 
süt ve süt ürünleri 
sektörüne katkı sağlamak, 

süt üreticilerini desteklemek, 
kadınların süt üretimindeki varlığını 
kuvvetlendirmek ve kadının 
ekonomik açıdan güçlenmesini 
sağlamak adına Peynire Değer 
Katan Kadınlar projesİnİ hayata 
geçirdi Muratbey, ürettiği 
yenilikçi peynirler ile damakları 
şenlendirirken gerçekleştirdiği 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
de topluma katkı sağlıyor. Yeni 
bir sosyal sorumluluk projesine 
imza atan Muratbey, kadın süt 
üreticilerini desteklemek, ekonomik 

açıdan güçlenmelerini sağlamak 
ve sütte verimliliği artırmak adına 
“Peynire Değer Katan Kadınlar” 
projesini hayata geçirdi. Projenin 
ilk etabında Uşak ve çevre illerde 
süt üreticiliği yapan 30 kadına 
eğitimler verildi.

MURATBEY İLETİŞİM VE İŞ 
GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ GÜLNUR 
ULUĞ: HEDEF 200 KADINA 
ULAŞMAK
Kadın dostu bir firma olarak; 
‘‘Peynire Değer Katan 
Kadınlar’’ projesi kapsamında 
önümüzdeki yıl sonuna kadar 
200 kadına eğitim vermeyi 
amaçlayan Muratbey, eğitimlere 
farklı yerlerde de devam 
edecek. Kadınların ekonomik 
anlamda özgürleşmesini 
sağlarken, sektöre kaliteli süt 

T

KSS

Muratbey markasının ‘‘Kadının iş 
hayatındaki yeri ve önemi’’ konusundaki 
yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz?
Kadınlar, evin alışverişçisi ve dolayısıyla 
hanenin karar vericileri konumunda yer alıyor. 
Dolayısıyla ekonominin akışına da kadınlarımız 
yön veriyor. Evlerde karar sürecinde aktif 
rol alan kadınlar, iş hayatına da çok yönlü 
düşünme becerilerini katıyor. Kadınlar, pratik 
düşünme ve hareket etme becerisiyle hem 
firmamıza hem de ekonomimize pozitif 
anlamda katkı sağlıyor. Muratbey Gıda olarak 
kadın dostu bir firmayız. Ar-Ge çalışmalarımızda 
da her zaman kadınların hayatlarını 
kolaylaştıracak yenilikçi ürünlere odaklanıyoruz. 
Gerek yönetimde ve genel merkezde gerekse 

fabrikamızda kadın çalışma arkadaşlarımızın 
sayısı oldukça yüksek. Hem yönetim 
komitelerimizde hem de icra kurulumuzda 
kadın üyelerimiz mevcut. Çalışanlarımızın 3’te 
1’ni kadınlar oluşturuyor. Son dönemde hayata 
geçirdiğimiz “Peynire Değer Katan Kadınlar” 
projemiz ile üretici kadınlara katkı sağlamanın 
haklı gururunu yaşıyoruz.

Oldukça zahmetli bir iş kolu olan süt 
üreticiliğinde kadınların yaşadığı zorluklar 
neler? Gerçekleştirdiğiniz proje kapsamında 
ulaşabildiğiniz kadın süt üreticilerinin 
sorunları çözülecek mi?
Süt üreticisi kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla 
bin bir zahmetle besledikleri hayvanlardan 

Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ
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KSS

girişini artırmayı hedefleyen 
projenin kapsamında kadınlar 
hem sektörde hem de ülke 
ekonomisinde önemli bir rol 
üstlenecek. 

SÜTTE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK 
PÜF NOKTALARI ANLATILDI 
Peynire Değer Katan Kadınlar 
projesi kapsamında katılımcılara 
dört farklı konuda eğitim 
verildi. Muratbey Kalite Sistem 
Sorumlusu Alev Aydın tarafından 
“Kaliteli Süt Üretimi ve Sağım 
Hijyeni” eğitimi alan kadınlar, 
Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi 
Okan Aydın’dan “Hayvan Sağlığı 
ve Bakımı”, Uşak Belediyesi 
Diyetisyeni Vildan Özkaya ve 
Uşak Belediyesi Spor Eğitmeni 
Sinem Tilki tarafından “Sağlıklı 
Beslenme ve Spor” eğitimlerini 

aldı. Eğitimler kapsamında ayrıca 
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
Dr. Öğretim Üyesi ve Uşak 
Üniversitesi Kadın Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşe 
Özdemir de “Osteoporoz ve 
Kadın Sağlığı” konularında süt 
üreticilerini bilgilendirdi. Eğitime 
katılan kadın üreticiler, Dr. 
Öğretim Üyesi Ayşe Özdemir’e 
sağlıkla ilgili sorularını yöneltme 
fırsatı buldu. Cabar Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 
ve Karalar Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ne sağdıkları sütleri 
ulaştıran kadınlar eğitimler 
sonunda sertifika almaya hak 
kazandı. Muratbey fabrikasını 
da gezme imkanı bulan süt 
üreticisi kadınlar, sütün peynir 
yolculuğuna da şahitlik etti.

Muratbey tarafından hayata geçirilen ‘‘Peynire 
Değer Katan Kadınlar Projesi’’ nasıl doğdu?
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kadın 
çalışanlara ve üreticilere ihtiyacın olduğu 
hepimiz tarafından kabul edilen bir gerçek. 
Projemizi oluştururken Muratbey markamızın 
değerleri üzerin yoğunlaştık. Bunlardan 
ilki süt oldu. Süt, Muratbey’in en hassas 
noktalarından birisi. Sütün lezzeti, kalitesi ne 
kadar iyi olursa peynirler de o kadar lezzetli 
oluyor. İkinci en önemli değerimiz ise sütün 
Muratbey fabrikasına ulaştırılmasını sağlayan, 
sütün yolculuğunu başlatan süt üreticileri 
kadınlarımız. Süt üreticilerinin tecrübesi, bilgi 
düzeyleri, iş yapış şekilleri sütü etkileyen 
önemli faktörlerin başında geliyor. Öte yandan 
hayvan sağlığı ve mutluluğu da olmazsa 
olmaz unsurlar arasında bulunuyor. Süt veren 
hayvanın doğru bakımı, bulundukları ortam 
şartları, stres altında olup olmaması ve sağlık 
durumları sütü etkiliyor. Kadın istihdamı ve 
süt başlığındaki iki önemli konu bir araya 
gelince, kadın süt üreticilerine yönelik bir proje 
yapmaya karar verdik. “Peynire Değer Katan 
Kadınlar” projemiz bu şekilde ortaya çıktı.

Bu proje ile neyi hedeflediniz?
“Peynire Değer Katan Kadınlar” projemiz ile 
süt ve süt ürünleri sektörüne katkı sağlamak, 
süt üreticilerini desteklemek, kadınların süt 
üretimindeki varlığını kuvvetlendirmek ve kadının 
ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlamayı 
hedefledik.

Günümüzde birçok marka gerçekleştirdiği KSS 
projeleri ile duyarlılık oluşturuyor. Kısa ya da 
uzun vadeli olarak hayat bulan KSS projelerinin 
marka itibarına katkısı bulunuyor mu?
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri günümüzde 

markaların iş 
stratejilerinde 
olmazsa 
olmazlarından biri. 
KSS projelerinin 
marka imajının 
geliştirilmesinde 
büyük bir payı 
var. Burada en 
önemli nokta, 
projelerin şeffaflıkla 
yürütülmesi 
ve tüketicilere 
dokunuyor 
olması. Tüketiciler 
samimiyet ile 
yapılan projeleri 
kolaylıkla fark ediyor 
ve destekliyor.

Aristo İletişim Marka Grup Direktörü 
Dilay Çelik

sütlerini sağıyorlar. Uygun 
muhafaza koşullarını koruyarak 
sütlerini bizlere ulaştırıyorlar. 
Elbette çoğunluğu geçmişte 
büyüklerinden öğrendikleri eski 
yöntemleri uyguluyorlar. Bu 
yöntemlerde bazı hatalar ya da 
eksikler olsa dahi aynı geleneği 
sürdürmeye devam ediyorlar. 
Projemiz kapsamında eğitim alan 
üreticilerimiz hijyen, süt içeriği, süt 
kalitesi, süt sağım teknikleri, süt 
taşıma ve depolama yöntemleri, 
hayvan bakımı, sütün peynire 
olan etkisi gibi konularda bilgi 
alıyor, modern ve kolay yöntemleri 
öğreniyorlar. Süt üreticisi kadınlara 
ilk katkımız, verimli süt üretiminin 

yöntemlerini öğretmek oluyor. İkinci 
katkımız ise; ekonomik yönden 
güçlenmelerini sağlamak. Sütün 
kalitesi arttıkça sütün değeri de 
artıyor. Dolayısıyla kazanç da doğru 
orantılı olarak artış gösteriyor. 
Doğru yöntemleri uygulayarak 
verimi artıran kadın üreticilerimiz 
daha çok kazanarak ekonomik 
güçlerini arttırmış oluyor. Bu 
proje kapsamında ayrıca “Sağlıklı 
Beslenme ve Spor” ile “Kadın 
Sağlığı” konularında da konunun 
uzmanları ve akademisyenlerle 
eğitimler gerçekleştirerek 
kadınlarımızın yaşam kalitesini 
yükseltmek üzere birçok boyutta 
katkı sağlamaya çalışıyoruz.
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DIJITAL DEVRIMIN 
VE TEKNOLOJIK 
DEĞIŞIMIN YARATTIĞI 
YENI DÜZEN HEM 
SOSYAL HEM DE 
KURUMSAL HAYATIN 
TÜM DINAMIKLERINDE 
ETKISINI 
HISSETTIRIYOR.

En sevdiğiniz diziyi seyrediyorsunuz. Dizideki aile 
keyifli bir kahvaltı sofrasında bir arada. Derken anne 
elinde yeni çıkan bir meyve suyuyla ekranda beli-
riyor, tüm aile bireyleri bayıla bayıla meyve suyunu 
içip ne kadar lezzetli ne kadar doğal olduğuyla ilgili 
methiyeler düzüyor. Ya da ofiste arkadaşlarınızla 
yaz tatilinde nereye gideceğinizi konuşuyorsunuz, 
muhabbetiniz bir mesajla bölünüyor ve telefonunu-
za baktığınızda konuştuğunuz lokasyonla ilgili tatil 
satan bir web sitesinden teklif gelmiş. Yabancı gel-
medi değil mi? Liste uzayıp gidiyor, bu mesajlardan 
kaçmak artık neredeyse imkânsız. Peki bu noktaya 
nasıl geldik, bu kadar fazla mesaj markalara bir 
fayda sağlıyor mu? Birlikte inceleyelim.

60’ların kısıtlı üretim olanakları nedeniyle değerli 
olan nihai ürün üzerine kurulmuş pazarlama yakla-
şımları, 90’lara gelindiğinde artan üretim imkanları 
nedeniyle yerlerini üretimden çok satışın pazarla-
ma faaliyetlerinin merkezi konumuna geldiği yeni 
yaklaşımlara bıraktı. Bu durum markaları müşteri 
odaklı bir bakış açısı geliştirmeleri konusunda 
zorladı ve üretim odaklı pazarlama yaklaşımları 
tüketim ve ihtiyaç kavramları doğrultusunda yeni-
den tanımlandı. İletişim boyutunda da tüketicileri 
merkeze alan yeni stratejilerin geliştirilme süreci 
böylece başlamış oldu. 

 Teknolojinin gelişmesiyle artan üretim kapasitesi 
markaların ürünlerini çeşitlendirme imkanlarını 
artırdı. Böylece markanın hitap ettiği hedef kitle 
sayısı, buna paralel olarak da her hedef kitle grubu 
için oluşan iletişim ihtiyacı da artmış oldu. Markalar 
ürünlerini çeşitlendirirken yapmış oldukları iletişimi 
de çeşitlendirmek, hitap ettikleri farklı hedef kitleleri 
için farklı iletişimler yapmak zorunda kaldılar. Bu 
durum teknolojinin sunduğu yeni mecraların devre-
ye girmesiyle daha da ‘girift’ hale geldi çünkü mar-
kanın aynı hedef kitle için farklı mecralarda farklı 
ve mecranın nitelikleriyle uyumlu iletişim yapma 
ihtiyacı ortaya çıktı. Genele konuşan ortak bir ileti-
şim diliyle hedef kitlesinin tamamına ulaşması gün 
geçtikçe daha da zorlaşan markalar farklı mesajlar, 
farklı vaatler, farklı görselliklerle iletişim yapmaya 
çalışınca günümüzde de önemli bir sorun haline 
gelen iletişim kirliliği ortaya çıktı.

Pazarlama 4.0 olarak da adlandırılan bu dönemde 
artık tüketiciler binlerce reklam mesajına maruz 
kalıyor. Durumun geldiği noktayı netleştirmek için 
yapılan bir araştırmaya bu noktada yer verebiliriz. 
Leon Zurawicki’nin “Neuromarketing: Exploring the 

BU İLETİŞİMİ 
BÜTÜNLEŞTİRMEK LAZIM

Brain of the Consumer” kitabında değerlendirdiği gibi 
tüketiciler her gün 3 bin ila 20 bin arası mesaja ma-
ruz kalıyor. Bu saniyede 11 milyon bit veriye karşılık 
geliyor, insan beyni ise saniyede sadece 50 bit veriyi 
işleyebiliyor. Bu da tüketicilerin maruz kaldıkları me-
sajların yüzde 99,9’unun algılamadıkları anlamına 
geliyor. Ve tabi ki boşa giden pazarlama bütçeleri.  
Tüketicilerin satın alım kararlarını nasıl verdiklerine 
yönelik yapılan araştırmalar tüketicilerin kendilerine 
yöneltilen iletişim çalışmalarını kategorize etme-
diklerini, aynı marka için farklı kaynaklardan gelen 
tüm mesajları bir bütün olarak değerlendirdikleri ve 
markanın yönelttiği birbirini tamamlamayan mesajları 
karmaşık ve tutarsız bularak rafta markayı tercih et-
mediklerini gün yüzüne çıkardı. Bu realite yıllarca ayrı 
ayrı yönetilen pazarlama karmasının (ürün, reklam, pr, 
promosyon, mecra, vb.) bir bütün olarak düşünülmesi 
gerekliliğini ortaya çıkardı. Böylece genel anlamda bir 
organizasyonun tüm iletişim aktivitelerinin koordine 
edildiği bir süreç olarak tanımlanan bütünleşik pazar-
lama iletişiminin de ayak sesleri duyulmaya başladı.

Dijital devrimin ve teknolojik değişimin yarattığı yeni 
düzen hem sosyal hem de kurumsal hayatın tüm 
dinamiklerinde etkisini hissettiriyor. Mobil telefon ve 
tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla pazarlama büt-
çeleri içindeki payları artan dijital yatırımların mesaj 
yoğunluğunu geometrik olarak artırması bütünleşik 
iletişimin günümüzde daha da önem kazanmasını 
sağladı. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla geçmişin 
pazarlama iletişiminin belirli bir alanında uzman-
laşmış ajansları bir araya gelerek markalara tek çatı 
altından hizmet vermeye başladı. Bu sayede markalar, 
kurumsal hayatın zorlayıcı şartları ve çetin rekabet 
ortamında ayakta kalabilmek için dijitalleşmenin 
yarattığı bu yeni ortama hızlı bir şekilde uyum sağladı. 
Dijitalleşmenin hayatımızın her alanına girmesi ve 
Big Data (Büyük Veri) olarak ifade edilen tüketicilere 
yönelik farklı kaynaklardan elde edilen tüm bu verileri-
nin anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmesiyle artık 
tekil tüketicilere iletişimi olanaklı kıldığı günümüz 
dünyasında bütünleşikliği korumak çok zor olsa da 
bunu başaramayan markaların ayakta kalamayacağı 
yadsınamaz bir gerçek.

Selim Ceylan
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Danışman işe almak zor bir iştir. Şirket kültürünüz ve değerlerinizle ilgilenecek birisini nasıl 
bulursunuz? Bütçe durumu ne olacak? Sonuçları nasıl ölçersiniz? Konu halkla ilişkiler olunca, 
çoğu insanın iş hayatının somut olmayan bu yönüyle ilgili sıkıntı yaşadığı düşünüldüğünde, işler 
daha da zor olabilir. ✍ Leeza Hoyt, APR - The Hoyt Organization, Inc. 

G
beceri koyabilecek, profesyonel bir 
PR uzmanları ekibine ihtiyacınız 
olacaktır. Öte yandan, sadece 
yeni bir web sitesine ya da özel 
bir etkinliğin tanıtımına ihtiyacınız 
varsa, düşündüğünüz şirketlerin o 
görev ya da programdaki başarısı 
ile meşhur olması, çok az ve çok 
spesifik alanlarda uzmanlaşmış 
olması gerekir; böylece yatırdığınız 
PR bütçesinin karşılığını hakkıyla 
alabilirsiniz.

Toplantı yapmaya hazır olun.  
Bizlere çoğu zaman fiyat teklifi 
vermemiz için telefonlar gelir. 
Ve bu çağrılara cevap vermeyiz. 
Oysa toplantı olmadan - yüz yüze, 
telefon veya görüntülü sohbet 
olmadan - istediğiniz ve ihtiyacınız 
olan şey için gerçek bir his elde 
etmeniz imkansızdır. Bu nedenle, 
zamanınızın bir kısmını kısa listeye 
aldığınız şirketleri tanımak için 
ayırmaya hazır olun. Bunu doğru 
şekilde yapmak için, bu şirketlerin 
geçmişlerini, müşteri yelpaze-
lerini, deneyimlerini, hedefleri-
nize ulaşmanıza nasıl yardımcı 
olabileceklerini ve sonuçları nasıl 
ölçtüklerini bilmek istersiniz. Son 
olarak, referans talebinde bulun-
mayı unutmayın.

Evet, sonuçları ölçebilirsiniz.  
Başarıdan ne anladığınızı tar-
tışmaya hazır olun. Başarı, Wall 
St. Journal’da kapak sayfasında 
adınızın geçmesi midir, yoksa bir 
sosyal medya kampanyası sonucu 
web trafiğinizde ölçülebilir bir artış 
mıdır? Herkesin farklı başarı düğ-
meleri var; sizinkinin ne olabilece-
ğiyle ilgili biraz düşünün. Ardından, 
o noktaya sizi nasıl taşıyabilecek-
leri konusunda ajanslarla samimi 
bir tartışma yapın. Bu yol haritası 
sadece olanakları açıklığa çıkar-
makla kalmayacak, aynı zamanda 
şirketinizi ileriye taşıyacak bir ekip 
olarak birlikte çalışmaya da temel 
oluşturacaktır.

BİR PR FİRMASINA MI 
İHTİYACINIZ VAR? 

erçekten kayda değer bir şey 
yaptırabilirken, sonuçlara 
yönelik gerçek bir ölçüm 
de sağlayabilen yollar 
vardır. Bunun bir parçası, 
sizin için doğru firmayı 
bulmak için işlerinizi nasıl 
ayarlayacağınızı ve ilk etapta 
hangi soruların sorulacağını 

bilmeniz gerekir. İşte mükemmel bir 
PR firması bulma arayışınızda ele 
almanız gereken en önemli sorular.

Bütçeniz ne kadar? Konuştuğunuz 
her danışman, sizin için doğru 
programı tasarlamak için bu bilgiye 
ihtiyaç duyar. İleride bu işe ne 
kadar yatırabileceğiniz konusunda 
şeffafsanız, herkese çok fazla zaman 
kazandırırsınız ve “er ya da geç” 
demeye gerek kalmadan, daha en 
baştan, size en uygun olanı bulursu-
nuz. Bu ev satın almak gibidir - şehir 
merkezinde küçük, iki yatak odalı bir 
apartman dairesi mi arıyorsunuz, 
yoksa şu anki yaşam tarzınıza uygun 
olarak banliyölerde geniş, aile tarzı 
bir ev mi? Her ikisi de ihtiyaçla-
rınıza bağlı olarak çok farklı fiyat 
noktalarıyla mükemmel seçimlerdir. 

PR dünyasında da benzer bir durum 
var; fiyat noktaları farklılık gösterir ve 
birçok ajansın minimum aylık ücretleri 
bulunur. 

Nasıl bir PR ‘modeli’  
istiyorsunuz? Projeniz küçük, tek sefer-
lik bir projeyse, sektörünüzde uzman-
laşmış bir PR freelancer bularak daha 
iyi bir değer elde edebilirsiniz. Ancak, 
daha fazla insan gücü gerektiren veya 
bölgesel veya belirli bir sektörle ilgili 
olan daha büyük, sürmekte olan prog-
ram arıyorsanız, uzmanlığınızı sizin 
amaçladığınız noktalarla aynı olan orta 
ölçekli bir kuruluş doğru seçim olabilir. 
Öte yandan, daha büyük bir ajans ara-
yan büyük bir ulusal veya uluslararası 
şirketseniz, uluslararası bir şirket doğru 
tercih olabilir. 

Belirli bir program türü için mi 
arıyorsunuz yoksa takımınızda 
daha uzun vadeli, geniş bir iletişim 
uzmanları yelpazesine mi ihtiyacınız 
var? Şirketinizin genel imaj oluşturma 
ve markalama ihtiyacı varsa, seçebi-
leceğiniz çok çeşitli seçenekler var. 
Bu durumda programınıza ait tüm 
hedeflere ulaşmak için masaya bir dizi 
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GÜNDEMDE OLUŞAN VE TÜKETICI 
TARAFINDAN BENIMSENEREK YOĞUN BIR 
ŞEKILDE KONUŞULAN KONULAR, GERÇEK 
ZAMANLI PAZARLAMA IÇIN ZEMIN 
OLUŞTURUR.

“Real Time Marketing” ya da Türkçeleştirilmiş 
haliyle “Gerçek Zamanlı Pazarlama”, markaların 
gündemde yer alan popüler konulara ilişkin 
yaptığı içerik pazarlaması faaliyetidir.

Gündemde oluşan ve tüketici tarafından benim-
senerek yoğun bir şekilde konuşulan konular, 
gerçek zamanlı pazarlama için zemin oluşturur. 
Markalar bu durumdan faydalanarak ürün veya 
hizmetleriyle alakalı içerikler oluşturup olayların 
olduğu an itibarıyla pazarlama faaliyetlerini 
gerçekleştirir.

Başarılı bir gerçek zamanlı pazarlama faaliyeti 
için en önemli koşul güncelliktir. Bu nedenle 
paylaşımların konuyla aynı gün hatta mümkünse 
o an içerisinde yapılması gerekir. Bu noktada 
anlık paylaşıma olanak tanıması nedeniyle 
gerçek zamanlı pazarlama faaliyetinin en başarılı 
uygulama alanının sosyal medya olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Sosyal medyada yapılacak gerçek zamanlı 
pazarlamanın başarılı olabilmesi, tüketicilerin 
dikkatini çekmesi, aynı zamanda markaya da 
fayda sağlayabilmesi için hem markanın kim-
liğine hem de sosyal medyanın mizahi ve zeki 
diline uygun olması gerekmektedir. Özellikle 
sosyal medya paylaşımlarında çok ciddi bir dil 
yerine, samimi ve komik olmak markayı daha 
dikkat çekici kılacaktır. Ayrıca paylaşımın gün-
dem oluştuktan hemen sonra yapılıyor olması 
çok kritiktir çünkü sosyal medyada dün dündür, 
bugün ise yepyeni bir gün.

IKEA’DAN DOLU DOLU GERÇEK ZAMANLI 
PAZARLAMA
IKEA Türkiye, dolu endişesiyle araçlarını battaniye-
lerle saran İstanbullulara küresel kampanyasının 

GÜNDEMİ FIRSATA 
ÇEVİRMEK: BAŞARILI GERÇEK 
ZAMANLI PAZARLAMA

diline uygun bir mesaj verirken bir süredir kendini 
unutturan gerçek zamanlı pazarlamaya da başarılı 
bir örnek sundu.

Meteorolojiden yapılan dolu uyarısı İstanbul’da 
ciddi bir endişeye yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki 
doluya karşı insanların gösterdiği ilk tepki de açık 
havada bulunan otomobillerini korumak için çeşitli 
önlemler hazırlamak oldu. Battaniyelerle, kasa ve 
kartonlarla, örtülerle araçlarını örten şehir sakinleri 
araçlarını adeta bir bebekmişçesine kundaklara 
sardı ve korumaya çalıştı.

IKEA Türkiye hayatın içindeki bu detayı çok iyi 
yakaladı ve marka kimliğiyle örtüşen, dikkat çekici 
bir içerik hazırladı. Instagram’da yayınlanan ilanda 
kuş bakışı çekilmiş battaniyeye sarılı araçların 
yanına IKEA ürünlerinin etiketlerini yerleştirerek hem 
ürünlerini tanıtmış oldu hem de gündemi yaka-
ladı. Böylece bir süredir kendini unutturan gerçek 
zamanlı pazarlamaya da başarılı bir örnek sundu. 
Yaratılan duygusal bağ sayesinde şehir sakinlerinin 
de etkileşime girmeleri kaçınılmaz oldu.

Raci Seymen
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paylaşın, hedef kitlenizi ilgilendirdiğini ve 
memnun ettiğini düşündüğünüz hususları 
ve kurumsal değerlerinizi destekleyin. 
İçinden geçtiğimiz bu “asparagas haber” 
çağında insanlar saygın itibar sahibi 
geleneksel ve dijital medya kuruluşlarına 
halen güveniyor.

Şirketinizin internet sitesini ve 
sosyal ağ sayfalarınızı olumlu 
deneyimlere dönüştürerek 
müşteri ya da tüketicilerinizin 
ihtiyaçlarını onların istediği 
şekilde karşıladığından emin 

olun. Bir geri bildirim yapıldıysa ya da bir 
müşteri yardım talebinde bulunduysa, ilgili 
müşterinin internet sitenizi ya da sosyal 
ağ sayfanızı güven duygusu içerisinde, 
önemsendiğini hissederek terk ettiğinden 
ve fikirlerinin dikkate alındığını hissettiğin-
den emin olun. 

Müşterilerinize “hak edilmiş 
içerik” ile yaklaşmayı deneyin. Bir 
tüketicinin ürününüz ile etkile-
şime geçtiğini görürseniz bunu 
kullanın, bunu diğer insanlara 

gösterin (öncesinde her zaman 
ilgili kişinin onayını alın) böylece 

diğerleri söz konusu eylemin farkına varıp 
güven duygusu besleyebilir.

Sunduğunuz hizmet ve ürünlere 
veya bulunduğunuz sektöre 
ilgi duyan tüketici veya müşte-
rilerinize yararlı bilgiler sunun. 
Örneğin, internet sitenizde ve 
sosyal platformlarda müşteri ve 

tüketicilerinize öğrenmek istedikleri 
unsurları sorabilecekleri bir alan sağlaya-
bilirsiniz ve onlara özellikle ne hakkında 
bilgi edinmek istediklerini sorabilirsiniz.

Son olarak, sözlerinizi tutun. Vaat 
ettiğiniz şeyleri hayata geçirin ve 
kurumsal değerlerinize uygun 

şekilde yaşayın, bu değerlerin 
şirketinizin birer köklü unsuru hale 

geldiğinden emin olun.

İLETİŞİMCİ

Günümüzde eli güçlenen tüketicinin ilgili hizmet veya ürünleri sadece sizinle hem fikir 
olması ve kişiliğinizden etkilenmesi halinde satın aldığı, kurumsal değerlerinizin müşterinin 
kendi fikirleri ile örtüşmesini ve bu değerlerin şeffaf ve tanınır olmasını gerektiren farklı 
küresel bir dünyada yaşıyoruz. ✍ Sheena Campbell-Royle - SCR SCP 

MÜŞTERİ GÜVENSİZLİĞİNİ TERSİNE 
ÇEVİRMEK ADINA 7 PR TAKTİĞİ

u büyük bir değişim ve şirketlerin bu 
değişimin kendileri için ne ifade etti-
ğini anlaması gerekiyor. Konu güven 
eksikliği olduğunda, durumu sadece 
kalite ve ücret açısından ele almak 
yeterli olmayacaktır. Tüketiciler artık 
birtakım haklara sahipler ve sizin şir-
ketinize neden güvenmeleri gerektiği 

hususunda kafa yoruyorlar. Bir şirket olarak 
bu konuda bir adım atmanız, kendinizi 
tanıtmanız, düşünce ve davranış biçiminizi 
ve dünya görüşünüzü belirtmeniz gerekiyor. 
Söz konusu değişim tüm seviyelerde yaşa-
nıyor ve müşterilerinin güvenini kaybetmiş 
bazı şirketleri, stratejilerini yeniden gözden 
geçirmeye zorluyor. 

Bu yazımızda sizinle müşterilerinizi, 
tüketicilerinizi ve onların güvenini yeniden 
kazanmak ve bu güveni sürdürmek adına 
şirketinizin, PR konusunda izlemesi gereken 
stratejilere yönelik birtakım tüyoları payla-
şacağız.

Uyguladığınız adımları ve hedef 
kitleniz ile iletişime geçme şekli-
nizi dikkatlice analiz edin, bu sizin 
pazardaki “sesiniz”. Şirketinizin 
tamamının bakış açınızı ve değer-
lerinizi anladığından emin olun ve 

söz konusu unsurları bahsi geçen gruplarla 
belirleyin. Hedef kitlenizi analiz sürecine 
dahil edin, böylece fikirlerinizin herhangi bir 
dayatma olmadan anlaşılmasını ve benim-
senmesini sağlayabilirsiniz.

Sosyal ağ mevcudiyetinizi gözden 
geçirin ve bazı sosyal ağların ağır 
eleştirilere maruz kalabileceğini 
göz önünde bulundurun. Tüketici-
lerin sizi bu hataların önemli bir 
öğesi olarak görmediğinin farkın-

da olun ve şeffaflık unsuruna “yapılacaklar” 
listenizde öncelik tanıyın çünkü şeffaflık 
güvenle eşdeğer öneme sahiptir. 

Saygın gazete ve yayınlarda gö-
rünürlüğünüzü artırın ve insanlara 
kendinizi tanıtın. Kendinizi fark 
ettirin ve fikirlerinizi diğerleri ile 

B
HER BIR TÜKETICI 
DOKUNUŞUNUN

 ŞIRKETINIZI 
“INSANLAŞTIRMAK” 

ADINA BIR 
FIRSAT TEŞKIL 

ETTIĞININ FARKINDA 
OLUN, BU DURUM 

TÜKETICILERIN 
EYLEMLERINIZE 

GÜVENMESINI 
KOLAYLAŞTIRACAKTIR.
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MÜZIK; HIÇ 
TANIŞMADIĞINIZ, 
KARŞILAŞMADIĞINIZ 
MILYONLARLA 
KURDUĞUNUZ ÇOK 
SPIRITÜEL BIR ILETIŞIM 
YOLU ASLINDA. HEYKEL 
GIBI, RESIM GIBI, DANS 
GIBI…

Son günlerin sinematografik ve müzikal 
bağlamda en çok konuşulan filmlerinden 
biri Bohemian Rhapsody. Yakaladığım satır 
aralarıyla, dönemi saran popüler kültürün 
müziğe, sanata yansıyan uzantılarıyla ve bir 
iletişimci olarak şahsıma temas eden birkaç 
övgüye değer yönüyle seyir zevki yüksek bir 
biyografi filmi olduğunu düşünüyorum. 

Her şeyden evvel salt Freddie Mercury’nin 
etrafında dönen bir akışa izin verilmemiş; 
güçlü biçimde bir Queen tarihçesini de 
izleyiciyle buluşturma yoluna gidilmiş. Zira 
Freddie’nin ilahlaştırılması yahut grubun 
arka planda adeta tesadüfi bir oluşum gibi 
sergilenmesi Queen’i belki de az dozda 
bilecek bir nesil için hiç de adil olmazdı. 

Bir yandan da Freddie Mercury’nin görünenin 
aksine muazzam bir itici güç olduğunu da 
göz ardı etmemek gerek. Neden görünenin 
aksine? Yakın dostları onun esasen içine 
kapanık, hatta dingin bir kişiliğe sahip 
olduğundan bahseder. Diğer yandan ender 
rastlanan bir ses, muazzam bir şov yeteneği 
ve müzik üzerinden inanılmaz bir iletişim 
ustalığı – becerisi…

Yani yetkinliği sadece müzikle sınırlı değil…

Müzik; hiç tanışmadığınız, karşılaşmadığınız 
milyonlarla kurduğunuz çok spiritüel bir 
iletişim yolu aslında. Heykel gibi, resim gibi, 
dans gibi…

SHOW MUST GO ON…
Freddie ile birlikte Queen’in evrensel 
başarısının temelinde yatan süper güç belki 
de budur. Kalıplara uymayı reddederek 
geleneği alaşağı eden, yeni olan ne 
varsa coşkuyla üzerine giden, risk alan ve 
herkesin, her an, bulunduğu her yerden ona 
bağlanabileceği ortak bir müzik dili yaratma 
çabası.

Böylesine kuvvetli bir iletişim ve etkileşim 
gücü sizi sadece başarılı kılmaz, aynı 
zamanda ölümsüzleştirir. 

Velhasıl ölümünün ardından 27 yıl geçmiş bir 
Freddie ya da Queen ile şimdilerde yeniden 
buluşabiliyorsak, o zaman adamlar haklı 
beyler…

Show must go on…

Elvan Kantarcı
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Yeni dönem ürünlerinde; soft renkleri, ışıltıları ve 
aydınlatıcıları ön planda tutan essence ve Catrice 
güzellik ve makyaj bloggerlarıyla bir araya geldi. 
Yeni ürünleri deneyimleme fırsatı bulan bloggerlar, 
katıldıkları workshopla da keyifli vakit geçirdiler. 

YENI ÜRÜNLERINI TANITTI 

rünleriyle makyaj bloggerlarının yakından takip ettiği essence 
ve Catrice, yeni ürünlerini Beşiktaş Freya’da düzenlediği bir 
etkinlikle tanıttı. Yeni ürünlerin tek tek tanıtıldığı ve deneyim-
lendiği etkinliğe güzellik ve makyaj bloggerlarının yanı sıra 
Almanya’dan marka temsilcileri de katıldı. 

ESSENCE VE CATRICE

U

OCAK 2019 //
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ürriyet Kitap’tan çıkan “Deli misin sen?’’ Türkiye’nin 
en başarılı 10 iş insanını mercek altına alıyor. 
Öncelikle isimleri nasıl belirlediniz?  
Seçiminizi nasıl yaptınız?
Türkiye’nin en başarılı iş insanları dersek yanlış 
olur. Biraz daha şirketler bazında düşünerek hareket 
ettik. 2000 yılından sonra Türkiye’ye damga vuran iş 
insanlarının listesini çıkardık, şirketlerin listesini yaptık. 
Ciddi şekilde büyümüş birçok şirket vardı. Ali Sabancı 
Pegasus’u aldığında Türkiye’de birçok havayolu şirketi 
batıyordu. Böyle bir dönemde Pegasus’u alıp, Türkiye’nin 

en büyük ikinci havayolu şirketi yaptı. Sadece paranızın olması da yeterli 
değil. Bunu da göstermek istedik. Herkes Acun Ilıcalı’dan bahsediyor. Başarılı, 
başarısız birçok şey söyleniyor ama muhabirlikten gelip de kanal sahibi 
olan başka bir insan yok. Tek kadın koyduk. Satış ve satın almaların hikayesi 
olduğu için tek kadın Gamze Cizreli’ydi. Big Chef’in önemli bir bölümünü yurt 
dışından satın almıştı. En çok beğenilen hikâye de Gamze Hanım’ın hikayesi 
oldu. Sonrasında Yemeksepeti’nin hikayesi vardı. Nevzat Aydın’ın üzerinden 

Gazeteci Ceyhun Kuburlu:

Delilik En Büyük 
Servetimiz

Başarı bir yolculuktur. Yolda emin adımlarla ilerlemek önemli. Asıl 
önemli olan ise herkesin ‘‘Deli Misin Sen?’’ bakışları altında bu 
yolculuğa çıkabilmek. Gazeteci Ceyhun Kuburlu iş dünyasında 
bu cesareti gösteren en başarılı şirketler arasında bulunan 10 

markanın mimarını bir kitapta topladı. 17 yıllık mesleki birikimini 
gerçekleştirdiği araştırma ve söyleşilerle harmanlayıp, güzel 
bir kurguyla okuyucu ile buluşturan Kuburlu, yeni kitabı için 

şimdiden hazırlıklara başladı.

Nida Özer Can✍

H
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görüştüm, o tarihteki gazeteleri inceledim, 
araştırma yaptım. Zemin hazırlamak için baya 
zaman gerekiyor. Edindiğim bilgilerle son olarak 
kitabı kurguladım. 

Kitabınızın ismi oldukça ilgi çekiyor. Sizce 
Delilik en büyük servetimiz mi?
Kitabın ismini aslında ben koymadım. Projeyi 
kiminle paylaşsam ‘‘Deli Misin Sen’’ diyorlar. 
Ali Sabancı havayolu şirketi kuracağım, Sabiha 
Gökçen’den uçacağım diyor, ‘‘Deli Misin 
Sen’’ diyorlar. Gamze Cizreli, Big Chef’lerden 
önce Ankara’da bir kafe kuruyor. Ankara’nın 
ilk cheesecake’ini yapıyor, latte’sini yapıyor 
sonrasında eşiyle sorunlar yaşayıp, ayrılıyor. 
Beş kuruş parası yokken bu yatırımı yapmaya 
kalıyor ‘‘Deli Misin Sen’’ diyorlar. Acun Ilıcalı’ya 
gelince; programların reyting yapıyor, çok 
beğeniliyor, böyle git, kanal alıp ne yapacaksın 
‘‘Deli Misin Sen’’ diyorlar. Tüm hikayelerde 
geçen bir kelimeydi, ben de kitabın adını 
koydum. Delilik en büyük servetimiz. Ama 
kimsede durup, dururken delirmiyormuş onu 
anladım.

Kitapta hiç duymadığınız yenilgileri, başarıya 
giden yolun komik, komik olduğu kadar zor 
taraflarını anlatıyorsunuz. Sizi gerçekten 
şaşırtan bir hikâye oldu mu?
Benim için en şaşırtıcı hikâye Galip 
Yorgancıoğlu’nun hikayesi. Galip Yorgancıoğlu 
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DELILIK EN BÜYÜK SERVETIMIZ. 
AMA KIMSEDE DURUP, DURURKEN 
DELIRMIYORMUŞ ONU ANLADIM.

34

gittik. Kitabı söyleşi şeklinde yapmadık. Farklı bir 
konsept üzerinden gittik. Bu insanlarla görüştüm, 
daha sonra bunu kurguladım. Öykü tadında, kısa 
hikâye tadında yazdım.

Anlatmak isteyip de anlatamadığınız bir hikâye 
oldu mu?
Bunlardan biri Mars Sinemaları’nın - Muzaffer 
Yıldırım’ın hikayesi. Bizim dönemimizde 
Parliament Sinema Kulübü kültürü vardı. 
Parliament sinema kültürünü ülkemize 
getiren Muzaffer Yıldırım’dır. Sonradan Mars 
Sinemaları’nı kurdu. Mars Sinemaları bu 
kadar hızlı büyüdü ama AFM’ler ondan önce 
piyasaya girdi. AFM’ye Ruslar yatırım yaptı, 
Mars Sinemaları’na Amerikalılar yatırım yaptı. 
Rusya’da kriz patlayınca AFM’ler küçülme 
kararı aldı. Amerikan sermayesi Muzaffer 
Yıldırım’a tam destek verince büyüdü. Biraz 
şansın da olması gerekiyordu bu da onun bir 
göstergesi. 

Ne kadar sürede kitabı tamamladınız?
Bir senede tamamlandı. Tek tek herkesle 

Mey İçki’nin başına geldiği dönemde bir 
araştırma yaptırıyor. Herkesin rakıdan nefret 
ettiğini söylüyor. O süreci nasıl değiştirdiğini, 
şişeye nasıl yatırım yaptığını, Almanya’da 
gerçekleşen kokteyllerde rakının nasıl 
kullanıldığını anlatıyor. O bölümü çok 
beğenmiştim. Sonra Nevzat Aydın’ın bir hikayesi 
vardı. Üniversite yıllarında Yunanistan’da 
düzenlenen bir konsere bir ekip gönderecekler, 
onun organizasyonunu yapıyor. İlk işi ve ilk 
organizasyonu aslında. Tam o sıra gidecekleri 
gün Yunanistan Gümrük Kapısı’nda grev başlıyor. 
Araya büyük elçileri sokarak öğrencileri ülkeye 
sokuyor. Öyle bir adamın yıllar önce bunlarla 
uğraşıp konser turizmini başlatması beni etkiledi. 

Kitapta size göre en dikkat çeken röportaj 
hangisi oldu? Sizi en çok etkileyen başarı 
hikayesi hangisi?
Mehmet Özkan’ın Altınordu Spor Kulübü hikayesi 
beni etkiledi. Altınordu Spor Kulübü küme 
düşmek üzereydi. O aşamada kulübü yakalıyor. 
Bucaspor’la anlaşıyor, akademi kurup, futbolcu 
yetiştirelim diyor. İlk Salih Uçan’ı Fenerbahçe’ye 

Keşke bu hikayeleri 
teker teker birer 
kitap yapsaydım diye 
düşündüm.
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IKINCI KITAP IÇIN 
HAZIRLIKLARA 
BAŞLADIM. ADI ‘‘DELI 
MISIN SEN 2’’ OLACAK. 
TÜRKIYE’DE O KADAR 
ÇOK BAŞARI HIKAYESI 
VAR KI, HEPSI BIR 
KITABA SIĞMAZ. O 
YÜZDEN SERI HALINDE 
YAYINLAMAK ISTEDIK.
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satıyor. Sonra 4 milyon Euro vermeniz gerekiyor 
diyor, Bucaspor’da vermiyor. Mehmet Özkan’da 
ceketini alıp çıkıyor ve kendine kulüp arıyor. 
Taraftarı olan kulüp istemiyor. Sonra Altınordu’ya 
gidiyor. Bucaspor’dan da 85 tane 7 – 14 yaş arası 
çocuğun lisansını alıyor. Bu çocukların iki tanesi 
var: Bunlardan biri Çağlar Söyüncü, diğer ise 
Cengiz Ünder. O çocuklar şu anda biri Roma’da 
diğeri Almanya’da futbol hayatını sürdürüyor. 
Şu anda portföylerinde 7000 tane çocuk var ve 
Türkiye’de 450 tane beden eğitimi öğretmeniyle 
çalışıyorlar. Beden eğitimi öğretmeniyle çalışan 
tek kulüp. 

Kitaptaki hikayelerin dışında ‘‘keşke ben de 
olsaydım’’ diyen oldu mu? 
Oldu, o yüzden kitabın ikincisini hazırlayacağız. 
Adı ‘‘Deli Misin Sen 2’’ olacak. Türkiye’de o 
kadar çok başarı hikayesi var ki, hepsi bir kitaba 
sığmaz. O yüzden seri halinde yayınlamak istedik. 
Benim de çok yer vermek istediğim ama yer 
veremediğim hikayeler oldu. Yeni kitap için 10 
hikaye belirledik. 

Kitap şu an kaçıncı baskıda? Nasıl dönüşler 
alıyorsunuz?
Beşinci baskı bitmek üzere. Her baskıda 2000 
adet bastılar. 5 – 6 aylık bir süreci göz önünde 
bulundurursak gayet iyi gidiyor. Okuyan kişiler iki 
günde kitabı bitirdiklerini söylüyorlar. 

İlk kitabınızla istediğiniz başarıyı yakaladınız. 
Kitabınızın çıktığı günden bugüne kadar kitapla 
ilgili olarak özeleştiri yaptınız mı? 
Keşke bu hikayeleri teker teker birer kitap 
yapsaydım diye düşündüm. Sadece iş dünyası 
değil, neden sanattan, spordan hikayeler 
eklemeyelim ki? Bence bugün Aleyna Tilki’nin bile 
tek başına bir hikayesini yazabilirsiniz. 

İş yaşantısına dönecek olursak dünden bugüne 
ekonomi dünyasını nasıl değerlendirirsiniz?
2001 yılında sektöre adım attım. Aydın Doğan 
Anadolu İletişim Lisesi’nin ilk mezunlarındanım. 
Son senemizde zorunlu staj vardı. Ben de 
böylece Hürriyet’te çalışmaya başladım. 
Yine ekonomi servisindeydim. O zamandan 
bugüne ne değişti derseniz bence hiçbir şey 
değişmedi. O zaman da Sabancılar vardı, şimdi 
de Koçlar var. O zaman da Ethem Sancak 
vardı, şimdi de var. Durum olarak pek bir şey 
değişmedi ama haber şekli çok değişti. Mesela 
80’lerde ekonomi haberciliğinde sivribiber, 
domates, patlıcan fiyatları yer alıyordu. 90’lara 
geldiğimizde holdingler kurulmaya başladı ve 
biraz daha holding haberciliğine dönüş oldu. 
2000’lerde şirketler işin içine girmeye başladı. 
Onlara yönelik haberler yapılmaya başlandı. 
Günümüzde ise artık her şeyin ekonomi 
haberi yapılır duruma geldi. Günümüzde 
ekonomi sayfalarına bakın spor, sanat, eğitim 
gibi aklınıza gelecek her alandan ekonomi 
haberi çıkarabiliyoruz. Gazetenin sayfalarına 
baktığınızda çok ciddi değişim var.

Kitabınızı yazarken gazeteciliğin faydalarını 
gördünüz mü? 
Gazeteciliğin çok fazla faydasını gördüm. En 
yalın haliyle yazdım. Okuyan herkes iki günde 
kitabı bitirdim diyor. Önceleri iyi bir şey mi diye 
düşündüm. Gayet iyi bir şey. Çünkü haberi 
yazarken herkesin anlayacağı dilde, kolay 
şekilde yazmak gerekiyor. Kitabı yazarken de 
her şeyi en basite indirerek yazdım. Bu yüzden 
kolay anlaşılır bir kitap oldu. 

Yazmış olduğunuz hikayelerden yola çıkarak 
girişimcilere ne tavsiye edersiniz?
Türkiye’de çok fazla girişimci var. Ama 
destekleyen kişi sayısı tartışılır. Eğer herkes 
destekleseydi o zaman çok daha fazla dünyaca 
ünlü markamız olurdu. İnsanlar ben artık aylık 
maaşla çalışmak istemiyorum deyip, işini 
bırakıyor. Başka bir şeye giriyor. Girişimciliği 
ayırmak lazım. Birincisi teknoloji anlamında mı 
bir girişimci olacaksın. Yoksa sokakta satılan bir 
simitten bir dünya markası yaratıldı biliyorsunuz. 
Nasıl bir şey yapmak istiyorsunuz? Çıktığınız 
bu yolculukta yolun sonunu görüyor musunuz? 
Bu aşamaları iyi inceleyip, ona göre karar 
vermek gerekiyor. Belli bir çizgiye geldiğinde 
vazgeçmekle kalmak arasında kaldığında biraz 
daha ilerlemek gerektiğini düşünüyorum.
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36

Türkiye’nin lider prezervatif markası Okey, prezervatif almaya utananları rahat ettirecek sıra dışı bir 
kampanyaya imza attı. Ürün ambalajlarını tıpkı bir müzik albümü şeklinde hazırlayan Okey, albüm 
kapaklarında yer alan şarkı isimleriyle de ürün özelliklerine gönderme yapıyor.

key, düzenlediği 
yeni kampanya ile 
prezervatif almaya 
utananlar için özel bir 
seri geliştirdi. Bu seri 
kapsamında üretilen 
prezervatiflerin amba-
lajı albüm görünümü-
ne sahip. Albümlerin 
içerisinde cd yerine 

prezervatif bulunuyor. Her 
albümde farklı şarkı sözleri 
bulunuyor.

“EN OKEY ALBÜMLER” 
RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI
7 farklı ürün için 7 farklı şe-
kilde tasarlanan prezervatifler 
‘‘En Okey Albümler’’ kampan-
yası kapsamında aşağıdaki 
isimlerle satışa sunuluyor. 
Okey Rötar için “Ben Biraz 
Gecikeceğim İstanbul”, Okey 

Ritim için “Benim Sevdam 
120 BPM”, Sıcak Temas için 
“İçi Beni Yakar Dışı Seni”, 
Tenn için “Tenn Uyumu”, 
Sımsıkı için “Sar Beni Sıkı Sıkı” 
Zero için ‘Sanki Yokmuş Gibi’ 
ürünleriyle market raflarında 
prezervatif almaktan utanan-
lar için yerini alıyor. O
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irini topluluk önünde sunum yaparken izlerken ilgili 
sunumun merak uyandırıcı ve ilginç mi yoksa sıkıcı bir 
zaman kaybı mı olacağına karar vermek sadece birkaç 
dakikanızı alır. Fakat, sahne ışıkları size döndüğünde 
bir fark yaratıp yaratmamak tamamen sizin elinizdedir. 
Bunu gerçekleştirmenin birkaç yolu bulunuyor:

Hazırlık yapın: Kulağa basit gelebilir fakat yapılan 
en yaygın hata özensiz yürütülen hazırlık sürecidir. Sahneye 
sadece sunumunuzun ana fikrini ve sunuş şeklinizi tam olarak 
analiz ettikten sonra adım atın. Sunumumun amacı ne? İdeal 
bir dünyada, sahneden indikten sonra neyi farklı kılabilirsiniz? 
Ana nokta ne? Nihai sonuç ne? Bir hafta sonra herkesin 
hatırlaması gereken düşünce veya cümle ne olmalı? Başlangıç 
süreci tüm sunumun en önemli anıdır. İlk cümleniz ile dinleyici 
kazanabilir veya tamamen kaybedebilirsiniz.

Hayal edin: Sunumunuzu bir de kendi gözünüzden 
değerlendirin. İlginizi ne çekerdi? Sunumunuzu göz önünde 
bulundurduğunuzda, hangi noktada sıkıcı ve belirsiz bir hal 
alıyor? İzleyicinin bakış açısından mantıksız veya kafa karıştırıcı 
olabilecek unsurlar neler? Ana fikrinizi desteklemeyen ve sizi 
sunumuzun ana hedefinden uzaklaştıran unsurları ortadan 
kaldırın. Düşünceler birbirini izlemelidir. Konular, savlar ve 
önemli noktalar arasında keskin geçişler yapmayın.

B

Baskı altında nasıl konuşulacağını bilmek beceri, açıklık ve kendine güven ile sakinliği açığa 
çıkaran Zen hissine sahip olmayı gerektirir. Konuşmacınızın iyi bir şekilde eğitilmesini 
sağlamak, size gelecekte de yarar sağlar. ✍ Robert Bauer - ASO 

Eğlendirin: Sunumunuza her zaman eğlenceli unsurlar ekleyin. 
Söz konusu unsurlar sürpriz imgeler, yorulmuş dinleyicileri 
kendine getiren çelişkiler, zirve noktalar ya da ani duraksamalar 
olabilir, her ne olursa olsun, hazırlığını yapın. Sadece 
düşüncelerinizi destekleyen metaforlar, alıntılar, rakamsal 
veriler ve görüntüler kullanın. Eğlenceli ya da şaşırtıcı fark 
etmez, söyleyeceğiniz ve sunacağınız her şeyin sunumunuzun 
ana amacına hizmet etmesi gerekmektedir.

Net olun: Düşüncelerinizin yanı sıra sesinizin de net 
olduğundan emin olun. Söylediğiniz her şeyin anlaşıldığından 
ve sadece anlaşılmaya değer şeyler söylediğinizden emin 
olun. Basit bir dil kullanın. Kısa cümleler kurun. Net, sesli 
ve kendinizden emin bir şekilde konuşun. Aralar verin. Ses 
tonunuzu değiştirin. İlginç ve eğlenceli olun.

Saygı gösterin: İzleyici kitlenizin sunumunuzu dinleyip 
dinlememe, takip edip etmeme, konu hakkında sorular sorma 
ve kendi düşüncelerini paylaşma özgürlüğüne saygı gösterin. 
(Bu durum, özellikle sunumuzun bittikten sonra soru-cevap 
dönemi için geçerlidir.) Diğer yandan, izleyici kitlesinin 
başlangıçta tarafsız bir yaklaşım sergileyeceğini ve sadece 
konu hakkında ki tutumlarını “pozitife” çevirmekle yükümlü 
olduğunuzu düşünün. İzleyici kitlenizin daha en başından 
negatif bir tutum sergileyeceğinden eminseniz, sunumuzu 
diğer birkaç konuşmacı ile paylaşmak iyi bir fikir olabilir.

Detaylara önem verin: Sunumunuza uygun kıyafetler seçin. 
Odaya girmeden önce küçük bir aynada kendinize son bir kez 
bakın. Ve her şeyin uygun şekilde olduğundan emin olun. 

Alıştırma yapın: Sunum korkusu olan bir kişi için yukarıda 
bahsi geçen noktalar bir hayli zorlayıcı olabilir. Bu yüzden, işe 
aile bireylerinden ya da arkadaşlardan oluşan iki veya üç kişilik 
bir grup önünde konuşma yaparak başlayın ve basit, tartışmaya 
mahal vermeyen bir konu üzerine beş dakikalık bir sunum 
hazırlayın. Sürece sunum sürenizi artırarak, daha karmaşık 
konular ele alarak ve daha zorlu izleyici kitlesine hitap ederek 
devam edin.

DAHA İYİ BİR  
KONUŞMACI OLMAK

İLETİŞİMCİ
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RAKIPLERIYLE 
MÜCADELE ETMEK 
ISTEYEN BIR MARKA, 
MÜŞTERILERINI ‘HIZLI’ 
BIR ŞEKILDE ANLAMAK 
VE HAREKETE GEÇMEK 
ZORUNDA.

Son yıllarda birçok geleneksel markanın, 
internetten alışveriş piyasasına da dahil 
olduğu görülüyor. E-ticaret pastasından 
kendilerine düşen payı almak isteyen 
bu markalar ile birlikte online ve offline 
mağazalar arasındaki sınırlar keskinliğini 
yitirmeye başlamış durumda. Bu yönelimin 
artarak devam etmesi, temel ürünlerden lüks 
markalara kadar neredeyse bütün firmaların 
kendi e-ticaret sitelerini faaliyete geçirmeleri 
bekleniyor. Hal böyleyken markaların başarıyı 
yakalaması için hedef kitlelerini gerçekten çok 
iyi tanımaları gerekiyor. 

İşte tam da bu noktada gelin biraz yardım 
alalım. Dünyaca ünlü pazarlama gurusu 
Prof. Dr. Philip Kotler’in kurucusu olduğu 
Dünya Pazarlama Zirvesi (World Marketing 
Summit-WMS) İstanbul’da gerçekleştirildi. 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde 
gerçekleşen zirveyi takip etme şansım oldu. 
Kotler’e göre en iyi pazarlama markanın 
hayranları tarafından yapılmakta. 2000’li 
yıllarda doğan nesillerle rekabet edilecekse 
markaların bir amacı olması gerektiğini 
belirten Kotler, “Markanın diğer markalardan 
işlerini farklı ve iyi yaptığını gösterecek 3-4 
noktası olmalı” diyor.

Yeni nesil tüketicilere kendisini anlatmak 
zorunda olan markalar için en doğru iletişim 
aracı ise sosyal medya olarak ön plana çıkıyor. 
Çünkü marka seçimi için az zaman harcayan 
günümüz tüketicilerine sosyal medya 
üzerinden ulaşmak mümkün. 

Bu kanıya nerden vardığımı merak edenler 
için kaynağım araştırma şirketi Nielsen’in 
yaptığı “Yeni Zaman Alışverişçileri: Y ve Z 
kuşağı araştırması. Genç kuşakların online 
alışveriş motivasyonlarında fiyat, çeşitlilik ve 
hız faktörleri belirleyici. Y ve Z kuşaklarının 
alışveriş tercihlerinde ise ‘ultra kolaylık’ ön 
planda. Y kuşağında Facebook en çok tercih 
edilen sosyal medya platformu olurken, 
Z kuşağında Instagram daha çok tercih 
ediliyor. Keza görsellik, arama tercihlerini de 
belirlemekte. Y kuşağı internet araması olarak 
Google’ı tercih ederken, Z kuşağı Youtube’u 
tercih ediyor.

REKABETTE İKİNCİ ŞANS 
KAPIDA…

Araştırmanın dikkat çekici bölümleri 
arasında Y ve Z kuşaklarının pek çok yönden 
benzeşmekle birlikte önemli farklılıklar da 
taşıması. Aslında bu farklılaşma noktaları, 
alışverişçi tercihlerindeki değişimin yönünü de 
gösteriyor. Z kuşağının daha geniş bir kanal 
repertuarıyla alışveriş yapıyor ve teknoloji 
kullanımında da birden çok aracıyı (telefon, 
tablet, bilgisayar) aynı anda kullanması 
araştırmanın diğeri ilginç sonuçları arasında. 

Gelelim en can alıcı bölüme... Son 20 yılda 
‘dünyanın en değerli şirketleri’ listesinde 
yaşanan değişime hepimiz şahit olduk. 
Zincir mağazaların, otomobil üreticilerinin, 
telekomünikasyon şirketlerinin yerini teknoloji 
şirketleri almıştı. Şimdi bu listeye dünyanın 
e-ticaret devleri giriyor. Amazon ve Alibaba 
gibi siteler aracılığıyla neredeyse dünyanın 
her yerine ürün satılıyorken Türkiye’deki 
e-ticaret siteleri de bu şansı kaçırmayarak yurt 
dışında ürün satışlarına bir an önce başlamalı. 

Bu açıdan bakıldığında Z kuşağı henüz yeni 
yeni alışveriş dünyasına adım atıyor olsa da 
onların tüketim alışkanlıkları ve beğenileri 
yakın gelecekte pazarlamanın kurallarını 
yeniden belirleyecek.

Rakipleriyle mücadele etmek isteyen bir 
marka, müşterilerini ‘hızlı’ bir şekilde anlamak 
ve harekete geçmek zorunda. Bununla beraber 
gelecek trendleri tahmin etmek başarının 
anahtarı olacak!

Sevilay Çelik 
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ETKİNLİK

Air France ve KLM, Borusan Otomotiv ile iş birliğine imza attı. Air France ve KLM’in 
“Business Class” ve “La Première” yolcularının havalimanı gidiş-dönüş transferleri BMW 7 
Serisi ile gerçekleştirilecek. 

AIR FRANCE-KLM YOLCULARI 
UÇAK KONFORUNU BMW 7 SERISI 
ILE ÖNCE KARADA YAŞAYACAK

D

ETKİNLİK

ünyanın lider ha-
vayolu şirketlerin-
den Air France-KLM 
Grubu, konforlu bir 
uçuş deneyimi ya-
şatan Business Class 
servisi ve baştan sona 
ayrıcalıklı La Première 
süitleri ile yolcularına üs-
tün kalitede hizmet sunuyor. 

Kişisellik ve lükste sınır tanımayan 
dünyanın en iyi first class hizmetlerin-
den La Première ile yolcularına eşsiz 
bir uçuş deneyimi yaşatan Air France, 
yolcularının havalimanı transferlerini 
de aynı konforda sağlamak üzere BMW 
Türkiye distribütörü Borusan Otomo-
tiv ile iş birliği yaptı. Buna göre Air 
France La Première ve Business Class 
yolcuları ile KLM Business Class 
yolcuları havalimanına gidiş 
ve dönüşlerde transferlerini 
BMW 7 serisi ayrıcalığıyla 
gerçekleştirecek. 

BMW 7 SERİSİ 
KONFORU İLE 
HAVALİMANI 
TRANSFERİ 
Borusan Otomotiv 
ile gerçekleştirilen iş 
birliğiyle Business Class 
ve La Première yolcuları, 
Türkiye çıkışlı uçuşları için 
istedikleri noktadan özel şoförlü 
BMW 7 Serisi otomobillerle 
alınarak havalimanına getirilecek. 
Yolcular, dönüşlerinde de yine BMW 7 
Serisi otomobiller ile havalimanında 
karşılanarak gitmek istedikleri noktaya 
transfer edilecek. BMW 7 Serisi’nin 
sahip olduğu benzersiz teknolojiler ve 
lüks detayları sayesinde  
Air France-KLM’in uçuş konforu ve 
ayrıcalıklı deneyimi hem karada 
hem de gökyüzünde sunulmuş 
olacak. 
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MARKALARIN ÜRETIM 
MALIYETLERI, 
MARKA YÜZLERINE 
HARCADIKLARI AKIL 
ALMAZ BÜTÇELER VE 
REKLAM BÜTÇELERI 
DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE 
CELEBRITY YERINE 
BIR TASARIMCI 
ILE ÇALIŞMAK 
GÜÇLÜ SONUÇLAR 
DOĞURABILIR. 

Moda her alanda kendini hissettiriyor. 
Modadan nasibini alan sektörlerden biri de 
pazarlama. Daha iyi işler ortaya çıkarabilmek 
için birbiri ile kıyasıya mücadele eden 
markaların yeni trendi celebrity iş birliği. 
Pazarlama dünyasındaki marka – celebrity 
iş birliği çalışması oldukça olumlu sonuçları 
beraberinde getiriyor. High & low denilen 
üst perdeden bir marka veya tasarımcının 
daha ulaşılabilir bir marka ile iş birliği 
yaptığı model, hem marka hem de tüketici 
memnuniyeti yarattı. Birçok marka geçtiğimiz 
yıl celebrity iş birliği yaparak kendi markasını 
celebrity ile birlikte duyurdu. Tüketici, normal 
şartlarda elde edemeyeceği bir tasarımı 
makul bir fiyatla –ve çılgın kalabalıkları 
aşarak- edinmenin mutluluğunun tadını 
çıkardı.

MARKALAR, DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCILARLA 
EL SIKIŞTI
Yeni pazarlama trendi ile birlikte dünyaca 
ünlü tasarımcılarla yapılan iş birliği ile 
güçlenen markalar, ürünlerin fark edilmesini 
kolaylaştırırken, farklı pazarlara ulaşıp, rekabet 
avantajı da sağlıyor. Bu senenin en dikkat 
çekenlerinden biri, yılın son aylarında yapılan 
Gap x GQ2018 kapsül koleksiyonu oldu. 
Koleksiyon kapsamında Balmain, Dsquared2, 
MSGM, No Vacancy Inn, Officine Générale, 
Opening Ceremony, Stampd ve Surf is Dead 
gibi dünyaca ünlü 8 tasarımcının ikonik Gap 
logosunu yeniden tasarladığı, sınırlı sayıdaki 
koleksiyon, mağaza vitrinlerindeki yerini aldı. 
En havalı tasarımcılar özgün tarzlarını Gap 
sweatshitlerine yansıttı. 

BEŞİKTAŞ’IN KAPSÜL KOLEKSİYONU ÇOK 
KONUŞULDU
Bu yılın en çok konuşulan iş birliğinden 
biri de Beşiktaş JK ve Les Benjamins 
koleksiyonu oldu. İkinci kez hazırlanan kapsül 
koleksiyonun, geleneksel taraftar ürünleri göz 
önünle alındığında, özgünlüğü ve exclusivity 
nedeniyle Şampiyonlar Ligi biletlerinden bile 
daha çabuk tükendiği konuşuluyor. 

POPÜLER PAZARLAMA TAKTİĞİ: 
MARKA ORTAKLIKLARI 
YOLUYLA İLETİŞİM

TOMMY HILFIGER’IN TERCİHİ LEWIS 
HAMILTON OLDU
Dünyanın en başarılı yarışçıları arasında yer 
alan Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger erkek 
dünyasının global marka elçisi oldu. Tommy 
Lewis koleksiyonu, Amanda Cerny ve Guess 
ortak koleksiyonu, Adriana Lima ve Puma, HM 
x Moschino, HM x Erdem bu yılın dikkat çeken 
bazı celebrity, tasarımcı ve marka iş birliği 
örneklerinden.

TÜRKİYE’DE ÖRNEKLERİ ÇOĞALTMAK 
MÜMKÜN
Türkiye pazarına bakıldığında DeFacto & 
Sinem Kobal, New Balance & Barış Arduç, 
Desa & Can Yaman, Arzu Sabancı & Koton, 
Penti & Burcu Biricik… Marka & celebrity iş 
birliği o kadar tutuldu ki bazı ünlüler iki farklı 
markayla aynı anda çalışıyorlar. Bunun en 
gözde örneklerinden bahsetmek gerekirse 
Barış Arduç hem New Balance hem Ford ile 
bir iş birliğinde, Can Yaman hem Desa hem de 
CEPTETEB’in marka yüzü oldu. Neslihan Atagül 
hem Puma hem Pantene ile iş birliğinde, 
Fahriye Evcen hem L’Oréal Elseve hem de 
Koton için kameralar karşısına geçti.

CELEBRITY & TASARIMCI KARGAŞASI 
Celebrity isimlerle çalışmak başarılı 
sonuçlar doğursa da söz konusu dekorasyon 
olduğunda özgün koleksiyonları ulaşılabilir 
bir fiyatla sunmak dekorasyon adına atılacak 
büyük bir adım olabilir. Markaların üretim 
maliyetleri, marka yüzlerine harcadıkları 
akıl almaz bütçeler ve reklam bütçeleri 
düşünüldüğünde celebrity yerine bir tasarımcı 
ile çalışmak güçlü sonuçlar doğurabilir. 
Özgün tasarımların sunulacağı ve uygun fiyat 
politikaları ile satılacak ürünler tüketicide 
bağlılık yaratarak sadık müşteri kitlesinin 
oluşmasını sağlayabilir. 

Ece Kuplay
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Fenomen pazarlamasında son yıllarda büyük bir patlama yaşanıyor. Genel görüş, fenomenin 
düşüncelerinin takipçilerinin algısını şekillendirebileceği yönünde. 

MARKANIZ İÇİN 
DOĞRU FENOMENİ SEÇMEK

azarlama kampanyaları sürekli 
olarak değişse de takipçilerin 
ilgili fenomene olan güven 
ve inancı değişmiyor. Online 
müşterilerin sosyal ağ ya da 
çevrelerinde bulunan kişilerin 
tavsiyelerini dinledikleri bilinen 
bir gerçek. Gerçek şu ki, 

müşterilerin yüzde 84’ü, her ne kadar 
sponsorlu bir tanıtım olduğu açıkça 
belli olsa da bir fenomenin vermiş 
olduğu tavsiyeye güveniyor. Yanlış 
fenomen seçimi sadece satışlarınızın 
yanı sıra ilgili ürünün pozitif imajına 
da zarar verebiliyor. Ürün ve 
hizmetleriniz için doğru fenomeni 
seçebilmeniz adına size birkaç ipucu 
vereceğiz.

Bir fenomen ararken, ayrıca aktif 
olacağınız platformu da göz önünde 
bulundurun. İlgili hedef kitlenizin 
hangi platformlarda yer aldığını 
belirleyin ve söz konusu platformlarda 
aktif olan bir fenomen seçin. 
Hedef kitleniz en çok Instagram’ı 
kullanıyorsa, o zaman Instagram’da 
etkin bir fenomen seçin. Her ne kadar 
çoğumuz fenomenlerin daha ziyade 
Instagram’da aktif olduğunu düşünsek 
de, araştırmalar Facebook, Snapchat, 
Twitter, YouTube ve Pinterest gibi 
diğer sosyal medya platformlarında 
etkin olan bir fenomen grubunun da 
gelişmekte olduğunu gösteriyor.

Plansız harcamalardan kaçının
Bütçe planlaması kampanyaların 
önemli bir unsurudur. Kampanya 
bütçenizi oluşturun ve getirisinin 
ne kadar olacağını analiz edin. Söz 
konusu kampanyayı yürütmek için 
büyük bir bütçeye sahip değilseniz, 
mikro-fenomenler gibi alternatifleri 
değerlendirin.

Hedef kitlenizi tanıyın
Doğru fenomen her zaman en yüksek 
takipçi sayısına sahip kişi anlamına 
gelmiyor, önemli olan hedef kitlenizin 
güvenebileceği bir kişi bulmak. 

Markanızın tanıtımını yapan büyük 
bir fenomen ile çalışmak cazip 
gelebilir fakat markanız ile doğru 
bir eşleşme değilse elde edilen 
sonuçlar o kadar da etkileyici 
olmayacaktır. En iyi sonuçları 
elde etmek için hedef kitlenizi 
analiz edin. Takip ettiği kişileri ve 
ilgi alanlarını inceleyin. Düzenli 
olarak takip ettikleri fenomenler 
hedef kitlenizi temsil ediyor mu 
ve hedeflerinize ulaşmanızda size 
yardımcı olabilir mi?

Güvenilir içerik
Markanız için doğru fenomeni 
seçerken paylaştıkları içerikleri 
de inceleyin. Genel görüşten 
ziyade daha çok kişisel içerik 
paylaşımı yapan fenomenler genel 
olarak daha güvenilir kişilerdir. 
Buna ek olarak, büyük ihtimalle 
gün içerisinde yeterli sayıda 
paylaşım yapan bir fenomeni 
tercih edeceksinizdir, aksi takdirde 
markanız geri plana düşebilir.

Riskleri analiz edin
Bir fenomen seçtiğinizde şunu 
aklınızda bulundurmalısınız: 
Fenomenlerin de kendilerine 
özgü kişilikleri var ve sizin 
çalışanınız değiller. Sosyal 
medya figürlerinin tartışmalı 
beyanlarda bulunduğu birçok 
durum mevcut. Bu tarz demeçler 
veren fenomenlerle ilişkisi bulunan 
markalar hedef kitlesinin firmayı 
ilgili fenomenle bağdaştırdığını 
bilir ve bu ortaklık ilişkisinin bu 
şekilde devam edemeyeceğini 
anlar. Kötü reklamdan kaçının. 

P
Seçtiğiniz fenomeni takip edin 
ve eliniz altında her daim bir 
plan bulundurun. İlgili fenomeni 
araştırmak ve kendisine ait 
tartışmalı bir ifade ya da paylaşımın 
bulunup bulunmadığını tespit 
etmek fenomen seçiminde 
önemlidir.

Fenomen ile iletişime geçmeden 
önce kendisini tanıyın
İlgili fenomenin doğru bir tercih 
olup olmadığını belirlemenin 
en kolay yolu kendisi hakkında 
önceden araştırma yapmaktır. Bu 
noktada Google ve diğer arama 
motorları kullanışlı olacaktır. 
İnternette basit bir araştırma 
geçmiş paylaşımların ve başarıların 
ortaya çıkarılmasında yardımcı 
olacaktır.

Yaklaşım biçiminiz üzerine  
kafa yorun
Fenomenin takipçileri ile iletişime 
geçme biçiminiz kanaat önderleri 
ve takipçileri arasındaki ilişkinin 
derinliğini gösterir. Sosyal medya 
yaklaşımının ana unsurları yapılan 
sohbetler (yorumlar/cevaplar), 
mevcudiyeti artırma (paylaşımlar) 
ve beğenidir (like’lar, favoriler 
ve benzeri).  Doğru fenomen 
seçiminde iletişime geçilen hedef 
kitlenin büyüklüğünün yanı sıra 
başka önemli faktörler de vardır. 
Hedef kitleyi büyütmenin birçok 
yolu var ancak eğer söz konusu 
hedef kitle fenomen ile iletişim 
halinde değilse, bu durum hedef 
kitlenin ürün tanıtımlarına cevap 
vermeyeceğine işarettir.

DOĞRU FENOMEN 
HER ZAMAN EN 
YÜKSEK TAKIPÇI 
SAYISINA SAHIP 
KIŞI ANLAMINA 
GELMIYOR, 
ÖNEMLI OLAN 
HEDEF KITLENIZIN 
GÜVENEBILECEĞI 
BIR KIŞI BULMAK.

Vžesniauskaitė - Adverum Communications✍

İLETİŞİMCİ
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“200 
SAYFALIK 

BİR KİTABIN 

HENÜZ 

53. 
SAYFASINDAYIM”

‘‘Yaklaşık 200 sayfalık bu kitabın henüz 53. 
sayfasındayım ve gezecek daha çok ülke var.’’ 

Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü 
Tamer Yavuztürk kendini ve en büyük hobisi olan 

seyahat maceralarını bu cümle ile özetliyor. 23 yaşında 
başladığı seyahat macerasına her geçen gün yeni bir 

macera ekleyen Yavuztürk, gezip gördüğü yerlerin 
güzelliğinden ziyade kendisine kattıklarıyla mutlu 

oluyor. Sizin de en büyük hobiniz seyahat etmekse 
Yavuztürk’ün seyahat tüyolarına göz atın.

Nida Özer Can✍

zellikle dünyanın farklı ülkelerini gezmeyi sevdiğinizi biliyoruz. Şu 
ana kadar nerelere gittiniz?
İş hayatımdan fırsat buldukça farklı kültürleri tanımak ve farklı 
deneyimler yaşamak için elimden geldiğince seyahat etmeye 
çalışıyorum. St. Augustine’in “Dünya bir kitap gibidir ve gezmeyenler 
onun sadece bir sayfasını okurlar” sözünden yola çıkarak, 23 
yaşındayken bu kitabın farklı sayfalarını keşfetmeye başladım ve şu 
ana kadar 53 ülkeye seyahat ettim. Yurtdışı maceralarım her geçen 
gün arttıkça; artık gezdiğim yerleri, yaptığım gözlemleri, yaşadığım 

deneyimleri sevdiklerimle paylaşmam gerektiğini düşündüm ve tüm seyahat 
yazılarımı ve resimlerimi www.yavuzturk.com adlı web sitemde paylaşıyorum. 
Hayata bir kez geliyoruz; beynimizin, kalbimizin ve gözümüzün kaydettiklerini 
neden sadece kendimize saklayalım ki.

OCAK 2019 //
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İŞ DIŞINDA

Sizi en çok etkileyen ülke neresi oldu? 
Her ülkenin kendine has kültürü, dokusu 
ve yaşam tarzı var, yani kitabın her sayfası 
farklı bir heyecan veriyor, farklı ve çok değerli 
bilgiler ve deneyimler katıyor hayatınıza. 
Gelişmiş medeniyetlere göre farklı kültürlere 
sahip olan Tanzanya, Nepal, Brezilya veya 
Tayland gibi ülkeler beni hep daha çok 
etkilemiştir. Serengeti’deki Masai kabilesi 
üyesi rehberimiz Chico’nun hayatını 
dinleyince, Himalayaların tepesindeki 
tapınakta yaşayan Avusturyalı budist 
rahibin hayata bakışını anlamaya çalışınca, 
Amazon Ormanları’nı bize gezdiren rehber 
Elso’nun başından geçenleri öğrenince 
veya Kathmandu’da tanrı ilan edilen o küçük 
kızların yaşadıklarına şahit olunca; aslında 
insanların yaşadıklarının, mücadelelerinin, 
hayattan beklentilerinin, dünyaya bakış 
açılarının ne kadar farklı olduğunu fark edip, 
seyahat ettikçe bütün bu farklı düşünce 
ve anlayışları kucaklayabilme yeteneğinin 
ne kadar geliştiğini fark ediyor insan. 
Beni en çok etkileyen yerler arasında ise; 
piranha, tarantula ve timsah yakaladığım 
Amazon Ormanları’nın; köpek balıklarıyla 
dalış yapıp, balinaları izleyebildiğim Güney 
Afrika sahillerinin ve Serengeti’de binlerce 
öküz başlı antilopun ve dünyanın en vahşi 
hayvanlarının peşinden gidebildiğim 
Tanzanya seyahatimin çok özel bir yeri var.

Seyahate gidenlerin öncesinde ne gibi 
hazırlıklar yapmasını önerirsiniz?
Bir anda karar vererek seyahate çıkmaktansa, 
planlı programlı olmayı daha çok seviyorum. 
Zaten yılın belirli zamanlarında ve kısıtlı bir 
iznimiz var, o kısıtlı zamanı en verimli şekilde 
değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. 
Yeni yerler keşfetmek veya yeni maceralar 
yaşamak yerine beş yıldızlı otellerde her şey 
dahil konaklamayı tercih eden insanlara 
seyahat planlaması yapmak çok zor geliyor 
ama ben planlama yapmadan seyahate 
çıkmıyorum.

Seyahat öncesinde biraz internette vakit 
geçirerek o ülke hakkında bilgi toplamak 
hem sizi daha da heyecanlandırıyor hem 
de tatilinizin çok daha verimli geçmesini 
sağlıyor. Öncelikle o ülkeye seyahat için 
en uygun mevsimi araştırmak, mutlaka bir 
seyahat arkadaşı bulmak ve en önemlisi 
uçak ve otel rezervasyonlarını mümkün 
olduğunca erken yapmak çok önemli. 
Eğer bir keşif seyahati ise veya safari 

gibi doğayla iç içe bir seyahat olacaksa 
mutlaka iyi bir çanta hazırlamak; bir şehri 
ziyaret edecekseniz, o şehrin gezilmesi 
gereken yerlerini, tarihi mekanlarını, o şehre 
özel aktiviteleri, yerel mutfakları ve ünlü 
restoranları hakkında bilgi toplamak ve ona 
göre planlama yapmak çok faydalı olacaktır. 

Yanıma almadan seyahate çıkmam 
dediğiniz neler var?
Seyahate çıkarken yanıma aldığım en önemli 
şeylerin başında tabii ki bu kadar güzel 
anıyı sadece kendime saklamak yerine 
sevdiklerimle de paylaşmamı sağlayan cep 
telefonum, fotoğraf makinem, lenslerim 
ve hafıza kartlarım geliyor. Tur firması ile 
seyahat etmek yerine her şeyi kendim 

organize ettiğim için; seyahate çıkmadan 
önce yaptığım araştırmaları, notları ve önemli 
bilgileri toplamak için hazırladığım ve yıllardır 
tüm seyahatlerimde kullandığım bir excel 
tablom var. Bu tabloda uçuş bilgilerinden, 
her gün ve saat nerelerde neler yapacağıma, 
tüm rezervasyon ve bilet detaylarına, 
önemli telefon numaraları ve toplam bütçe 
hesabına kadar tüm bilgileri hazırlıyorum, 
yani tek bir sayfa excel tablosunu basıp 
yanıma almam yetiyor. Seyahate çıkmadan 
önce Google’dan indireceğim çevrim dışı 
haritalar internet olmayan ortamlarda çok 
faydalı oluyor, o yüzden mutlaka yanıma 
alıyorum. Booking.com, Expedia, Uber, 
Wikitravel, Agoda, Tripadvisor, Foursquare, 
AroundMe gibi uygulamalar her zaman cep 
telefonumda ve aktif olarak kullanıyorum. 
Bunun dışında, bu excel tablosunun 
kopyasını, pasaport fotokopimi ve bir 
miktar paramı taşıyabileceğim ince bir bel 
çantası, yürüyüşler için rahat bir ayakkabı, 
seyahat sigortalarım, uzun uçuşlar için 
boyun yastığım, global priz dönüştürücüm, 

SEYAHAT ETTIKÇE RUTIN HAYATIN DIŞINA ÇIKIYOR VE GÜZEL ANILAR 
TECRÜBE EDIYORUZ, BUNLARI SEVDIKLERIMIZLE PAYLAŞMAK ISE AYRI BIR 
MUTLULUK VERIYOR. SEYAHAT ETMEK, ÖZLEMEYI VE BIZIM IÇIN ÖNEMLI OLAN 
ŞEYLERIN DEĞERINI BILMEYI ÖĞRETIYOR.



45

tüm bunları koyabileceğim rahat bir sırt 
çantası ve gideceğim yerin yerel dilinde 
öğreneceğim 3-5 önemli kelime benim için 
olmazsa olmazların başında geliyor.

Seyahatlerinizde yaşadığınız en ilginç 
olay ne oldu?
Hayatımda her zaman çok önemli bir yeri 
olan Nepal seyahatimde yaşadığım bir 
olayı anlatayım. Başkent Kathamandu’dan 
Himalayalar’ın eteklerindeki Pokhara 
şehrine yaklaşık altı saatte araçla gitmek 
yerine yolun büyük bir kısmını Trisuli 
nehri üzerinden rafting yaparak gitmeyi 
tercih etmiştik. İki İskoç ve bir Nepalli 
ile başlayan raftingin ilk saatleri çok 
eğlenceli geçse de ilk mola sonrasında 
kol ve bacaklarımızda hissettiğimiz 
ağrıyla sürüklenerek gidişimiz, gecenin 
karanlığında sırılsıklam şekilde vahşi 
hayvanların olduğu Chitwan Ulusal Park’ı 
yakınlarındaki bitiş noktasına varışımız ve 
bir anda binlerce sivrisineğin saldırdığı anı 
unutamayacağım. Gideceğimiz kampın 
telefonlarına ulaşamayıp otostop çekmeye 
çalışmamı, yoldan geçen ve üzerinde 
onlarca insanın bulunduğu kamyonların 
bir türlü durmaması, son çare olarak hiç 
tanımadığım bir ülkede, hiç tanımadığım bir 
kasabada, zifiri karanlıkta, hiç tanımadığım 
ve dilimi konuşmayan bir adamın 
arabasına binerek gitmek istediğim yeri 
tarif edişimi; iki araç ve şoför değiştirerek 
gece yarısı kampa ulaştıktan sonra aldığım 
duşu ve sonrasındaki huzur dolu uykuyu 
asla unutmayacağım.

Türkiye içinde sizi en çok etkileyen yer 
neresi?
Türkiye’nin her yeri ayrı güzel ve her 
yurtdışı seyahatine çıktığımda Türkiye’yi ayrı 
özlüyorum, o yüzden tek bir yer söylemem 
zor. Daha çok sakin ve huzurlu yerleri tercih 
ettiğim için  bazı şehirlerin bende ayrı bir 
yeri var. Örneğin; Artvin ve Rize yaylaları 
ve Kaçkarlar’ın doğal güzelliklerini, Antep 
ve Hatay’ın dillere destan mutfağını; 
dinlenmek için Kazdağları ve Edremit 

taraflarının huzur dolu atmosferini, deniz tatili 
içinse Kaş ve Kekova sahillerini daha çok 
tercih ediyorum.

Değişik kültürler tanımak insana neler 
katıyor? 
1999 yılında İngiltere’ye yaptığım ilk uzak 
yol seyahatim ve sonrasında yaşadıklarım 
hayatımı nasıl değiştirdiyse, her yaptığım 
seyahatin hayatıma kattığı yeni birşeyler 
olduğu kesin. Seyahat etmenin bu iyileştirici 
gücünü mutlaka kullanmamız gerektiğine 
inanıyorum. Konfor alanımız sandığımız 
gündelik yaşantımızdaki kalıplarımızın 
dışına çıkarak uzaklara yelken açmak, 
bilinmezliğe doğru gitmek, daha fazla risk 
alabilmek, daha fazla özgürlük peşinde 
koşabilmek, daha farklı coğrafyalar ve  
kültürler tanımak, oradaki insanlarla aynı 
havayı soluyabilmek ve daha farklı hayatları 
deneyimleyebilmenin insana kattığı 
farkındalık, bakış açımızı, değer yargılarımızı 
ve davranışlarımızı değiştiriyor; olaylara 
farklı bakabilme, esnek düşünebilme ve 
uyum sağlayabilme yeteneğimizi geliştiriyor.

Seyahat planlarınız arasında sırada nereler 
bulunuyor?
Yaklaşık 200 sayfalık bu kitabın henüz 
53. sayfasındayım ve gezecek daha çok 
ülke var. Daha önce gittiğim yerlere tekrar 
gitmek yerine, kendime fırsat ve bütçe 
yaratabildikçe yeni yerleri keşfetmeye 
çalışıyorum. Yakın zamanda seyahat etmek 
istediğim yerler arasında ise yıllardır 
bir türlü fırsat yaratıp planlayamadığım 
özgürlükler ülkesi Küba; tarihi dokusu, farklı 
kültürel yapısı ve doğal güzellikleriyle Orta 
Doğu’nun cazibe merkezi olan İran ve 
neredeyse herkesin bir gün seyahat etme 
hayalini kurduğu okyanus ötesinin cennet 
köşesi Avustralya’yı sayabilirim.

İş yaşamının yoğunluğundan sıyrılıp 
uzaklara gitmek nasıl hissettiriyor?
Seyahat etmek insanı mutlu ediyor. Hani 
bazen günlük hayatın koşuşturmacasından 
sıkıldığımız anlarda “benim tatilim geldi” diye 
söyleniyoruz ya, işte bence seyahat etmek 
iş yaşamının yoğunluğundan kaçıp hayatı 
daha farklı ve dolu dolu yaşamamızı sağlıyor. 
Her yeni deneyim yeni bir bilgi, yeni bir 
vizyon katıyor bize, daha az yargılıyor, daha 
fazla empati kuruyoruz, daha sabırlı olup 
duygularımızı kontrol edebilmeyi ve insanlara 
güvenmeyi öğreniyoruz, özgüvenimiz artıyor, 
daha yaratıcı ve organize olmayı öğreniyoruz 
ve sonuç olarak daha mutlu hissediyoruz. 
Seyahat ettikçe rutin hayatın dışına çıkıyor 
ve güzel anılar tecrübe ediyoruz, bunları 
sevdiklerimizle paylaşmak ise ayrı bir 
mutluluk veriyor. Seyahat etmek, özlemeyi 
ve bizim için önemli olan şeylerin değerini 
bilmeyi öğretiyor. 



Yıldızlar 2019 
Yılını Fısıldadı 

Her yıl beraberinde yeni heyecanları, yeni temennileri de birlikte getiriyor. Herkesin 
gönlünden geçen istekler tek tek sıralanıyor. Hangisinin gerçekleşeceği bilinmese de yıldızlar 
yaşayacağınız yıl hakkında ipuçları veriyor. Astrolog Dinçer Güner, bu yıl için yıldızların bizlere 

neler fısıldadığını anlatıyor.

019 yılında Türkiye’yi neler bekliyor? 
2018 yılında Uranüs dediğimiz ani ve şok edici gelişme-
lere işaret eden jenerasyon gezegeni burç değiştirdi ve 
boğa burcuna geçiş yaptı. Bir süre boğa burcunda seyahat 
ettikten sonra geri (Retro) hareket yaparak yeniden koç 
burcuna geçti. Takvim yaprakları 2019 yılını gösterdiğin-
de ise gözler 6 Mart tarihine çevriliyor. 6 Mart itibariyle 
Uranüs yeniden boğa burcuna geçiş yapacak. Aslında 
2018 yılının mayıs ve ekim ayları arasını ufak bir jenerik 
olarak düşünebiliriz. 2019 Mart’tan sonra neler olacağını 
öngörebilmek için 2018 yılında belirttiğim dönem arasını 
iyi analiz etmek gerekir. 

2019’ın fi nansal gündemi neler olacak?
Aslında hepimizin bildiği üzere ekonomik olarak sert rüzgarlar 
estirmeye başlamıştı, dolar 7 sınırına dayanmıştı.  Astrolojide boğa; 
kapital sistem, para ve ekonomi ile çok ilgilidir. Skandalları ve ani 
gelişen olaylara işaret eden Uranüs’ün bu geçişi aslında belli ki 
sadece Türkiye değil dünya üzerinde ekonomik düzenin temellerini 
sarsacak önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olacak. Eğer 
2019 Mart ayına kadar ekonomik anlamda gerekli önlemleri alırsak 
dünya üzerinde dalga dalga yayılacak bu krizden daha az etkile-
nerek yolumuza devam edebiliriz. Eğer gerekli önlemler alınmazsa 
tedbirli davranmakta fayda büyük fayda var. 

Ay tutulması ile Güneş tutulması arasında ki fark nedir?
Ay tutulması; yeryuvarlağının Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay’ın 
yeryuvarlağının gölgesinde kalması durumuna denir. Güneş tutul-
ması ise; Ay’ın, Yer ile Güneş arasına girmesi, Güneş tekerini örtmesi 

2
dolayısıyla Güneş’in yeryüzünden bir süre kararmış görünmesi 
olayına denir. Ay tutulmaları daha çok duygusal konular, beslen-
me, barınma, aile, sağlık ile ilgili iken, güneş tutulmaları daha çok 
kariyer- hayat amaçlarımız ile ilgilidir.

Tutulmalarla nasıl başa çıkarız?
Tutulmalar astrolojik olarak çok önemli gökyüzü hareketleridir. 
18 ayda bir tutulmalar burç değiştirir ve 18 aylık periyotta biz-
leri neler bekliyor, büyük resimde neler var, ne tarz gündemlere 
gebe olacağımızı gösterir. Eski çağlarda insanlar tutulmalardan 
korkarlarmış, tutulmanın meydana geldiği zamanlarda teneke 
çalar, yüksek sesle şarkı söylerlermiş. Gökyüzünde büyük bir 
canavarın ayı veya güneşi yuttuğuna inanırlarmış. Tabii ki artık 
böyle şeylere inanmıyoruz, elimizde tava ve tencere ile tutulma 
beklemiyoruz. Peki neler yapabiliriz? Tutulmanın meydana 
geleceği burç aksını iyi öğrenip neleri sembolize ediyor ise 
o sembolize ettiği temaları hayatımıza uyarlayabilir, olumlu 
anlamda kullanabiliriz.

2019 yılında hangi tutulmalar olacak?
2019 senesinde 5 tane tutulma meydana gelecek. İlki 6 Ocak’ta 
15 derece oğlak burcunda ki Pluton ve Satürn’ün başrol oynaya-
cağı bir Güneş tutulması. Bu tutulmanın temel prensibi değişim/ 
dönüşüm. Bir düzenin sona erip yeni bir düzene geçişe işaret 
ediyor. Etki edeceği alanlar ise bireysel anlamda iş, kariyer, sorum-
luluklar, ekonomik konularda değişimler başlayacak. Dünya an-
lamında ise ülkeler arası ilişkiler, ülkeler arası ekonomik savaşlar, 
ülkeler arası büyük gerilimlere işaret. Ambargolar, ticari anlamda 
yasaklar, kapalı ekonomilere geçiş söz konusu. 
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İkinci olarak 21 Ocak’ta 0 derece aslan burcunda bir Ay tutulması 
meydana gelecek. Bu yumuşak bir tutulma. Hayatımızda son 18 
aydır uğraştığımız konular ne ise bu tutulma ile fi nalize edeceğiz. 
Bireysel anlamda daha çok kendimizi göstermek, parlamak, fark 
edilir olmak için çaba sarf ederken dünya açısından ise daha çok 
özgürlük, halk- yöneticiler arasında ki ilişkiler- gerilimler söz konusu. 
Üçüncü olarak 2 Temmuz’da 10 Derece yengeç burcunda Güneş 
tutulması olacak. Bu tutulmada gayet yumuşak bir tutulma. Bireysel 
olarak, hamile kalmak, ev almak, düzen oturtmak, ailevi konular, 
evlilik gibi konular gündemimizde yer alacak sık sık. Dünya açısından 
baktığımızda ise gayrimenkul sektöründen kaynaklanan yeni bir 
ekonomik kriz dalgası, ülkelerin sınırlarının güvenliği, beslenme 
kaynakları gündemde olacak. Özellikle beslenme kaynakları ile ilgili,  
tarımla ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. 
Dördüncü olarak 16 Temmuz’da ise 24 derece oğlak burcunda 
Plutonyen bir tutulma meydana gelecek. Ocak ayında ki tutulmanın 
devamı niteliğinde. Oldukça zor ve sarsıcı olacak. Hem ocak hem 
de bu temmuz tutulmaları depremleri tetikleyici nitelikte. Ekonomik 
olarak zorlu savaşların, güç mücadelelerinin olacağına işaret ediyor. 
Son tutulma ise 26 Aralık’ta 4 derece oğlak burcunda Jüpiter etkili bir tu-

tulma olacak. 2019’da sert geçecek olan tutulmaların yaralarını saracak 
cinsten bir tutulma bu. Daha iyi ve büyüme vaad eden ekonomik olarak 
toparlanmaya yardımcı olacak bir tutulma. Bu sene meydana gelecek 
olan bu tutulmalar Türkiye açısından çok büyük öneme sahip, zira 
Türkiye’nin yükselen burcu yengeç. Sene boyunca diğer ülkelerle kurdu-
ğumuz diplomatik- ticari ilişkiler ön planda olacak. Dışarıdan düşmanlık-
larla karşılaşabiliriz. Yeni ekonomik anlaşmalar gündemde gelecek. 

2019’un en şanslı, en sağlıklı, en paralı, en aşk dolu ve en çok 
gezecek olan burçları?
Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sene boyunca 
yay burcunda seyahat edeceği için yılın en bereketli ve şanslı geze-
geni yay ve Yükselen yay olacak.  
En sağlıklı burç ise sene boyunca yengeç – oğlak ve yükselen burcu 
bu olanlar
Maddi olarak en güçlü olanlar ise akrep – boğa ve yükselen burcu 
bu olanlar
Aşk ve evlilik konusunda ise en şanslı olanlar, aslan – ikizler ve 
yükselen burcu bu olanlar
En çok gezecek olanlar ise Terazi –Koç ve yükselen burcu bu olanlar.
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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Yeni yılda bolluk, bereket, 
şans ve talih gezegeni olan 
Jüpiter sayesinde sene 
boyunca hayatınıza bolca 
seyahat getiriyor. Yalnız bu 
seyahatler ticari/fi nans 
amaçlı ve yurt dışı ile ilgili 
olabilir. Yabancılar, yurt dışı 
ile ilgili konular, eğitim, 
hukuk, yüksek öğrenim gibi 
konulardan yana türlü fırsat, 
şans yakalayabilirsiniz. Yeni 
bir eğitim sürecine başlaya-
bilirsiniz. Özellikle yabancı 
dil olabilir mesela bu! Hukuki 
problemler daha hızlı ve sizin 
lehinize bir şekilde sonuç-
lanabilir. Bazılarınız yarım 
bıraktığı yüksek öğrenime 
geri dönebilir.  Bazılarınız ani 
bir kararla yurt dışına yerleş-
me kararı alabilir, Bazılarınız 
medya, tanıtım, halkla ilişkiler, 
iletişim, yayıncılık sektöründe 
işe başlayabilir. İthalat ve 
ihracat ve uluslararası işlerle 
ilgilenenler ise oldukça 
şanslı ve bereketli bir sürece 
başlamış olacaklar. Yaşamı, 
kendinizi, dünyayı çok daha 
fazla sorgulayabilirsiniz ve 
cevapların daha çok somut 
şekilde olmasını isteyebilir-
siniz.

BOĞA VE YÜKSELEN 
BOĞA
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene 
boyunca ortaklaşa 
kazanımlar, başka-
larına ait kazançlar, 
miraslar, nafaka gibi 
konular üzerinde 
güzel gelişmelere 
şahit olacaksınız. Baş-
kalarının paraları veya 
imkânlarından çok 
daha rahat bir şekilde 
yararlanabilirsiniz. 
Kredi çekmek bu dö-
nem çok daha kolay 
ve zahmetsiz olacaktır 
sizin için ama dikkat 
boyunuzu aşabile-
cek borçların altına 
girmeyin. Öğrenciler 
bu dönem çok daha 
rahat bir şekilde burs 
alabilecekler, işlerine 
yatırım yapacak olan-
lar kısa vadede geri 
dönüş sağlayabile-
cekler. Ortaklıklardan 
elde edilen gelirlerle 
de artışlar meydana 
geliyor.

İKİZLER VE YÜKSELEN 
İKİZLER
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene boyun-
ca ortaklıklar, sözleşme-
ler, evlilik, ikili ilişkiler 
alanında sizlere türlü 
fırsatlar ve olanaklar 
sağlamak için devreye 
girecek. Size güzel 
kazançlar sağlayacak 
sözleşmelerin altına 
imza atabilirsiniz. Yalnız 
ve bekâr olanlar evlilik 
hazırlığına başlamalı. 
İkili ilişkilerden yana, 
partnerinizden ve eşi-
nizden rahatlıkla destek 
görebileceksiniz. Düş-
manlarınız size zarar 
verecek bir mesafede 
olamayacaklar, lakin 
Jüpiter’in koruma kal-
kanı altında olacaksınız. 
Düşmanlarınızın kim 
olduğunu daha net bir 
şekilde görebileceksiniz. 
Olası mahkemeleriniz 
sizden yana sonuçlan-
maya başlayacak.

YENGEÇ VE 
YÜKSELEN YENGEÇ
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene boyun-
ca iş ve çalışma ortamı-
nızda koşullar çok daha 
iyi bir seviyeye gelebilir. 
İş arayanlar sürekli se-
yahat edebileceğiniz bir 
işe giriş yapabilirsiniz. 
Ardı ardına mülakat-
lara çağrılabilirsiniz. 
İş ortamınızdan ve 
günlük yaşamdan çok 
daha fazla keyif almaya 
başlayacaksınız. Birlikte 
çalıştığınız kişilerle iliş-
kileriniz harika olmaya 
başlıyor. İş yaşamınız-
dan gelen gelirlerinizde 
artış bekleyebilirsiniz. 
Kişisel ve fi ziksel gelişim 
sağlayabilmeniz adına 
fırsatlarla karşılaşabi-
lirsiniz.

OCAK 2019 //
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BAŞAK VE YÜKSELEN 
BAŞAK
Yeni yılda bolluk, bereket, 
şans ve talih gezegeni 
olan Jüpiter sayesinde 
sene boyunca aile içinde 
ki çözümsüz gibi görünen 
konular çözüme kavuşurken 
ev almak için girişimlerde 
bulunabilir, elinizdeki toprak, 
arsa, gayrimenkul yatırımları-
nı değerlendirebilirsiniz. Aile 
yanından ayrılıp kendi evinize 
mi çıkmak istiyorsunuz veya 
yıllarca çalıştınız ev sahibi 
olmak istiyorsunuz ya da 
evinize belki de çok pahalı bir 
iç yenileme için kolları sıva-
yacaksınız? Belki de yaşadığı-
nız muhiti, semti hatta kenti 
değiştirmek istiyorsunuz? Aile 
içinde barış ve huzur ortamı 
mı gerekiyor? Giderleri pay-
laşacak bir ev arkadaşı mı?  
Hangisi olursa olsun Jüpiter 
hepsi için destek sağlamak 
üzere göreve hazır olacak.

ASLAN VE 
YÜKSELEN ASLAN
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene 
boyunca hobileri-
niz, çocuklarla ilgili 
konular aşk, riskli ak-
tiviteler ve yatırımlara 
ilişkin olacak. Evli ve 
çocuk sahibi olmak 
isteyenler, işte Jüpiter 
sayesinde çocuk 
sahibi olabilirsiniz. 
Çocuğunuz varsa 
eğer onun eğitim 
hayatıyla ilgili bir ba-
şarı, sizi sevindirecek 
gelişmelerde kapıda! 
Borsa gibi spekülatif 
işlerden kazanç elde 
edebilirsiniz. Yaratıcılık 
gerektiren işlerde 
çalışanlar, çanlar sizin 
için çalıyor kalıcı eser-
ler üretebileceğiniz 
ve bunlardan kazanç 
elde edebileceğiniz 
bir süreç. Bazılarınız 
yaptıkları işlerle adını 
duyurabilecekler. Ha-
yattan çok daha fazla 
keyif alabileceğiniz 
zamanlar.

TERAZİ VE YÜKSELEN 
TERAZİ
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve 
talih gezegeni olan 
Jüpiter sayesinde sene 
boyunca iletişim, bilgi 
alışverişi, yakın çevre ile 
ilişkiler, kardeşlerle ilgili 
konular, komşularla, 
eğitimle ilgili konularda 
türlü fırsat ve şanslarla 
karşılaşabilirsiniz. Birçok 
seyahat gündeme 
gelmeye Başlayacak. 
Ülke içi, orta uzunlukta 
seyahatler olacaktır 
bunlar. Bazılarınız 
iletişim, yazı, internet, 
blog, web sitesi..vb 
kanallar ile adını daha 
fazla duyurabilecek, 
yurt dışına açılabilecek. 
Bazılarınız bir yayıncı 
ile anlaşıp ilk kitabını 
bastırabilir. Yeni şeyler 
öğrenmek bilhassa 
yabancı dile başlamak 
için muhteşem bir 
zaman! Komşularınızla 
olası sorunların üste-
sinden çok daha rahat 
gelebileceksiniz.

KOVA VE YÜKSELEN 
KOVA
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene bo-
yunca sosyal çevre-
nizi genişletmek için 
çalışmaya başlayacak. 
Hayatınıza size maddi 
manevi destek olabi-
lecek birçok insanla 
bir araya getirecek. 
Size destek olacak 
yeni kişiler ile tanışa-
caksınız.  İdeallerinize, 
hedeflerinize ulaşma-
nız için türlü fırsat ve 
şanslarla karşılaşmaya 
başlayacaksınız. Sosyal 
çevre ilişkilerinize karşı 
daha iyimser, barışçıl 
ve sahiplenici bir tavır 
içine girebilirsiniz. Grup 
çalışmaları içerisine 
girebilir, kalabalık 
gruplar içinde aktif bir 
şekilde rol alabilirsiniz. 
Sosyal çevrenizle ilgili 
fikirleriniz daha felsefi 
bir hal alabilir.

ASTROLOJIDE BOĞA; KAPITAL SISTEM, PARA VE 
EKONOMI ILE ÇOK ILGILIDIR. SKANDALLARI VE ANI 
GELIŞEN OLAYLARA IŞARET EDEN URANÜS’ÜN BU 
GEÇIŞI ASLINDA BELLI KI SADECE TÜRKIYE DEĞIL DÜNYA 
ÜZERINDE EKONOMIK DÜZENIN TEMELLERINI SARSACAK 
ÖNEMLI GELIŞMELERIN YAŞANMASINA NEDEN OLACAK. 
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YAY VE YÜKSELEN YAY
Yeni yılda bolluk, bereket, 
şans ve talih gezegeni 
olan Jüpiter sayesinde 
sene boyunca burcunuzda 
ilerleyecek olan Jüpiter 
kilo aldırabilir ve alınan 
kilolardan kurtulmak pekte 
kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, 
iyimser, tembel olabilirsiniz. 
Benim işim yaklaşan etkiler 
hakkında bilgi vermek ve 
uyarmak gerisi size kalmış, 
artık yediklerinize dikkat mi 
edersiniz, spora mı başlar-
sınız orasına siz karar verin. 
Şimdi gelelim müjdeli haber-
lere; yeni başlangıçlar yap-
manız için türlü olanaklar ve 
fırsatlar sağlayacak. Bu ikili 
ilişkiler alanında da size aynı 
şekilde şanslar sunacaktır. 
Hayata artık daha iyimser bir 
pencereden bakmaya başla-
yabilirsiniz, kazançlarınızda 
gözle görülür bir artışın yanı 
sıra, din, felsefe gibi konulara 
ilgi duymaya başlayabilir, 
araştırabilir, okuyabilirsiniz.

AKREP VE 
YÜKSELEN AKREP
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene 
boyunca finansal 
konularla ilgili türlü 
şans, destek, fırsat-
larla karşılaştırabilir. 
Jüpiter’den bahset-
tiğimiz için minik 
kazançlar değil elbet 
ifade edilmek istenen. 
Bu bir satım sonrası 
elinize geçecek yüklü 
miktarda para olabile-
ceği gibi, iş değişikliği 
sonucu çok daha iyi 
maaşlı bir işe geçme 
ile de gelebilir. Her 
halükarda finansal 
anlamda gerçekten 
keyifli bir sürece 
giriş yapıyorsunuz. 
Finans konuları ile 
ilgili kurumlardan ve 
kişilerden rahatlıkla 
destek bulabileceksi-
niz. Maddi konularla 
ilgili üzerinize bir 
iyimserlik gelebilir 
fakat unutmayın 
ki aşırısı zararda 
getirebilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN 
OĞLAK
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene boyun-
ca ruhsal çalışmalar 
yapmak, ruhsal çalış-
malar yapan kişiler bir 
araya gelerek onlardan 
bir şeyler öğrenmenizi 
sağlayabilir. Analitik 
psikoloji ile yakından 
ilgilenebilirsiniz. Ökült, 
mistik, psikolojik konular 
üzerine daha çok oku-
yabilir, araştırmalar ya-
pabilirsiniz. Jüpiter, ha-
yatınızın çok görünür bir 
tarafında olmayacak bu 
yüzden deneyimleriniz 
fiziksel dünya ile ilişkili 
olmayacak. İçe kapanıp 
yaratıcı çalışmalar 
içine girebilirsiniz. Sizler 
için ruhsal anlamda 
olgunlaşma ve büyüme 
süreci başlamış olacak. 
Hayata daha huzurlu 
bir pencereden ve çok 
daha pozitif bakmaya 
başlayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN 
BALIK
Yeni yılda bolluk, 
bereket, şans ve talih 
gezegeni olan Jüpiter 
sayesinde sene bo-
yunca, iş ve kariyerinizi 
ilişkilendiren konularda 
sizlere türlü şans, 
destek ve olanaklar 
sunmaya başlayacak. 
İşinizle ilgili büyüme, 
daha kalabalık kesim 
tarafından tanınma, 
toplumsal statünüzde 
yükseliş meydana ge-
lebilecektir. Birçoğunuz 
ünlü olma, ön plana 
çıkma fırsatı yakalaya-
caksınız, yetenekleriniz 
veya doğal yetenek-
lerinizle. Kendi işi 
olanlar işlerinde artış ve 
büyümeye doğru gide-
cekler. İş ve kariyerinizi 
ilişkilendiren konularda 
daha optimist yaklaşım 
sergileyebilirsiniz. Her 
şey çokta fazla çaba 
sarf etmeden kendili-
ğinden gelişebilir.

26 ARALIK’TA 4 DERECE OĞLAK BURCUNDA JÜPITER 
ETKILI BIR TUTULMA OLACAK. BU TUTULMA BÜYÜME 
VAAD EDEN EKONOMIK TOPARLANMAYA YARDIM EDECEK.

BOLLUK, BEREKET, ŞANS VE 
TALIH GEZEGENI OLAN JÜPITER, 
SENE BOYUNCA YAY BURCUNDA 
SEYAHAT EDECEĞI IÇIN YILIN 
EN BEREKETLI VE ŞANSLI 
GEZEGENI YAY VE YÜKSELEN 
YAY OLACAK.  
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Canlılığı ve parlaklığıyla neşeyi temsil eden sarı ve tonları, evlere enerji getiriyor. Kışın kasvetli 
atmosferini dağıtan enerjisi çok yüksek bu renk, yer aldığı ortamlara aydınlık ve yaşama 
sevinci katıyor. Mobilya sektöründe akıllı değişim konseptiyle hızla yol alan Buka, yaşam 
alanlarında sarının neşesini Mickey, Beetle ve Uno ile vurguluyor. 

Ünlü tasarımcı Daniel Germani tarafından tasarlanan 
Dekton Industrial koleksiyonuna Laos, Soke, Kreta ve 
Lunar renkleri eklendi. Doğa şartlarının etkisiyle oluşan 
organik desenleri yansıtarak çarpıcı bir estetik sunan 
renklerle taşın biyolojik dönüşümü devam ediyor. Yeni 
renkler, koleksiyondaki zengin tasarıma sahip diğer 
renkler gibi çizilmeye, leke ve ısıya karşı direnciyle üstün 
teknik özelliklere sahip olmasının yanı sıra etkileyici 
görünümüyle geniş yelpazede mimari projelerde 
kullanılmaya ideal bir malzeme oluyor. 

 SARI RENK ILE EVLERDE YÜKSEK ENERJI 

 DEVRIMSEL 
DÖNÜŞÜMÜNE 
ÇARPICI ESTETIK

BU
RAKAMLARLA
BAŞARILI
OLMANIZ
MÜMKÜN

MÜ?
Ajansınıza maille önemli bir konuyu 

sorduktan sonra acaba ne zaman 

dönüş yaparlar diye bilgisayar başın-

da saatlerce beklediğiniz oluyor mu?

İletişim sektörü değişiyor. Artık 

başarı için daha hızlı, daha proaktif  
ve daha yaratıcı olmak gerekiyor.

“Kurumsal iletişimcinin attığı acil notlu maile cevap beklediği gün sayısı”
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Bir mucize olarak nitelendirilen anne sütünün bebeklere 
sayısız faydası bulunuyor. Emzirmek aynı zamanda annelerin 
sağlığında da önemli rol oynuyor. Anneler ve bebeklerine 
kolaylık sağlayan ürünleriyle her zaman onların yanında olan 
Wee Baby, “Annelere Özel” ürün kategorisine eklediği yeni 
Desenli Şarjlı Göğüs Pompası’yla annelerin sütlerini kısa 
sürede sağmalarına imkan sağlıyor.

Selpak, şimdi de çeşitli alt yapı sorunları 
veya lodos nedeniyle banyolarda oluşan 
gider, rutubet, nem gibi hoş olmayan 
kokuları yok eden yepyeni bir ürünü 
tüketicileri ile tanıştırdı. Selpak Deluxe Re-
Fresh Tuvalet Kağıdı’nın patentli teknolojisi 
banyodaki kötü koku moleküllerini havada 
yakalıyor, hapsedip yok ediyor ve yerine 
mis gibi güzel koku yayıyor.

Sürülebilen, dilimlenebilen ve küp 
küp doğranabilen Muratbey Sürmeli 
şimdi yeni ambalajıyla peynir severlerle 
buluşuyor. Üç farklı formda yenilebilen 
Sürmeli, az tuzlu özelliği ve zengin besin 
içeriğiyle günlük kalsiyum ihtiyacının 
yüzde 61’ini karşılıyor.

 BEBEKLER IÇIN EN DEĞERLI 
BESIN KAYNAĞI: ANNE SÜTÜ

 SELPAK’TAN KÖTÜ KOKUYU 
YOK EDEN TUVALET KAĞIDI

 HEM AZ TUZLU HEM 
ISTENILEN FORMDA

 ANAHTAR PRIZDE TEKNOLOJIK YAKLAŞIMLAR 
Gelişen teknolojiler odağında kaliteli ve yenilikçi ürünler üreten Günsan, Eqona Pratik Serisi ile hayatı 
kolaylaştırıyor. Oda sıcaklığı ve saati gösteren, telefon tutucu özelliği olan çerçeve alternatifleri ile 
özgün seçenekler sunan Günsan, standart elektrik anahtarlarının çok ötesine geçiyor.
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Muhafazakar modada özgün tasarımlara imza atan 
Zühre, 2018 - 2019 kış koleksiyonunu metropolün 
canlı ve özgür ruhunu yansıtan çizgilerle yeniledi. 
Koleksiyonda yer alan tunik – ikili takımlar, kürk 
detaylı yelek ve hırkalarla Zühre, ofis şıklığını 
günümüz modasıyla birleştiriyor. 

Ani mevsim değişiklikleri 
soğuk algınlığı ve nezle 
gibi gribal rahatsızlıklara 
yol açabiliyor. Bu 
rahatsızlıklara karşı 
korunmak doğru kapı 
pencere sistemi tercihiyle 
mümkün oluyor. Egepen 
Deceuninck, güçlü 
izolasyonuyla dikkat 
çeken Legend Sistemleri 
ile mevsim değişikliklerine 
karşı koruyor. 

 Zamansız tasarımlarla 
çalışan kadınlara özel 
kombinler

 ANI ISI DEĞIŞIMLERINDEN 
DOĞRU MALZEMEYLE KORUNUN 

Çocuklar için zararlı olan 
hiçbir şeyi önermeyen 
bunun için eğitici içerikler 
oluşturan Düşyeri, 
belirlediği değerlere 
uyan markalarla iş 
birliği yapmaya devam 
ediyor. Sleepy iş birliği 
ile hazırlanan Pepee 
karakterli Türkiye’nin saf 
suyla dokunmuş ilk ve 
tek bebek bezi büyük ilgi 
görüyor.

 PEPEE 
BEBEK 
BEZINDE
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INCIA Well Aging Doğal Göz Çevresi Bakım 
Kremi, Bio Arge laboratuvarlarında geliştirilen özel 
antioksidan formülü sayesinde, cildinizi günlük 
hayatta maruz kaldığınız zararlı etkilerden arındırarak 
yüksek nem kapasitesiyle cildinizin daha sağlıklı 
yaş almasına destek oluyor. Çevreyi ve doğayı 
koruyan, yüzde 100 doğal cilt bakım, kişisel bakım 
ve ev bakım ürünleri üreten INCIA’nın yaşlanma 
etkilerini geciktirmeye yardımcı olan Well Aging 
ürünleri, doğanın mucizevi etkisiyle cildin yeniden 
canlanmasını ve ışıldamasını sağlıyor. İçerisinde 
doğanın sunduğu en güçlü antiaging formülü olan 
üzüm çekirdeği yağını bulunduran ‘INCIA Well Aging 
Doğal Göz Çevresi Bakım Kremi’ E vitamini yağı ve 
Omega-6 yönünden zengin üzüm çekirdeği yağının 
etkileriyle cildi doğal yollarla koruma altına alıyor.

Yüzde 100 doğal kişisel bakım ve temizlik 
ürünleri dünyası sunan Siveno, tırnak çevresi 
bakım balsamı ile tırnak yapısını güçlendirmeye 
yardımcı olarak tırnak etrafındaki derinin 
kurumasını önlüyor. İçeriğindeki 9 çeşit yağ 
ve E vitamini sayesinde tırnak çevresini 
derinlemesine nemlendirirken tırnakları 
da güçlendirerek kırılmasına engel oluyor. 
Türkiye’nin ilk vegan kişisel ve ev bakım 
ürünleri markası Siveno’nun yüzde 100 doğal 
tırnak çevresi bakım balsamı, tırnak çevresi ve 
tırnağı beslerken manikürün ömrünü uzatıyor. 
Zeytinyağı, hint yağı, argan yağı, yalancı 
iğde yağı, tatlı badem yağı, biberiye yağı, 
kakule yağı ve E vitamini içeriğiyle hoş bir 
koku verirken, tırnak ve çevresine yoğun nem 
depolayarak konforlu, steril bir bakım sağlıyor.

 CILDINIZ SAĞLIKLI YAŞ ALSIN

 UNI’DEN YENI KATEGORI, YENI SERI

 TIRNAK BAKIMINDA DEVRIM

Hamilelik döneminde 
anne adayları fiziksel 
olarak birçok değişim 
yaşıyor. Bu değişimlerin 
en çok iz bırakanlarından 
biri de çatlaklar. Vücutta 
veya göğüs çevresinde 
oluşabilecek çatlakları 
önlemeye yardımcı ürün 
serisi hazırlayan Uni, cildin 
daha hızlı yenilenmesine 
yardımcı oluyor. Uni’nin 
Mom Serisinde; Çatlak 
Önleyici Krem, Çatlak 
Önleyici Bakım Yağı, Göğüs 
Ucu Kremi ve Göğüs 
Pedi yer alıyor. Uni Mom 
Serisi, alkol, paraben, 
fenoksietanol, fitalat, kafein, 
parafin ve boya içermiyor, 
güvenle kullanılıyor.
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“Yıl boyunca çalışılan ajansın başkanını görme sayısı”

BU
RAKAMLARLA
BAŞARILI
OLMANIZ
MÜMKÜN

MÜ?
Ne güzeldi değil mi ilk toplantıda 

Ajans Başkanı eşliğinde gelen kala-

balık ekibi görmek. Bir daha hiç 

birini göremediniz mi?

İletişim sektörü değişiyor. Artık 

başarı için ekip çalışması ve beyin 
fırtınası gerekiyor.


