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MÜ?
Gece – gündüz hafta sonu dahil çalışan ama sayısız markaya hizmet
vermeye çabaladığı için işlerine yetişemeyen marka yönetmenlerinden
başarı mı bekliyorsunuz?
İletişim sektörü değişiyor. Artık
başarı için daha çok vakit ayırmak,
daha dikkatli ve daha özenli olmak
gerekiyor.

EDİTÖRDEN

slında her sayı olduğu gibi editör
yazımda Aristokrat’ın yeni sayısının
içeriğinden, gerçekleştirdiğimiz
röportajlardan, köşe yazılarından
ve makalelerden bahsetmeyi
planlamıştım. Ama köşe yazısı yazan
arkadaşlarımın içeriklerine göz
gezdirirken aslında kafalarımızın çok
başka bir yerde olduğunu gördüm.
Mecra ve mekan ayrımı yapmadan bu
konunun üzerinde durmanın önemli
olduğunu düşünüyorum.
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Son zamanlarda yaşanan kadın
cinayetlerinin hangisinden bahsedelim.
Birini konuşurken daha acısı karşımıza
çıkıyor. Ona üzülürken daha trajiği
beynimizi kanatıyor. Biraz zor olacak
belki ama kendine erkek diyen güruhun
hoşuna gitmese de anlaması gereken
bazı şeyler var. Kadının yaşamı veya
namusu sana emanet değil. Kadın seni
sevebilir. Kadın seni sevmeyi bırakabilir.
Kadın seninle evlenebilir. Kadın senden
boşanıp kendi hayatını kurabilir. Kadın
sana sadık olabilir. Kadın başkasına
aşık olup mutluluğu onda bulabilir.
Kadın seni hayatında bir daha görmek
de istemeyebilir. Hatta güruhu daha
da kızdırmaya varacak belki ama kadın
gün gelip başka erkekle de ‘birlikte’
olabilir. Aynı senin canın istediğinde
yapabildiğin gibi... Bunların hiç biri ona
şiddet uygulayabileceğin anlamına
gelmez. Saygı duyacaksın. Eninde
sonunda kabulleneceksin.
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REKLAM DÜNYASININ
CİN FİKİRLİ 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

D

8

KİM KİMİ ESİR ALIYOR?

Yaklaşık 10 sene önce hayatımıza giren sosyal medya, zaman içerisinde neredeyse
bütün iletişim alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bu değişim öyle bir hal aldı ki çok sayıda
insan gününün büyük kısmını sosyal medyada geçirir hale geldi.

14

NECATİ ÖZKAN: İMAMOĞLU İÇİN ‘SIFIR HATALI’ BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜK

18

‘‘TÜRKIYE, ENDÜSTRI 2.0 ILE 3.0’IN ORTASINDA”

22

ERDAL GÜVEN: “TÜRKİYE’DE NİTELİKLİ GAZETECİLİK YAPALIM,
KALİTELİ GAZETECİLİK YAPALIM GİBİ BİR DERT YOK”

32

Ekrem İmamoğlu’nun Siyasi Strateji Danışmanlığı’nı yürüten, son kampanyasının da yöneticisi
olan Öykü Ajans Kurucu Başkanı Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu’nun bugün ulusal ve
uluslararası şöhrete kavuşmuş bir siyasetçi haline geldiğini anlatıyor.

Teknolojinin hızına yetişmek bir hayli zor. Endüstriyel gelişmeler her
geçen gün daha da ilerlerken beraberinde getirdiği yeniliklere ne kadar
hazırız bu konu daha çok tartışılır.

diken.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven, Türkiye’de basının özgür olmasının
medyanın nitelikli olacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

DÖNEMLERINE DAMGA VURAN PROPAGANDALAR

Tarih boyunca gerek siyasi gerek sosyolojik anlamda gerçekleşen her olayda toplumları
yönlendiren etkenler oldu. Kimisi zaman aşımına uğrayıp unutuldu, kimisi tarihin
altın sayfalarında yerini aldı. Tarihe adını yazdıran gelmiş geçmiş en iyi propagandalar
reklamcılar için iyi bir esin kaynağı olacak.

34

KEMAL GÜLMÜŞ: “ANKA OLARAK HABERCİLİKTE
YENİ BİR NEFES OLMAYI HEDEFLİYORUZ”
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“ABİ SAYENDE VİSKİ KÜLTÜRÜ ÖĞRENDİK, BOŞ BOŞ İÇMİYORUZ’’
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EVRENCAN GÜNDÜZ: ‘‘İYI BIR SOKAK
MÜZISYENI İNSANLARIN GÖZLERININ
İÇINE BAKMAKTAN KORKMAZ’’

ANKA, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanan seçimin ardından açıkladığı verilerle bu
alanda kamuoyunun tek haber kaynağına mahkum olmasına son verdi.

Meleklerin Payı isimli blog ve Instagram hesabı’nı kuran Burkay Adalığ, “Şu anda
üretim olmadığı için bir viski markasıyla ülkemizin adını duyurmamız oldukça
zor. Üretimle ilgili ‘minimum 1 milyon litre / yıl’ kuralı küçük miktarlarda ‘butik’
üretimin de önünü kapatıyor’’ ifadesini kullanıyor.

Evrencan Gündüz, sokakların ayna gibi insanların
kendini gördüğü yerler olduğunu söylüyor.

DEKİLER
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ATAMALAR

COŞKUNÖZ
SAVUNMA VE
HAVACILIK’TA
ATAMA
Coşkunöz Savunma ve
Havacılık’ta üst düzey atama
gerçekleşti. Yerel ve ulusal sistem
çözümleri sunan şirkette, mühendislik
ve savunma alanında uzman Özgür
Bayram yeni genel müdür oldu.

ÖZGÜR BAYRAM

SANIYE YEŞILBAŞ

BURGAN LEASING
OPERASYON
BÖLÜMÜ’NDE ÜST
DÜZEY ATAMA
Burgan Leasing Operasyon ve Filo
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
olarak Saniye Yeşilbaş göreve
başladı. Yeşilbaş, operasyonel
leasing ve filo kiralama süreç
yönetiminden sorumlu olacak.
Ekibi ile birlikte uzun dönem araç
kiralamak isteyen şirketlere avantajlı
fiyatlarla finansman seçeneklerinin
sunulmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirecek.

CITS’IN GENEL
MÜDÜR’Ü ERTAN
GÖRAL OLDU

ERTAN
GÖRAL

Coşkunöz Holding’in kurduğu CITS
Bilgi Teknolojileri’nde üst düzey
atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli
yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin
genel müdürlüğü görevine getirildi.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde
danışmanlık ve bilgi teknolojileri
yönetiminde 25 yılı aşkın deneyim
kazanan Göral, şirketin projelerine önderlik
edecek, bilgi teknolojileri alanında inovatif
çalışmalarda bulunacak.

BANU HIZLI

ZIYA
AKSOY

AYTAÇ AYDIN

CMC TURKEY’DE
İKİ ÜST
DÜZEY ATAMA
CMC Turkey’de iki önemli atama
gerçekleşti. CEO görevini 2017 yılından
beri sürdüren Aytaç Aydın, kariyerine
CMC Turkey Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak devam edecek.
Aydın’dan boşalan CEO’luk görevine
ise CMC’de Operasyonlardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan
Banu Hızlı atandı.
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GÜNSAN FİNANS
DİREKTÖRÜ ZİYA
AKSOY OLDU
Günsan Elektrik’te üst düzey
atama yapıldı. Günsan Finans
Direktörü (CFO) görevine uzun
yıllar finans alanında tecrübesi
bulunan Ziya Aksoy getirildi.
Penta Teknoloji, PwC Türkiye
ve Borusan Holding’in çeşitli
kademelerinde görevlerde
bulunan Aksoy, 2014 yılından bu
yana Schneider Electric Finansal
Planlama ve Analiz Müdürü
olarak görev yapıyordu.
// EYLÜL 2019

TEKFEN
HOLDİNG’DE
BAYRAK
DEĞİŞİMİ
Tekfen Holding Olağan Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında,
Tekfen Grup Şirketleri’nin yeni Yönetim
Kurulu ve üst düzey yönetimi belirlendi.
Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili
Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine
seçilirken; Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Cahit Oklap, Grup Şirketler
Başkanı oldu.
CAHIT OKLAP
İLKER YILMAZ

İLKIN KEÇELI

LITTLE
CAESARS’A YENİ
İK ve EĞİTİM
MÜDÜRÜ
Bu sene 60. yaşını kutlayan sevilen
pizza markası Little Caesars Türkiye’nin
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
görevine sektörün deneyimli ismi İlkin
Keçeli getirildi. İlkin Keçeli, son olarak
Eğitim ve Marka Standartları Müdürü
pozisyonunda çalışıyordu.

PIERRE FABRE’DE
İKİ ÖNEMLİ ATAMA
‘Sağlıktan Güzelliğe’ misyonuyla 65 yılı
aşkın süredir faaliyet gösteren Fransa’nın
öncü markası Pierre Fabre Türkiye
ekibinde iki atama yapıldı. Birim Gümrah,
Pierre Fabre Dermokozmetik İş Birimi
Direktörü olurken, İlker Yılmaz Pierre Fabre
İlaç Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu.

BIRIM GÜMRAH

PEPSICO
TÜRKİYE’NİN
YİYECEK
KATEGORİSİ
PAZARLAMA
DİREKTÖRÜ OSMAN
DİLBER OLDU

E. HAKAN EMINSOY

BURGAN BANK’TA
ÜST DÜZEY ATAMA
Burgan Bank Türkiye’nin Yönetim Kurulu
Başkanı görevine Ağustos ayı itibarıyla
E. Hakan Eminsoy atandı. Eminsoy
kariyerine, 1985 yılında Arthur Andersen
and Company İstanbul ofisinde başladı
ve Londra ofisinde devam etti. Eminsoy,
1989-2002 yılları arasında Finansbank ve
grup şirketlerinde farklı kademelerde üst
düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerinde yer aldı.
EYLÜL 2019 //

OSMAN DİLBER

PepsiCo Türkiye’de 10 yılı aşan
kariyeri boyunca, içecek, yiyecek,
iş geliştirme ve pazarlama
sorumluluklarını üstlenerek önemli
başarılar elde eden Osman Dilber,
Yiyecek Kategorisi Pazarlama
Direktörü rolüne atandı. Koç
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden
mezun olan Osman Dilber, Sabancı
Üniversitesi’nde de İşletme yüksek
lisans programını tamamladı.
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DOSYA

SOSYAL MEDYADA
ÜNLÜ-MARKA
ILIŞKISI KOCA BIR
BALON MU?
Yaklaşık 10 sene önce hayatımıza giren sosyal medya, zaman içerisinde
neredeyse bütün iletişim alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bu değişim öyle bir hal aldı
ki çok sayıda insan gününün büyük kısmını sosyal medyada geçirir hale geldi.

✍ Cihan Oruçoğlu

S

okakta, yolda, otobüste, mutfakta, yatakta kısacası nefes alıp
verdiğimiz her yerde mobil cihazlar sayesinde sosyal medya
ile yakından ilgilenmemiz zaman içerisinde insan ilişkilerimizi de etkilemeye başladı. 1971 yılında e-mail kavramı ile
tanıştığımız sosyal medya, 2004 yılında Facebook ile önem
kazanmaya ve bilinirliğini artırmaya başladı. Arkasından gelen twitter, instagram, snapchat, pinterest gibi uygulamalar ile
yıldızı tüm dünyada parlayan sosyal medya 7’den 77’ye her
kesimden insanı etkisi altına almayı başardı. Günümüzde gel-

GÜNDE ORTALAMA KAÇ SAATİNİZİ
SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDA GEÇİRİRSİNİZ?
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diği noktada ise sosyal medya boş zamanları değerlendirmeden
çok daha fazlasını ifade ediyor. Öyle ki bir yanda yeni birçok iş kolu
açarak istihdama destek olurken diğer yanda alışverişten, kariyere
kadar birçok alanda insanlara çeşitli alternatifler sunuyor.
Peki ülkemiz bu alanda ne durumda?
Tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal medya,
ülkemizde de oldukça revaçta. Maalesef bunun beraberinde
getirdiği birtakım olumsuzlukların da olduğu bir gerçek.

KİMİN PAYLAŞIMLARINI DAHA İNANDIRICI BULUYORSUNUZ?

// EYLÜL 2019
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DOSYA

MARKALARIN VE KAMU KURUMLARININ SOSYAL
MEDYA KULLANICILARI İLE DİYALOĞA GİRMESİ
HOŞUNUZA GİDİYOR MU?

Her paylaşım bilinçli olarak
yapılmıyor. Her gün gerçekleşen
milyonlarca bilinçsiz paylaşım,
muazzam bir bilgi kirliliğine
neden oluyor. Bu durumun
da düzelmesi bir hayli zaman
alacağa benziyor. Ezbere konuşmak yerine ülkemizdeki sosyal
medya kullanımını mercek
altına aldık. Ada Araştırma ile
gerçekleştirdiğimiz Sosyal Medya Araştırması’nı 22-29 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirdik.
Toplam 12 ilde gerçekleştirdiğimiz araştırmaya 15 yaş ve
üzerindeki 1079 kişiye ulaşarak
gerçekleştirdik.
Ünlülere inanılmıyor
Sosyal Medyada ‘‘Kimin
paylaşımlarını daha inandırıcı
buluyorsunuz’’ sorusuna katılımcılar yüzde 51,7 oranında “Yakın
arkadaşlarım/yakın çevrem’’
cevabını verirken, yüzde 30,2’si
“Resmi/devlet kurumları’’, yüzde

SOSYAL MEDYADA İLGİNİZİ EN ÇOK ÇEKEN İÇERİKLER NELERDİR?

NE TÜR İÇERİKLERİ BEĞENİRSİNİZ?

5,6’sı ‘’Markaların’’, yüzde 5,2’si
“Youtuber/blogger’’, yüzde 4,3
“Siyasetçiler’’, yüzde 3’te ‘’Ünlüler’’ cevabını verdiler.
Diyaloğa girilmesi hoşa
gidiyor
Araştırma kapsamında katılımcılara yönelttiğimiz; “Günde
ortalama kaç saatinizi sosyal
medya ortamında geçirirsiniz?’’
sorusuna katılımcılardan en
yüksek oranda ‘‘1 saat’’ cevabını
aldık. ‘’Markaların ve kamu
kurumlarının sosyal medya
kullanıcıları ile diyaloğa girmesi
hoşunuza gidiyor mu?’’ sorusundan da ilginç yanıtlar aldık.
Katılımcıların yüzde 59,7’si
markaların ve kamu kurumlarının sosyal medya kullanıcıları ile
diyaloğa girmesinden hoşlandıklarını belirttiler.
Görsellik önemli
Araştırmanın bir diğer sorusu
olan “Ne tür içerikleri beğenirsiniz?’’ sorusunda ise katılımcıların yüzde 46,2’si “fotoğraflı
içerikleri’’, yüzde 40,8’i “Videolu
içerikleri’’, yüzde 13’ü ise “sadece yazılı içerikleri’’ tercih
ettiklerini belirttiler.
Neden paylaşıyoruz?
‘‘Bir içeriği neden paylaşırsınız?’’ sorusuna katılımcıların
yüzde 39,9’u ‘‘Beğendiğim/
Hoşuma gittiği için’’ cevabını
verirken yüzde 11,4’ü ise ‘’Bilgi
vermek için’’ paylaştığını belirtti.
Katılımcıların yüzde 11’i ise
“Arkadaş/takipçilerinin görmesi
için’’ paylaştığını ifade etti.
En çok Instagram
Araştırma kapsamında yöneltilen “Hangi sosyal paylaşım
sitelerinde üyeliğiniz/profiliniz
vardır?’’ sorusuna ise katılımcılar
şu yanıtları verdiler: “Yüzde 28,7
Instegram, yüzde 25,3
Facebook, yüzde 15,1 Twitter,
yüzde 13,7 Youtube.’’
Vakit geçiriyoruz
“Sosyal medyayı hangi amaçla
kullanıyorsunuz?” sorusuna da
sosyal medya kullanıcıları yüzde
22 oranında ‘‘Vakit geçirmek’’,
19,70’i “Bilgi edinmek’’, yüzde
18,20’si de “Haber almak’’
olarak cevapladı.
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CİNSİYET GRUPLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA
KULLANIM AMACI

ADA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK GENEL MÜDÜRÜ

AYHAN ADIGÜZEL

CİNSİYET GRUPLARINA GÖRE PAYLAŞIMLARI
İNANDIRICI BULUNAN GRUP

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PAYLAŞIMLARI
İNANDIRICI BULUNAN GRUP

Araştırmada özellikle sosyal medyada aktif olan kurumların, markaların
ve yöneticilerin samimi, mizahi ve diyalog yanlısı tavırlarının çoğunluk
tarafından olumlu karşılandığı görülüyor. Raporda gördüğümüz üzere,
araştırmaya katılanların markaların eğlenceli/mizahi paylaşımlarından
hoşnutluk durumunu ölçmek amaçlı yönelttiğimiz soruda %63,6’lık
bir çoğunluğun markaların eğlenceli/mizahi paylaşımlarından hoşnut
olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla markalar, kurumlar ve yönetici
pozisyonundaki kişilerin sosyal medyada tek yönlü bir iletişim stratejisi
değil, çift yönlü iletişim gibi daha etkin ve demokratik bir strateji
benimsemeleri daha yararlı olacaktır, ayrıca çift yönlü iletişimin bir
sonucu olarak aldıkları geribildirimleri değerlendirmeleri de sosyal
medya stratejilerinde daha verimli sonuçlar yaratabilir. Bunun yanı
sıra cinsiyet, yaş, eğitim ve meslek gibi bağımsız değişkenleri ayrı
ayrı incelediğimizde gruplar arasında anlamlı farklılıklar görmekteyiz.
Örneğin interneti en aktif kullanan ve gündelik internet kullanım
alışkanlığı genel olarak 4 saat ve üzeri olarak görülen 15-18 yaş
grubunun markaların paylaşımlarını inandırıcı bulma oranı yok
denecek kadar az iken; 18-24 yaş grubu yaklaşık %10’luk bir oranla
markalara ait paylaşımları inandırıcı bulmaktadır. Lise mezunları
yaklaşık %9 oranla Youtuber/Bloggerlara ait paylaşımları daha
inandırıcı bulmaya eğilimli iken; bu oran Üniversite ve üzeri mezunu
eğitim grubunda %3’de kalmaktadır. Bu durum da her segmente, her
hedef kitleye göre farklılık gösteren ve daha kişiselleştirilmiş iletişim ve
reklam stratejilerinin önemini vurgulamaktadır.
SIZI EN ÇOK HANGI SONUÇ ŞAŞIRTTI?
Araştırmada paylaşımları en az inandırıcı bulunan grubun ünlüler
olması biraz şaşırtıcı görünüyor, özellikle de ünlülerin influencer
marketing alanında sıklıkla markalar tarafından tercih edildiği
düşünüldüğünde. Bundan da şu çıkarımı yapabiliriz ki, ünlü ve marka
arasındaki uyumun genel olarak iyi planlanamaması gibi durumlar
ünlünün inanılırlık ve çekiciliğini yitirmesine neden oluyor gibi
görünmektedir ki bu da tüketicinin markaya karşı tutumunu olumsuz
etkileyebilir.

SOSYAL MEDYAYI HANGİ AMAÇLA KULLANIYORSUNUZ?

EYLÜL 2019 //

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ILE ILGILI OLARAK BIR ŞEY
SÖYLEMEK ISTER MISINIZ?
Genel olarak baktığımızda, Türkiye’de sosyal medyanın her çeşit
sosyo-ekonomik gruptan bireyler için yaygın bir kullanım alanı
olduğunu görüyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte hem müşterilerin
bilgiye hem de marka ve kurumların hedef kitlelerine daha kolay ve
hızlı erişimi söz konusu olmuştur. Son zamanlarda sosyal medyanın
medya planlama, pazarlama ve yaratıcı iletişim çalışmalarında da
gittikçe büyüyen bir güç olması özellikle marka ve kurumların her çeşit
sosyo-ekonomik gruba ait hedef kitlelerini daha iyi tanımalarını ve
buna göre bir içgörü geliştirmelerini zorunlu kılıyor. Fakat toplum çok
farklı dinamiklerden etkilenen ve bazen öngörülmesi zor değişiklerin
gözlemlendiği karmaşık bir yapıya sahip, bundan dolayı hedef
kitleleri daha iyi çözümlemek de gittikçe karmaşıklaşıyor ki bu da
hem araştırma hem de pazarlama departmanlarının daha yaratıcı
çözümler geliştirmesini gerektiriyor. Örneğin son dönemlerde TikTok
gibi bir uygulamanın muhafazakar kesimler tarafından da yoğun
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MICRO INFLUENCER’LARIN
MAKRO ETKISI
Raci Seymen
Artful
Metin Yazarı

ARAŞTIRMALAR, MICRO
INFLUENCER’LARIN
GÜVENILIRLIĞI
VE TAKIPÇILERI
ÜZERINDEKI ETKISI
YÜKSEK TAKIPÇILERE
GÖRE OLDUKÇA YÜKSEK
OLDUĞUNU ORTAYA
KOYUYOR.

Influencer kavramını, insanların davranışlarını etkileyen ya da değiştiren kişi olarak tanımlayabiliriz.
Günümüzün yeni medya dünyasında influencer,
sosyal medya kanallarında belirli bir güce ve
popülerliğe sahip olan, hitap ettiği takipçi kitlesini
etkileyen bilirkişidir.
Influencer kavramının pazarlama sözlüklerine
girişi bile henüz çok yeniyken Micro Influencer
kavramıyla ilgili yeni bir araştırma ortaya çıktı.
Dijital dünyanın sonsuz okyanusunda markaların
paylaşımları çoğu zaman dikkatlerden kaçıyor
veya kullanıcıların ilgisi beklenilen düzeyde
olmuyor. Bu durumu lehine çevirmek isteyen
markalar kendilerine uygun olduğunu düşündüğü influencer’larla iş birliği yaparak ürünlerini
tanıtma yoluna gidiyor. Word-Of-Mouth (WOM)
yani ağızdan ağıza pazarlamanın dijital hali
olarak tanımlanan Influencer Marketing, sosyal
medya platformlarında görünürlüğü sağlaması ve
bilinirliği artırması nedeniyle markalar için oldukça
kazançlı bulunuyor.
Bütün avantajlarının yanı sıra markanın hedef
kitlesine hitap eden takipçi sayısı en yüksek
Influencer’a yüksek maliyetli yatırım yapmak her
zaman en doğru seçim olarak görülmüyor. Farklı
hedef kitle etkileşimleri olan Influencer’ları hesaba
katarak ürün ya da hizmetlerin tanıtımında yer
alacak uygun ismi etkili bir içerikle kullanmak için
çalışmak gerekiyor. İşte tam da bu noktada Micro ve
Mega Influencer arasındaki farklar devreye giriyor.
MEGA-INFLUENCER NEDIR?
Mega-Influencer’lar ise sektördeki anahtar kişilerdir. Micro-Influencer’ların aksine 50 bin ve üstü
takipçi sayısına sahiptirler ve online varlıklarının
ünlü olmalarıyla bir bağlantıları vardır.
Mega-Influencer’lar, markalı içerik paylaşmak için
ücret alır ve hatırı sayılır takipçi kitlelerine bu içerikleri ulaştırır. Influencer Marketing dünyasındaki
tamamen ücretli tanıtımın örneğidir.
MICRO-INFLUENCER NEDIR?
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fakat çok
fazla takipçisi olmayan içerik üreticileri
Micro-Influencer olarak anılıyor. Bu profile sahip
insanlar, sevdikleri ürünlerle ilgili paylaşımlar yapıyor, karşılığında bir kazanç elde ettiği için değil,
yalnızca ürünleri sevdikleri için paylaşım yapıyor.
Mütevazı takipçi kitlesine sahip müşterilerden,
marka savunucusu isimlere kadar pek çok kişi
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Micro Influencer kategorisine dahil. Bu kişilerin 50
bin kişiden az takipçileri olması gerekiyor.
Araştırmalar, Micro Influencer’ların paylaşımlarının
yüzbinlerce ya da milyonlarca takipçisi olan mega
Influencer’lara oranla çok daha başarılı olduğunu
ortaya koyuyor. Mega Influencer’lar gerek yaşam
tarzları gerek tavır ve üsluplarıyla çok samimi
bulunmazken, Micro Influencer’ların yorumları ve
tarzıyla hedef kitlenin gözünde çok daha samimi ve
paylaşımlarının güvenilir olduğu sonucuna varıyor.
Ayrıca tüketiciler mega Influencer’ların ücretli bir
tanıtım faaliyeti yaptıklarının biliniyor olması, ürün
hakkındaki yorumlarını inandırıcılıktan uzaklaştırıyor.
Ancak Micro Influencer’lar sevdikleri ürünlerle ilgili
paylaşımlar yapıyor ve bunu para aldıkları için değil,
ürünleri sevdikleri ya da kullandıkları için yapıyor.
MARKALAR NEDEN MICRO-INFLUENCER’LARI DAHA
SIK KULLANMALI?
Influencer.co’nun yayınladığı rapora göre, 2.000100.000 arası takipçiye sahip Micro Influencer’lar
Instagram postu paylaşımı başı 137 dolar ile 258
dolar arası ücret alıyor. 100.000 üstü takipçi sayısına
sahip Influencer’larda ise bu rakam tek post başına
1.000 dolara kadar ulaşabiliyor.
Mikro Influencer’lar genellikle zor olan bir özgünlük
seviyesine sahipler. Markaların Influencer marketing
başarısı için kullanabileceği ve yararlanabilecekleri
ilgi çekici bir topluluk oluşturmalarını sağlayan; izleyicileriyle kişisel ve çoğu zaman samimi ilişkileri vardır.
Etkileşim konusunda, Mikro Influencer’lar çoğu
zaman ortalamanın üzerinde bir etkileşim oranına
sahiptir çünkü toplulukları içerikleriyle çok ilişkilidir.
Bununla birlikte, çoğu zaman, Mikro Influencer’lar,
sektör standartlarından daha yüksek bir ortalama
katılım oranına sahiptir, çünkü izleyicileri içeriklerinde
oldukça fazla yer almaktadır ve sosyal medya algoritmaları henüz onlara karşı çalışmamaktadır.
Son olarak, Mikro Influencer’lar pazarlama kampanyasını hayata geçirmek isteyen ancak büyük
bütçeli bir yatırım yapamayan küçük işletmeler veya
markalar için son derece uygun maliyetlidir.
Bu tanıtım ve etkinlikler yakın zamana kadar markalar tarafından sürekli olarak yapılmakta ve büyük
bütçeler ayrılmaktaydı. Son yapılan araştırmalar bulgular, markaların bu faaliyetlerini yeniden düzenleme
ya da farklı çözüm yollarına gitmeleri gerektiğini
gözler önüne seriyor. Markalar bu sonuçlara kayıtsız
mı kalır yoksa farklı bir çözüm yoluna mı gider hep
birlikte izleyip göreceğiz.
// EYLÜL 2019
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NECATI ÖZKAN:

İMAMOĞLU İÇİN
‘SIFIR HATALI’ BİR
KAMPANYA YÜRÜTTÜK
Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’ndan bu yana Ekrem İmamoğlu’nun
Siyasi Strateji Danışmanlığı’nı yürüten, son kampanyasının da
yöneticisi olan ÖYKÜ Ajans Kurucu Başkanı Necati Özkan,
Ekrem İmamoğlu’nun bugün ulusal ve uluslararası şöhrete
kavuşmuş bir siyasetçi haline geldiğini anlatarak, ‘‘6 ay önce
başladığımızda Ekrem Bey’in etrafındaki insanların bile inanmadığı
bir rüya gerçekleşmiş oldu. Temel nedeni ‘sıfır hatalı’ bir
kampanya yapmış olmamız. İkinci temel nedenimiz bütün bu
süreç içerisinde bir ideolojik kampanya değil bir lider, bir aday
kampanyası gerçekleştirmemiz. Son olarak da herhangi bir
yalana başvurmadan, herhangi bir negatif kampanya yapmadan
tamamıyla gerçeklerle ve pozitif bir dil kullanmamız’’ dedi.

✍ Cihan Oruçoğlu

krem İmamoğlu ile kampanya sürecinin
birkaç boyutu olduğunu anlatan Necati
Özkan, ‘‘Kampanyanın doğrudan iletişim,
dijital iletişim ve kitlesel iletişiminin yanında
outdoor tarafı vardı. Ağırlıklı bölümü Ekrem
Bey’i yansıtmak olan dijital taraftan başlayıp,
arkasından projelerin lansman sürecine geldik
ve o süreçte de çeşitli basın toplantılarıyla
yol aldık. Basın toplantılarında bizi izlemeye
gelen televizyon kanallarının ve yazılı basının
bunları yayınlamayacağını bile bile bu toplantıları
gerçekleştirdik. Biz, bütün o toplantıların içeriklerini
küçük parçalara bölüp bunları çeşitli hedef kitlelere
dijital mecralara dağıttık.’’ İfadesini kullandı.

E

İletişim sektöründe ulusal ve uluslararası çok
sayıda ödülün sahibisiniz. Sektörümüz sizi tanıyor
ama tüm ülkenin sizi tanıması 31 Mart ve 23
Haziran seçimlerinde gerçekleşti. Böylesine bir
süreci bekliyor muydunuz?
30 yılı aşkın bir süredir iletişim işiyle uğraşıyorum.
Bunun ilk zamanından beri de siyasi iletişim
ile ilgileniyorum. Bu zamana kadar çok sayıda
siyasetçinin, genel başkanın, belediye başkanının
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seçim kampanyalarını yürüttüm.
Öncelikle bir siyasetçinin kendisini
bu kadar hazırladığı başka bir örnek
görmedim. Ekrem Bey ile 2013
yılında tanıştığımızda Ekrem Bey’in
bir ilçe belediye başkanı olmak
adına nasıl hazırlandığını gördüm ve
ondan çok etkilendim. Ekrem Bey’in
Belediye Başkanlığı sürecinde beraber
yaptığımız gezilerde ve toplantılarda
onun insan kaynaklarını harekete
geçirme becerisine şahit oldum.
Takım kurma, o takımları yönetme,
tüm bunları yaparken inisiyatif verme,
bilmediği alanları çeşitli uzmanlardan
dinledikten sonra o alanlara vakıf
olma becerisine şahit oldum. Konu
2 yıl önce gündeme geldiğinde
Ekrem Bey, bu sürece ilgisiz kalmadı.
Biz de ilgisiz kalmadık ve İstanbul
için hazırlık yapmaya başladık.
Reklamcılıkta en önemli kural sihrin
nereden geldiğini bilmektir. Sihir

KAMPANYA SÜRECI DISIPLINLI BIR SÜREÇTIR.
AYNEN BIR ORDUNUN SAVAŞA HAZIRLANMASI GIBI…
AMA IŞ UYGULAMAYA GELDIĞI ANDAN ITIBAREN
ARTIK BIR TANE KOMUTAN VARDIR. O KOMUTANDA
ADAYDIR. ADAYIN BAŞKOMUTANI DA OLABILIR.
BEN BURADA NEREDEYSE ADAYIN
BAŞKOMUTANI GIBI POZISYONLANDIM.
üründen gelir. Eğer elinizdeki ürün
(ticari pazarlama için söylüyorum) iyi
bir ürünse onu pazarlamak çok kolaydır.
Siyasi pazarlama için de elinizdeki
aday iyi bir adaysa işiniz çok kolaydır.
Tabii yola çıkarken adayımız çok iyi
ve donanımlı olsa da öğrenmeye çok
iştahlı bir aday olsa da arkasında
başarı öyküsü olan bir aday olsa da
rakibi ile kıyaslandığında durumu çok
zordu.
Peki bu zorluğu göz önüne
aldığınızda yüzde 14,4’lük tanınma
oranıyla çıktığınız yarışı 3 ayda yüzde
94’lük tanınma oranıyla bitirdiniz?
Burada sizin üstlendiğiniz rol neydi?
Pazarlamada temel kural şöyle
işliyor; ‘‘Ana rakibe benzeyerek ana
rakibin olduğu yere gelme imkanınız
bulunmuyor. Ana rakip ne yapıyorsa
onu tam tersini yapmanız gerekiyor.’’
Muhalefet denilen şeyin hakkını
vermeniz gerekiyor. Burada körü körüne
EYLÜL 2019 //
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bir muhalefetten bahsetmiyorum.
İstanbul Belediye Başkanları son 25
yılda ne yapmışlar? Onları doğru anla,
onların yaptığı her şeyin karşısına
daha doğru ve tam anlamıyla karşıt
olan bir şey koy. Biz; Ekrem Bey ile
kampanyalara başladığımız zaman
bu kampanyaların birkaç boyutu vardı.
Kampanyanın doğrudan, dijital ve
kitlesel iletişiminin yanında outdoor
tarafı vardı. Ağırlıklı bölümü Ekrem Bey’i
yansıtmak olan dijital taraftan başlayıp,
arkasından projelerin lansman
sürecine geldik ve o süreçte de çeşitli
basın toplantılarıyla yol aldık. Basın
toplantılarında bizi izlemeye gelen
televizyon kanallarının ve yazılı basının
bunları yayınlamayacağını bile bile bu
toplantıları gerçekleştirdik. Biz bütün o
toplantıların içeriklerini küçük parçalara
bölüp bunları çeşitli hedef kitlelere
dijital mecralara dağıttık.
Dolayısıyla böyle başladı süreç.
Bugün geldiğimiz noktada Erkem
İmamoğlu, bugün bir yerel siyasetçi
olmayı çoktan aştı. Bunu ön görmüş
müydünüz?
Ekrem İmamoğlu bugün ulusal ve
uluslararası şöhrete kavuşmuş bir
siyasetçi haline geldi. 6 ay önce
başladığımızda Ekrem Bey’in etrafındaki
insanların bile inanmadığı bir rüya
gerçekleşmiş oldu. Temel nedeni ‘sıfır
hatalı’ bir kampanya yapmış olmamız.
İkinci temel nedenimiz bütün bu süreç
içerisinde bir ideolojik kampanya değil
bir lider, bir aday kampanyası yapmış
olmamız. Ve üçüncü olarak da herhangi
bir yalana başvurmadan, herhangi
bir negatif kampanya yapmadan
tamamıyla gerçeklerle ve pozitif bir dil
kullanmamız.

YOLA ÇIKARKEN
ADAYIMIZ ÇOK IYI
VE DONANIMLI OLSA
DA ÖĞRENMEYE ÇOK
IŞTAHLI BIR ADAY OLSA
DA ARKASINDA BAŞARI
ÖYKÜSÜ OLAN BIR ADAY
OLSA DA RAKIBI ILE
KIYASLANDIĞINDA DURUMU
ÇOK ZORDU.’’
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Kampanya sloganlarını nasıl
oluşturdunuz?
Kampanyanın temel strateji, rekabet
analizi, o rekabet analizine dayalı
olarak iki ana adayın pozisyonlanması
ve kampanyanın mesajlarını
ajansımızda, 15 arkadaşımızla
belirledik. Ekrem Bey’in konuşmaları,
strateji dokümanının geliştirilmesi
ve çeşitli alt ayaklarının üretilmesine
kadar bir sürü şeyi ajansımızda
gerçekleştirdik. Kampanya makinasının
planlanması ve uygulanmasını da
gerçekleştirdik.
Kampanya Makinasının ne olduğunu
biraz açabilir miyiz?
Kampanya süreci disiplinli bir
süreçtir. Aynen bir ordunun savaşa
hazırlanması gibi… Masa başı işleri
çokça tartışabilirsiniz. Orada demokratik
süreçleri çokça işletebilirsiniz. Ama iş
uygulamaya geldiği andan itibaren
artık bir tane komutan vardır. Birden
çok komutan olamaz. O komutanda
adaydır. Adayın başkomutanı da
olabilir. Ben burada neredeyse adayın
başkomutanı gibi pozisyonlandım. Yani
süreç içerisinde herkesin konuşmasına
izin vermedik. Bunu sağlayacak bir
mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın
içerisinde partinin çeşitli
yöneticileri de
bizim profesyonel
ekiplerimiz de yer
aldı. Tek farkla biz
olması gerekenleri,
olması gerektiği gibi
yönettik.
Türkiye’deki siyasi
iletişimi
nasıl

yorumluyorsunuz? Diğer partilerin
iletişim çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de siyasi iletişim alanı
profesyonel bir alan değil. Çünkü
böyle bir pazar yok. Yani siyasi
iletişime odaklanmak isteyen bir
ekibin hayatını idame ettirebileceği
bir verimlilik yok. Siyasi iletişim diye
bir uzmanlık alanının gerçekten var
olduğuna inanılmıyor. Burada haksız
da değiller. Bu alanda Türkiye’nin
yetiştirdiği uzmanlar çok yok. Bundan
daha da önemlisi ‘siyasi partiler buna
gerek yok, biz zaten onlardan daha iyi
yapıyoruz’ diye inanıyorlar. Bu tür bir
yapıyla hayatını kazanmış örnek çok
yok. Erol Olçok’un şirketi biraz böyle
gibi algılanıyordu. Ama öyle değildi.
Seçimden seçime belki bu işleri
yapıyordu ama seçim dışı zamanlarda
normal reklam ajansı gibi faaliyet
gösteriyordu. Başka türlü ayakta kalma
ihtimali yok. O açıdan Türkiye, siyasi
iletişim laboratuvarı olarak iyi bir
laboratuvar değil. Türkiye’de genellikle
reklamcıların şöyle bir argümanı
bulunuyor. ‘Ben siyasi iletişim ile
ilgilenmiyorum, etik bulmuyorum.’
Sanki reklamcıların ya da PR’cıların
bütün yaptıkları işler etikmiş gibi. Ne
olduğunu bilmediğiniz yiyecekleri,
içecekleri tüketiciye satıyorsunuz ve
sonradan çıkıyor ki onlar kanserojen.
Orada etik probleminiz yok. Ama
demokrasi adına demokrasinin daha
ileriye gitmesi adına doğru isimleri
bulup onlara kampanya yaptığınız
zaman etik problemi var diyorsunuz.
Ben bunu çok iki yüzlü ve sahtekarca
buluyorum. Bana göre demokrasi
içinde doğru alternatiflerin ortaya
çıkartılması ve demokrasinin
ilerletilmesi için siyasi iletişim çok
önemli bir alan ve bu alanın
daha iyi oyunculara ihtiyacı
var.
Kampanya sloganlarını
nasıl belirlediniz?
Herkesin dilindeki
‘‘Her şey güzel olacak’
sloganı kendiliğinden
mi gelişti? Yoksa sizin
belirlediğiniz seçim
kampanyasının bir
parçası mıydı?
Tamamıyla
kendiliğinden gelişti ve
gerçek. Otobüsü yanında
koşan çocuk gibi yüzlercesi
oldu. Çünkü Ekrem Bey, ikinci
kampanyada artık bir
belediye başkanı
olmasının çok

ötesinde bir yere evrilmişti. Türkiye
için bir umut, olmazı olura çeviren
bir kahraman ve hepimiz için bir
sevinç kaynağı haline gelmişti. Seçim
döneminde ben de otobüsteydim ve
‘hangi cümle’, ‘hangi söz’, ‘hangi
beste’, ‘hangi tını’ işime yarar diye
bakıyordum. Çünkü en akıllısı halktan
gelen mesajın kendi kampanyanıza
oturması, onun göbeğe konmasıdır.
Nitekim ben ‘Her şey güzel olacak’
ana slogan olacak dediğim zaman
bazı arkadaşlarım ‘buna ne gerek
var’ gibi tepkiler gösterdi. ‘İnsanlar
bu sloganı duydu, başka bir şey
yapalım’ dediler. Ben de; ‘Yapalım ama
o zaman ufacık bir alev gibi yanar
ve söner gider. Oysaki bu alev çok
büyüyebilir’ dedim. O süreçte Erkem
Bey’de Ben Necati Bey’e katılıyorum
dedi ve o sloganı kampanyanın
göbeğine koyduk. Bir markanın ya
da bir kampanyanın hikayesi varsa
hikayesinin olmamasından çok daha
fazla yol alabilir, gönülleri fethedebilir.
Eğer gönülleri fethedecek bir şeyler
buyduysanız. Bu ister sizin ekibinizden
gelsin, ister sokaktan gelsin, alıp
koymamak akılsızlıktır. Nitekim o kadar
etkili oldu ki rakibimiz bile onu taklit
etmeye çalıştı.
Türkiye’de çok sık seçimlerin
tekrarlandığını düşündüğümüzde;
siyasi partiler adına yeni
kampanyalara imza atacak mısınız?
Teklif gelirse diğer siyasi partilerle de
çalışır mısınız?
Biz; Ekrem Bey ile uzun bir yol
yürüyeceğiz. Bu uzun yol içerisinde
ihtiyaç neyse ona cevap vereceğiz.
Ama ben merkez sağ bir siyasi parti ile
çalışamam. Nedeni Türkiye’nin bugün
içerisinde bulunduğu problemlerin
asıl kaynağının merkez sağ siyaset
olduğuna inanıyorum. Hep tek taraflı
siyasi partilerin bir kenti ya da bir ülkeyi
yönetmesinin yaratabileceği bütün
olumsuzlukları şu anda bu ülke ve bu
kent yaşıyor. O yüzden artık İstanbul’da
sinirler gergin. Daha fazla sağ partinin
iktidarda olmasına, belediyeler
yönetmesine fazla ihtiyaç yok. Ben
bir sosyal demokratım, her hangi bir
sosyal demokrat partiye üye değilim.
Dolayısıyla onlara yardım etmem hem
profesyonel olarak daha doğru hem de
ahlaki olarak daha doğru.
Kampanya başarısını özetle nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ekrem İmamoğlu kampanyası sadece
Türkiye’de son 40-50 yıldır elde edilmiş
en başarılı kampanya. Aynı zamanda
EYLÜL 2019 //

da global çapta 2008’den bu yana
Barack Obama’nın ABD Başkanı
seçildikten sonra dünyanın gördüğü
en ileri kampanya, en ilham verici
kampanyadır. Kampanya sadece ve
sadece profesyonel bir iş değil. Aynı
zamanda içeriğin üretilmesi. Burada
ortaya konan alt yapı, kampanyanın
içeriğinin oluşturulması için 300’e
yakın akademisyenin çalıştırılması,
kampanya dijitalinin Türkiye tarihinde
görülmemiş şekilde muazzam
bir sonuç üretmesi, kampanyanın
dijitalinin dünya tarihinde görülmemiş
ölçekte sonuçlar üretmesi. Keza
kampanyanın mesaj ve strateji
tarafında ortaya koyduğu işler, müziğin
kullanımı, mahalleden mahalleyesokaktan sokağa programlama ya da
seçim gecesinin ve seçim gününün
yönetilmesiyle ilgili geliştirdiğimiz
mekanizmalar veya gene dünya
tarihinde ender görünen bir sayıya
erişen İstanbul Gönüllüleri’nin
geliştirilmesi. Bütün bunlara bakıldığı
zaman mucize aslında bizim
yaptığımız şey. Bu mucize; biz çok
akıllı ya da yetenekli olduğumuz için
gerçekleşmedi. Zamanın ruhu, adayın
doğruluğu, Türkiye’nin sıkışmışlığı,
Türkiye’yi 17 yıldır yönetenlerin
yaptığı her işteki hatası ve Türkiye’deki
toplumun bir bölümünü ayırıp
neredeyse biletlerini verelim atalım
bunları yurtdışına diyecek noktaya

gelmeleri. Bütün bunlar üst üste
birikince biz bunların tamamına karşı
bir çözüm olabilecek bir kampanya
geliştirdik. Bu yüzden bu başarı elde
edildi. Ne yaptığımızı çok bilerek
gerçekleştirdik.
Yeni nesil iletişimcilerle nasıl
çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
Size göre yeni jenerasyonun artı ve
eksileri neler?
Yeni gelen jenerasyonun hem artıları
hem eksileri var. Bunlardan bir tanesi
dijitalin içerisinde doğmuş olmaları ve
dijitali çok iyi bilmeleri. Fakat bilmedikleri şey şu: istedikleri kadar dijital ol
stratejik aklın yoksa bir yere varamıyorsun. Eksi konusunda bir an önce
tepeye gelmek istemeleri. PR, bugünün
medya düzeni içerisinde daha da zor.
Biraz avukatların durumuna benzetiyorum. Yani Türkiye’de mahkemelerin var
olduğuna inanılır ama mahkeme falan
yoktur. Zannedilir ki iyi bir avukat tutarsam avukat her şeyi yapar. Avukatın
oradaki fonksiyonu çok azdır. PR’cılarda
öyle. İyi bir PR ajansı ile çalışırsam
mecralarda yer alırım diyen markalar
eninde sonunda bunun böyle olmadığını görürler. Çünkü normal liberal bir
ekonomide olması gereken medyamız
kalmadı ki PR’cı iş yapsın. Dolayısıyla
PR’cıların işi çok zor. Türkiye’deki medya
tekrar olması gerektiği yere çekilirse o
zaman daha iyi iş yapabilirler.

İŞ UYGULAMAYA GELDIĞI ANDAN ITIBAREN ARTIK BIR TANE KOMUTAN VARDIR. BIRDEN
ÇOK KOMUTAN OLAMAZ. O KOMUTAN DA ADAYDIR. ADAYIN BAŞKOMUTANI DA OLABILIR.
BEN BURADA NEREDEYSE ADAYIN BAŞKOMUTANI GIBI POZISYONLANDIM.’’
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‘‘TÜRKIYE, ENDÜSTRI
2.0 ILE 3.0’IN ORTASINDA”
Teknolojinin hızına yetişmek bir hayli
zor. Endüstriyel gelişmeler her geçen
gün daha da ilerlerken beraberinde
getirdiği yeniliklere ne kadar hazırız
bu konu daha çok tartışılır.

lk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci
sanayi devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla
seri üretim tanıtıldı. Üçüncü sanayi devriminde
(3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve
bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da
otomatikleştirildi. Şimdilerde Endüstri 4.0 konuşuluyor. Endüstrinin yeni dönemlerinin artı ve eksileri bir
yanda tartışılırken Türk sanayi sektörünün endüstride nerede olduğunu işin uzman isimlerine sorduk.

I

Skysens Kurucu Ortağı
Burak Polat

Endüstri 4.0’ın firmalar için önemi
nedir?
Birbirinden farklı birçok üretim sürecinin
ve alanın bulunduğu, ekonominin büyük
kısmını oluşturan fabrika sahalarında
Endüstri 4.0 olarak bahsettiğimiz bu
“dijitalleşme” sürecinde elde edecekleri
en önemli fayda maliyetlerin düşmesi,
karlılığın artması ve daha fazla gelir elde
etme imkanı olacak. Endüstri 4.0 ile “akıllanan süreçler”, fabrika içinde süreçler
arasında güçlü bir entegrasyon ve takip
edilebilirlik sağlıyor, böylece zayıf ve
verimsiz noktaların belirlenmesi mümkün
oluyor ve süreçler iyileştiriliyor. Verimliliği artıran bu adımların sonunda ise
daha kısa sürede daha az eforla, daha
az kayıpla daha fazla üretim yapabilen
fabrikalar ortaya çıkıyor.
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Türkiye’deki Endüstri 4.0 çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyada endüstrinin gelişmiş olduğu
ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki
dijitalleşme seviyesi ortalamanın altında
kalıyor. TÜBİTAK’ın 2016 yılında 1000
özel sektör kuruluşuyla yaptığı çalışma,
ülkemizdeki endüstriyel alanlardaki
seviyenin Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında
olduğunu gösteriyor.
İlerleyen yıllarda robotların insanların
işlerini ellerinden alacağı konusundaki
söylemler için neler söyleyeceksiniz?
1700’lerin sonunda James Watt buhar
makinelerini icat ettiğinde de insanların
pek çoğu insan gücü gerektiren işlerin
azalıp yok olacağını düşünüyordu
fakat durum beklendiği gibi olmadı.

Teknolojik gelişmeler insan gücüne rakip
olarak görülse de aslında tüm süreçleri
kolaylaştırıyor ve insanın yaratıcılığını
ve zekasını başka iş alanları yaratarak
buralara yönlendiriyor. Endüstri 4.0
ve gelişen teknolojiler yeni meslek
gruplarını da beraberinde getiriyor.
Seneler öncesinde endüstriyel veri
bilimciliği, veri güvenliği uzmanı ya da
robot koordinatörlüğü diye bir uzmanlık
alanı yokken, şu anda böyle uzmanlar
yetişiyor. Dolayısıyla meseleyi, robotların
insanların işlerini ellerinden alacağı
perspektifinden ele almak yerine;
geleceğin insan-robot iş birliğinde
gerçekleşeceği gerçeğinden hareket
ederek, insan gücü ve kabiliyeti gerektiren
yerde insanın, onun dışındaki işlerde
robotların kullanılacağını söyleyebilirim.
// EYLÜL 2019

Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü
Ediz Eren

Endüstri 4.0’ın firmalar için önemi
nedir?
Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı
algılayabilen ve veri analitiği yaparak ihtiyaçları fark edebilen sistemlerin üretimi
ve bu sistemlerin üretimi devralıp; daha
kaliteli, daha ucuz ve daha hızlı üretim
sistemlerinin oluşmasını sağlamaktır.
Üretimde verimlilik önemini devam
ettirirken, kaliteli ürün üretimi de hayati
önem tanışıyor. Bu durum teknolojik ilerlemeyi, robotlaşma veya Endüstri 4.0 gibi
yaklaşımları da beraberinde getiriyor. Bu
da Endüstri 4.0’ın firmalar için önemini
ortaya koyuyor.
Türkiye’deki Endüstri 4.0 çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Rockwell Automation olarak özel ürün ve
yazılımlarımızla dijital dönüşüme başlamak
isteyen işletmelere yardımcı oluyoruz. Hızlı
teknolojik gelişmeler hayatımızın gerçeği.
Yakın zamana kadar Endüstri 4.0 kavramı
hayatımızda yoktu. Bugün dünyanın pek
çok yerinde bu kavramı iş modeli olarak
uygulamak isteyen ya da uygulayan firmaları görebilirsiniz. Buna bağlı olarak “Dijital
Dönüşüm” kavramı da ileride sıkça bahsedeceğimiz kavramlar arasında yer alıyor.
Türkiye, dijital dönüşüme yatırım yapmaya
ve yatırım teşviki sağlamaya başlayan ülkeEYLÜL 2019 //

ler arasında yerini aldı. Teşviklerin yanında
dijital dönüşümün özellikle üreticiye de çok
iyi anlatılması gerekiyor. Gelenekselleşen
stratejiler yerine daha yenilikçi stratejiler
kurabilen, bunları uygulayabilen üreticilerin
yatırımlarının, dijital dönüşüm programı
kapsamında desteklenmesi gerekiyor. Dijital
dönüşüme yapılan yatırımların sadece üreticiyi değil ülke ekonomisini de büyük ölçüde ve olumlu yönde etkileyeceğini biliyoruz.
Aynı sebeple dünya ülkelerinin bugün
IoT’ye ayırdıkları para yaklaşık 750 milyar
dolar. Bu bütçenin en büyük pay sahibi ise
200 milyar dolar ile endüstri sektörü. Bu yatırımları yapan sanayiciler, dijitalleşmenin
getirdiği rekabetçilik avantajlarının farkında.
Türk sanayicisinin bu avantajları yakalaması için doğru hamlelerle dijital dönüşüme
bugünden yatırım yapması çok önemli.
Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında
yer alıyor. Akıllı üretim sistemleri kapsamında en çok katma değer sağlayacağı
değerlendirilen teknolojiler “otomasyon ve
kontrol sistemleri”, “ileri robotik sistemler”,
“katmanlı üretim”, “Yapay Zeka ya da
Analitik” ve “Arttırılmış Gerçeklik” olarak
öne çıkıyor. Katma değerin en yüksek olacağı 3 sektörü ise “makine ve ekipman”,
“bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler”
ve “otomotiv ve beyaz eşya yan sanayisi”
olarak düşünebiliriz.

İlerleyen yıllarda robotların insanların
işlerini ellerinden alacağı konusundaki
söylemler için neler söyleyeceksiniz?
Endüstri 3.0’ geçiş döneminde yaşananlara bir bakalım öncelikle. Elektrik ve
elektronik kontrol sistemlerinin hayatımıza girmesi ile insan gücüne daha az
ihtiyaç duyulmaya başlandı, insanlar
daha güvenlikli çalışma ortamlarına
sahip oldular ve üretme kapasiteleri
daha fazla arttı. Özetle, sanayide çalışan
insanlardan beklenti, fiziksel güçten
zihinsel güce doğru kaydı. Yine Endüstri
4.0’a geçişte bir basamak daha ileri
gidiyoruz ve ileri teknolojik gelişmelerin
avantajı ile çalışanlardan beklenen
fiziksel güç beklentisi robotların devreye
girmesiyle neredeyse sıfır seviyesine gerilerken zihinsel beklenti çok daha ileriye
gitti. Geçmişte işletmelerde verilen iç
eğitimler ile dahi çalışanların beklenen
bilgi ve beceri seviyesine ulaşmaları
mümkün iken artık beklenti çok daha
yüksek ve bu beklenen seviyeye ulaşmak
ancak güncellenen eğitim politikaları ile
okul sıralarından itibaren başlatılan bir
plan ile mümkün olabilecektir. Özetle,
geçmişte makinayı gözlemleyerek butonlarla kontrol etmek ve ürün taşıma gibi
beklentilerin yerini çalışanların robotlarla
iç içe iş görmeleri veya onları programlamaları beklenmektedir.
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Cihan Oruçoğlu
Aristo İletişim
Yayınlar
Koordinatörü

“ERKEKLIK
ONURUMA DOKUNDU!”
2 bin 256 kişi… Bazen yalnızca bir tebessüm,
bazen geç açılan bir telefon, bazen evde
hazırlanmayan bir yemek yüzünden erkeklik
onurlarının zedelendiği gerekçesiyle en
yakınları tarafından öldürülen 2 bin 256 kişi.
Bu rakam; Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu’na ait. Verilere göre; 2013’te, 237,
2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328,
2017’de 409, 2018’de 440, ve 2019’un
ilk yedi ayında 245 kadın; “erkeklik onuru
zedelenen” kocaları, sevgilileri, kardeşleri ya
da yakın akrabaları tarafından öldürüldü.
Bu utanç yıllarca görmezden gelindi. Adalet;
ağızdan ağıza yayılan hala köyden kente
doğru uzanan ülkenin tüm yollarında telaffuz
edilen “karı-koca arasına girilmez” cümlesinin
arkasına sığındı. Eşinden şiddet gören çoğu
kadın evine geri dönmek zorunda kaldı. Ve
toplumun en küçük yapı taşındaki şiddet
sarmalı her geçen gün daha da arttı.
Sadece kravat taktığı için cezası indirilen
katilleri oldu bu 2 bin 256 kişinin. Sonrasında
iyi hal indirimi ile bağlanan kararların
ardından adalet sisteminin en karanlık
yüzünü gözler önüne seren kadın cinayetleri
sistematik bir hal almaya başladı.
Ağustos ayında öldürülen kadınlardan biri
de ne yazık ki Emine Bulut oldu. Ölümünden
yalnızca birkaç dakika öncesine ait kayıtlar
bir anda tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.
Kırıkkale’de eski eşinin kızıyla görüşme talebi
üzerine onunla buluşan Bulut, Baran’ın
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hakaretleri sonrası bulunduğu kafeyi terk etti
ve eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı.
Emine Bulut’u kafede boğazından kan akarken
gösteren videoda 38 yaşındaki kadın, “Ölmek
istemiyorum” derken 10 yaşındaki kızının
gözyaşları içinde söylediği “Anne, lütfen ölme”
cümlesi herkesin aklına kazındı.
Bu Türkiye’de öldürülen tüm kadınların
çığlığıydı. Dinleyenin kulaklarını sağır eden
cinsten… İnsanlık onurunu yerle bir eden
cinsten… Şimdi tüm Türkiye yine onuru
zedelenen bir erkeğin başlattığı ağıtı dinliyor.
Adalet sisteminin en karanlık yüzünden gelen
bu çığlığın insanlık onurunu yerle bir edişine
tanıklık ediyor. Artık herkes; bu çığlıklara
yenilerinin eklenmemesi için gereken yasal
düzenlemeleri bekliyor. Çünkü artık tüm
Türkiye; toplumun en küçük yapı taşından
sızan kanda kendisinin de payının olduğunu
biliyor.

2013’TE 237, 2014’DE 294, 2015’TE 303,
2016’DA 328, 2017’DE 409, 2018’DE 440,
VE 2019’UN ILK YEDI AYINDA 245 KADIN;
“ERKEKLIK ONURU ZEDELENEN” KOCALARI,
SEVGILILERI, KARDEŞLERI YA DA YAKIN
AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ.

// EYLÜL 2019

KRİZ YÖNETİMİNDE
BLOG KULLANMANIN

5

İLETİŞİMCİ

YOLU

Dürüst olalım, her şirket bir sosyal medya kriziyle karşı karşıya kalabilir. Şu ana kadar böyle bir
durum yaşanmadıysa bile bu, olmayacağı anlamına gelmez. Bugün ayrıntılı bir iletişim araç takımı,
blog olmadan tamamlanmış olamaz, bu yüzden şu soruyu sormak oldukça mantıklı olacaktır:
Blog, acil durum planınızın nasıl bir parçası olabilir? ✍ Dominique Biquard - IDENTIA

I

şte aklınızda bulundurmanız
gereken 5 ipucu:

Sosyal medya politikası
ve kriz yönetimi kılavuzu
oluşturun
Sosyal medyadaki bilgiler
çok hızlı değişip ilerlediği için
ne zaman bir krizle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Örneğin bir
çalışan uygunsuz sözler söyleyebilir,
topluluk yöneticisi kullanmaması
gereken ifadeler kullanabilir, ürün
arızaları meydana gelebilir ya da
bir reklam kampanyası yanlış bir
iddiada bulunabilir. Krizin önüne
geçilebilmesi için ilk adım katı bir
sosyal medya politikası ve kriz yönetimi kılavuzu oluşturmaktır. Bu, kriz
başladığı anda olumsuz durumların
önüne geçebilmenizi ve hızlı tepki
vermenizi sağlayacaktır.
Hızlı cevap
Blogunuz, diğer medya ve sosyal
medya kanallarınız kadar önemlidir.
Hatta bazı durumlarda daha önemlidir. Blogunuzu, kontrol edebildiğiniz
için tüm kanallarınız arasında ilk
“resmi” cevabınızı en kısa sürede
yayınlamak için kullanabilirsiniz.
Böylece başkalarının sizin adınıza
konuşmasının önüne geçmiş olursunuz ve takipçilerinize ve topluma
bu konuda aktif olarak çalıştığınız
konusunda güven vermiş olursunuz.
Diğer kanallar üzerinden herkese
hızlıca ulaşamadığınız durumlarda

blogunuzu şirketinizin sesi olarak
kullanabilirsiniz. Kendi blogunuzda,
diğer medya platformlarında olduğu
gibi, iletilerinizi karakter sınırlarına ya
da diğer kriterlere uyacak şekilde kısaltmanız veya seçmeniz gerekmez. Ayrıca
blog takipçileri, gönderileri okumak
için sadece haber kaynağına göz atan
sosyal medya kullanıcılarından daha
fazla zaman ayırırlar.
Güncellemeler
Blogunuzda düzenli bir şekilde güncelleme yapmak çalışanları, müşterileri,
medyayı ve halkı yeni gelişmelerle
ilgili haberdar etme konusunda faydalı
olabilir. Çoğu kriz yöneticisi, krizi henüz
çözemediyseniz bile çözmek için çalıştığınızı göstermenin önemli olduğunu
bilmektedir.
Medya ilişkileri
Blogunuz, medyaya önemli bilgiler
sunmanın yanı sıra basın bültenleri,
bilgi sayfaları, fotoğraflar, videolar ve
bir muhabirin ihtiyaç duyduğu her
şeyle ilgili olabilir. Bunlara yönelik
olarak masaüstü araştırması yapabilirsiniz veya blogunuz sayesinde tek
bir yerde en önemli bağlantıları ve
bilgileri sunabilirsiniz. Böylece bilgi

BLOGUNUZDA DÜZENLI
BIR ŞEKILDE GÜNCELLEME
YAPMAK ÇALIŞANLARI, MÜŞTERILERI,
MEDYAYI VE HALKI YENI
GELIŞMELERLE ILGILI HABERDAR
ETME KONUSUNDA FAYDALI OLABILIR.
ÇOĞU KRIZ YÖNETICISI, KRIZI HENÜZ
ÇÖZEMEDIYSENIZ BILE ÇÖZMEK
IÇIN ÇALIŞTIĞINIZI GÖSTERMENIN
ÖNEMLI OLDUĞUNU BILMEKTEDIR.
EYLÜL 2019 //

ve bağlantıları istediğiniz yere doğru
yönlendirebilirsiniz.
Kriz sonrası
Krizler genellikle en fazla ilk başlarda dikkat çeker. Krizin kendisi geniş
çapta ele alınması gerekirken, krizle
başa çıkma biçimi daha az dikkat
çekmektedir. Ancak müşterilerinizin,
çalışanlarınızın, medyanın ve halkın,
kriz yönetiminizin iyi olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekir. İnsanlara
güvende oldukları, şu an ve gelecekte
doğru şeyleri yapacağınız konusunda
size güvenebilecekleri hissettirilmelidir.
Böylece blogunuz, mesajınızı iletmenin
en iyi yolu olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacak. Yani şirketinizin sayfasına
göz atanlar blogunuzu da görecektir,
böylece medyaya konuyla ilgili olumlu
görüşler yansıtılmadıysa bile blogunuz
konuyu önemseyenlere ulaşacaktır. Ayrıca blogunuz daha sonraki zamanlar
için rapor görevi de görebilir. Blogda
düşüncelerinizi ifade etmek, çabalarınızı ve bakış açılarınızı vurgulamak
için alan ya da dikkat aralığıyla da
sınırlandırılmazsınız.
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diken.com.tr Genel Yayın Yönetmeni

ERDAL GÜVEN:
“TÜRKİYE’DE
NİTELİKLİ
GAZETECİLİK
YAPALIM,
KALİTELİ
GAZETECİLİK
YAPALIM GİBİ
BİR DERT
YOK”

Türkiye’de basının özgür
olmasının medyanın
nitelikli olacağı anlamına
gelmediğine dikkat
çeken diken.com.tr Genel
Yayın Yönetmeni Erdal
Güven, “Bugün Türkiye’de
bağımsız, özgür medya
diye sunulan bir sürü
yerde, işlerin nasıl niteliksiz
olduğunu görüyorum.
Yani bağımsız medya
olmanız sizi nitelikli medya
yapmıyor ya da bağımlı
medyanın bir çalışanı
olmanız, sizi niteliksiz bir
gazeteci
yapmıyor.
Bu nedenlerden
ötürü Türkiye’de doğru
dürüst bir araştırmacı
gazetecilik geleneği
oluşmuyor. Türkiye’yi
sarsan özel haberlerin çoğu
araştırmadan ziyade,
birinin birine bir şey
fısıldaması ya da
vermesiyle oluyor” diyor.

✍ Cihan Oruçoğlu
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ezi eylemlerinden bu yana ana akım medyada çok
ciddi bir güven kaybı oluştuğunun altını çizen
diken.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven, “Çok
ciddi bir boşluk söz konusuydu. Biz biraz da o boşluğu
görüp, bu boşluğun doldurulması gerektiğine inanarak
çıktık yola. Temel olarak medyanın, özellikle ana akım
medyanın ana işlevini yerine getiremediği bir ortamda
Diken’in yaptığı türden gazeteciliğin bir nevi teveccüh
göreceğine, çünkü böyle bir ihtiyaç olduğuna zaten
inanıyorduk. Son 5 yıl bu inancımızın doğru olduğu
gösterdi bize” ifadelerini kullanıyor.
Radikal Gazetesi Dış Haberler Servis Şefliği görevinden, diken.com.tr Genel Yayın Yönetmenliği görevine...
Okurlarımız için sizi yakından tanıyabilir miyiz?
Gazeteciliğe 1991 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde
başladım. Ardından ilk çıktığı andan itibaren Yeni

düzenli takipçimiz var. Günde yaklaşık 250 - 300 bin arasında
kişi; Diken’e girip, haberleri okuyor. Bu gündeme göre 500
bine de çıkabiliyor. Aylık sayfa görüntüleme sayımız yaklaşık
olarak 15-20 milyon arasında değişiyor. Bu da gündeme göre
artabiliyor. Bence Diken’in buralara gelmesinde editöryal
dokunuşların yanı sıra çok daha önemli bir şey daha var.
Biz bağımsız bir haber sitesiyiz. Bağımsız derken, sadece
siyasi anlamda söylemiyorum bunu. Ekonomik anlamda
da ideolojik anlamda da örgütsel anlamda da hiçbir yerle
organik hiçbir bağlantımız yok. Sadece ve sadece gazetecilik
yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her türlü güç odağına uzak
mesafedeyiz. Gazetecilik ilkeleri dışında bizim yayınımızı,
editöryal çizgimizi etkileyen başka hiçbir şey yok. Gezi
eylemlerinden bu yana ana akım medyada çok ciddi bir
güven kaybı oluşmuştu. Çok ciddi bir boşluk söz konusuydu.
Biz biraz da o boşluğu görüp, bu boşluğun doldurulması
gerektiğine inanarak çıktık yola. Medyanın, özellikle ana
akım medyanın temel işlevini yerine getiremediği bir
ortamda Diken’in yaptığı türden gazeteciliğin bir nevi
teveccüh göreceğine, çünkü böyle bir ihtiyaç olduğuna zaten
inanıyorduk. Son 5 yıl bu inancımızın doğru olduğu gösterdi
bize. Diken’de okur, bir haberi okuduğu zaman, güvenerek
okuyor. Diken’in haberleri çarpıtmadığını, kendine göre
yontmadığını, herhangi bir
siyasi ya da ekonomik
güç odağına göre

BENIM GÖNLÜMDEN GEÇEN; DIKEN’I DÖRT DÖRTLÜK BIR INTERNET
GAZETESINE DÖNÜŞTÜRMEK. DIKEN’I IÇINDE SADECE POLITIKANIN,
DIŞ HABERLERIN DEĞIL, KÜLTÜR VE SANATIN, EKONOMIK ANALIZLERIN,
LIFE STYLE HABERLERIN DE OLDUĞU, HER GÜN ÇIKAN BIR
PAZAR GÜNÜ GAZETESINE DÖNÜŞTÜREBILMEK ISTIYORUM.”
Yüzyıl Gazetesi’nde çalıştım. Daha sonra ise yine ilk
çıktığı günden itibaren Radikal Gazetesi’nde Dış Haberler
Servis Şefi olarak çalışmaya başladım, ardından da yazı
işleri müdürlüğü yaptım. En son yayın koordinatörlüğü
görevini yürütüyordum. 2011 yılında gazetedeki yönetim
değişikliğini takiben editöryal çizgideki değişimle
uyuşamadığım için gazeteden ayrıldım. 3 yıl kadar serbest
gazetecilik, bir üniversitede ‘hocalık’, bazı dergilere
dışarıdan editörlük ve serbest gazetecilik denebilecek
işler yaptım. 2014’ün başında da diken.com.tr’yi
kurduk. 5 yılı aşkın süredir yayın yönetmenliği
görevini yürütüyorum.
Diken gazetecilik hayatında 5. yılını
doldurdu. Kemikleşmiş 1 milyonun
üzerinde okur. Bu müthiş bir ortalama.
Bu sayılara nasıl ulaştınız?
Biz doğru dürüst haber vermeye,
haber yapmaya ve haber sunmaya
çalışıyoruz. Sıfırdan başladık. Hiçbir
şekilde tanıtım ve reklam bütçemiz
yoktu. İlk günden itibaren hep doğru
dürüst haberciliği ön plana çıkardık.
Sosyal medyada 1 milyonu geçen
EYLÜL 2019 //
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şekillendirmediğini, sadece ve sadece gazetecilik
yapmaya çalıştığını görüyor bu kadar insan.
Kendinizi muhalif medya organı olarak mı
tanımlıyorsunuz?
Ben kendimizi muhalif medya diye tanımlamıyorum.
Bence genel olarak medyanın bu tür etiketlerden
muhalif ya da çokça örneğini gördüğümüz yandaş
medya gibi tuzaklara düşmemesi lazım. Ben Diken’i her
zaman bağımsız bir haber sitesi olarak tanımladım. Ben
gazeteliğin doğası gereği eleştirel bir faaliyet olmasından
yanayım. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama
bu muhalif yaftasını kabul etmiyorum. Sizin izlediğiniz
editöryal çizgi, yaptığınız haberler, yazısını yayınladığınız
köşe yazarları böyle bir etki yaratabilir. Bu da son derece
normaldir. Ama haberimizi yaparken tek dikkat ettiğimiz
şey, dediğim gibi haberin doğru olması, doğru dürüst
yazılmış olmasıdır. Onun dışında muhalefete mi yarar,
iktidara mı yarar bizim hiç böyle bir kaygımız yok. Şu
geldiğimiz ortamda doğru dürüst gazetecilik yapmak bile
başlı başına muhalif damgası yemenize yetiyor.
Siz organik olarak hiçbir yere sırtınızı dayamadığını
söylüyorsunuz. İşin bütçe kısmını nasıl
ayarlıyorsunuz?
Biz yola Harun Simavi ile çıktık. Bu yola çıkarken kendimizi
2-3 yıla kadar idame ettirebilecek bir birikimimiz zaten
vardı. Sonrasında Diken’in ulaştığı nokta itibarıyla zaten
şirketler, reklam ajansları yavaş yavaş ilgi göstermeye
başladı. Yine belli bir hacme ulaştıktan sonra ‘Google’ ile
bir anlaşmaya vardık. Google üzerinden ciddi anlamda
ve her geçen yıl artan reklam gelirlerine ulaştık. Bununla
birlikte biz çok büyük bir operasyon değiliz. Bizim toplam 6
çalışanımız bulunuyor. Gazeteciliğin masrafları diyebileceğimiz kağıttır, matbaadır, uydudur... Böylesine masraflara
girmiyoruz. İnternet gazeteciliğinde bunlar çok daha makul
rakamlarda. İyi kötü biz kendimizi döndürebiliyoruz. Bununla birlikte elimizi tutan, yapmak isteyip de yapamadığımız
şeyler var. Onlar bizi maddi açıdan zorluyor. Bizim gibi
politika ve siyaset ağırlıklı, hak haberciliği ağırlıklı gazetecilik yapan bir sitenin Ankara’da ve Diyarbakır’da bir ofisinin
bulunması gerekiyor. Mümkünse İzmir’de bir ofisinin olması
gerekiyor. Bu tür ihtiyaçlarımız; maddi koşullarımız kısıtlı
olduğu için yok maalesef. Ama ilk çıktığımız
noktayla bugünü karşılaştırdığımızda çok çok
iyi bir noktadayız. Daha da iyi bir noktaya gelmememiz için ben hiçbir neden görmüyorum.
Gazetelerin dijital çağa ayak uydurmada yaşadığı
sıkıntılar var mı? Varsa neler?
Genel olarak anlık tüketime dayalı, derinliği olmayan,
doğru mu olup olmadığının çok bir önem taşımadığı ve
niteliksiz bir medya alemimiz var bizim genel olarak.
Bir röportajınızda, “Türkiye’de basının en büyük
problemi nitelik. Niteliksiz, kalitesiz bir medya var
Türkiye’de. Kimse kusura bakmasın ama başka gazete
ve haber sitelerinde yapılan işleri burada düzeltip
doğru, düzgün bir hale getiriyoruz” dediniz. Bu
bağlamda; Türkiye’de medyanın tanımında nasıl bir
değişiklik olduğunu düşüyorsunuz?
Son yayınlanan Uluslararası Basın Enstitüsü’nün bir
raporunda; Türkiye’de medyanın yüzde 95’inin doğrudan ya da dolaylı olarak iktidarın kontrolünde olduğu
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KENDIMIZI MUHALIF
MEDYA DIYE
TANIMLAMIYORUM.
BENCE GENEL OLARAK
MEDYANIN
BU TÜR ETIKETLERDEN
MUHALIF YA DA ÇOKÇA
ÖRNEĞINI
GÖRDÜĞÜMÜZ
YANDAŞ MEDYA
GIBI TUZAKLARA
DÜŞMEMESI LAZIM.

belirtiliyor. Bunu artık herkes görüyor ve söylüyor. O
medya sahipleri de yaptıkları her işte ve icraatta bunu
yeniden kanıtlıyorlar. Benim oradaki niteliksizlikten
kastım şu. Ben onu bir benzetme ile anlatıyorum.
İstanbul’a lapa lapa kar yağdığında çok yüksekçe bir
binaya çıkarsan İstanbul çok güzel görünür. Güzel
bir örtüye bürünür İstanbul. İşte bu baskıydı, iktidar
medyasıydı bana biraz bunu hatırlatıyor. Biz, bunlar
yüzünden asıl derdimize gelemiyoruz. Bu muhabbetler, Türkiye medyasındaki niteliksizliği örtüyor. Tabi ki
Türkiye’deki medya üzerindeki baskı çok ciddi. Ama
ben bu mesele yokken de ya da bu mesele ortadan
kalktıktan sonra da hiçbir zaman değişmeyecek
başka bir meseleden bahsediyorum, nitelik meselesi
derken. Türkiye’de medyanın özgür olması Türkiye’de
medyanın nitelikli olacağı anlamına gelmiyor. Bugün
Türkiye’de bağımsız, özgür medya diye sunulan
bir sürü yerde, işlerin nasıl niteliksiz olduğunu da
görüyorum. Yani bağımsız medya olmanız, sizi nitelikli
medya yapmıyor. Ya da bağımlı medyanın bir çalışanı
olmanız, sizi niteliksiz bir gazeteci de yapmıyor. Bu
nedenlerden ötürü Türkiye’de doğru dürüst bir araştırmacı gazetecilik geleneği oluşmuyor. Türkiye’yi sarsan
özel haberlerin çoğu araştırmadan ziyade, birinin
birine bir şey fısıldaması ya da vermesiyle oluyor.
Peki, bu durumun çözümünü nasıl yapacağız?
Bu işi gazeteci olmak isteyenler çözecek. Bunu
kimseden beklemememiz gerekiyor. Devletten,
patrondan ya da çalıştığınız müesseseden değil.
Bunu bireyler çözecek. Bu zaman içinde genele yayılır
yayılmaz onu bilemem. Dünyadaki örneklerine de
baktığımızda hemen hemen her ülkede en azından
3-4 tane nitelikli gazete ve televizyon var. Bizdeki
problem ise neredeyse hiç olmaması. Ben demiyorum
ki bütün basın böyle olmalı. Hayır, İngiltere, Amerika
ve Almanya’da da birçok niteliksiz yayınlar var. Ama
onların yanında bir de nitelikli yayınlar var.
Türkiye’de nitelikli bir yayında çalışmak isteyen
genç iletişimciler nasıl bir yol izlemeli?
Bugün benim parmakla göstereceğim bir yer yok
maalesef. Bunu yapmaya çalışan yerler var. Diken’in
bunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Yayıncılıkla
ilgili; işin biraz daha görsel boyutunu da televizyon
boyutunu da hesaba kattığınızda Medyascope’u söyleyebilirim. Ama maalesef üniversitede okuyan genç
arkadaşlara işaret edebileceğim, gidin şurada staj
yapın diyebileceğim çok fazla yer yok. Çünkü böyle
bir dert yok. Yani nitelikli gazetecilik yapalım, kaliteli
gazetecilik yapalım gibi bir dert yok bence Türkiye’de.
Son mesajınızı alabilir miyiz?
Biz nitelikli bir iş yapmaya çalışıyoruz. İnsanların da
bu nitelikli iş arayışını aynen devam ettirmesini isterim. Bizi zorlamalarını isterim. Bizim gibi gazetecilik
yapmak isteyen yerleri zorlamalarını isterim. Türkiye’de
Diken en azından şunu gösterdi. Diken, Türkiye’de
gazeteciliğin bittiği, müthiş baskıya alındığı ve maddi
olarak da hiç parlak sayılamayacak bir ortamda bile
gazetecilik yapılabileceğini gösterdi. Bence bu çok
önemli. O yüzden ben; insanların Diken’i okumaya,
eleştirmeye devam etmelerini, o anlamda da Diken’e
olan desteklerini sürdürmelerini isterim.
// EYLÜL 2019
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C-LEVEL YÖNETİCİLER İÇİN HALKLA
İLİŞKİLER AJANSLARININ 8 ROLÜ
Halkla ilişkiler ajanslarının, C-level yöneticiler için birçok önemli rolü vardır.
İşte bu noktada C-level yöneticileri nasıl bulduğumuz sorusu karşımıza çıkıyor.

✍ Ed Stevens, Genel Başkan & CEO - Stevens Strategic Communications, Inc.

Stratejik vizyon
Bir halkla ilişkiler firmasının kurumsal
vizyonu bilmesi kritik derecede önemlidir. Her şeyden önce yapılması gereken
en önemli şey budur. Müşterinizin
şirketinin geleceği sizin ellerinizde
olabilir. Bu yüzden öncelikle şu sorulara
cevap vermelisiniz: Yeni bir kurumsal isme
mi ihtiyaç var? İşletmenin yeni yönü ne
olacak? Şirketi nasıl tanımlıyorsunuz?
Stratejik planlama bölümünü nasıl yönlendiriyorsunuz?

SEO/SEM’de. Bunlardan halkla ilişkiler adı
altında bahsedilebilir. C-level yöneticilerle
ilişki kurmak için bunları kullanabilirsiniz.

1

Hikaye anlatma
Hayatta en etkili sunumlar kendinizle
ilgili anlattığınız hikayelerle gerçekleşir.
Peki yaşadığınız zorluklarla ilgili ne
tür olayları üst yönetimle paylaşabilirsiniz? Önünüze çıkan engellerle ilgili
ne tür olayların müşterinize yön vereceğini
hatta onda heyecan yaratabileceğini biliyor
musunuz? Öncelikle müşterinizin şirketinin
nasıl yönetildiğini anlayın. Daha sonra
konuyla ilgili hikayeler paylaşın.

2

İltifat
Müşterinizi her zaman kahraman
yapın. Bu konuda halkla ilişkiler
desteğine ihtiyaç duyulduğunda PR
uzmanı size yardımcı olur. Müşterinin
şirketinin ilerlemesine yardımcı olmak
için sunduğunuz fikir, program veya araştırmada sürekli kendinizi övmeniz müşterinize
olumsuz yansıyabilir. Hatta kendi logonuzu
raporlarda veya tanıtım çalışmalarında
kullanmamanız mantıklı olabilir, böylece
müşteriniz yaptığınız işi benimseyecektir.

3

Başarıyı ölçme
Bir PR firmasının kendi başarısını nasıl
ölçtüğüne kıyasla reklamcılığın başarısını, özellikle kurumlar arası başarısını,
nasıl ölçtüğünü görünce şaşırdım.
İzleme hemen hemen her yerde mümkündür; örneğin medya ilişkilerinde, haber
bülteni dağıtımında, e-mail blastlarda, dijital
platformlarda, açılış sayfalarında, web sitelerinde ve web sayfalarında, sosyal medyada,
geofencingde, yeniden pazarlamada ve

4
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Masaya davet edilme
Her şirket birbirinden farklıdır. Aynı
masada oturmak ya da birlikte çalışmak istemeyeceğiniz şirketler olabilir.
En iyi şirketler, ihtiyaç duyduklarında
PR firmalarıyla birlikte çalışır. Yatırımcı
ilişkileri, kriz, birleşme ve devralmalar,
tesislerin kapanması, grevler ve yönetici
değişiklikleri halkla ilişkiler firmalarının
memnuniyetle karşıladığı durumlardandır.
Bunlar sizin başlangıç noktanız olabilir.

5
BIRLIKTE ELDE
ETTIĞINIZ
BAŞARI SAYESINDE, PR
FIRMANIZ VE MÜŞTERINIZ
UZUN YILLARA DAYANAN
ORTAKLIĞIN TADINI
ÇIKARACAKLARDIR.
BU BAŞARI ÖLÇÜTÜ
ÜZERINE DÜŞÜNÜN.
CEO’NUZ BIR ZORLUKLA
KARŞILAŞTIĞINDA
ARAYACAĞI ILK DÖRT
KIŞIDEN BIRIYSENIZ,
BILIN KI SIZ DE
C-LEVEL YÖNETICILER
ARASINDASINIZ.

Çalışan ilişkileri
Bir şirketin, yeni ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için kurum kültürünü
değiştirmesi gerekiyorsa bir PR firması
o şirkete hemen destek sağlamalıdır.
Bu genellikle yeni bir başkan yönetimin başına geçtiğinde olur. Ancak bilinçli
bir PR firması bazen çalışan ilişkilerini ne
zaman farklı bir yöne taşımak gerektiğini
anlayabilir. Müşterinizin çalışan elçileriyle aynı stratejik vizyonu paylaşarak PR
firmanız, ortaya çıkardığınız mükemmel
pazarlama iletişimlerinin ötesinde gelişmiş
bir değer sergileyecektir.

6

Küresel mevcudiyet
Halkla ilişkiler firmanız uluslararası
halkla ilişkilerle ilgili rehberlik ve danışmanlık sağlamaya ne sıklıkta çağrılır? Bu konuda bazı uyum sorunları
olabilir. Yeni teknolojiler küresel olarak
kullanılmaya başlanabilir. Yeni liderlik
biçiminin kuruluşlar için önemli otoriteler
olarak belirlenmesi gerekiyor, bunun için
küresel ağınızdan yararlanabilirsiniz.

7
8

İlişki
PR firmaları ve C-level yöneticilerle
ilgili ayrıntılı bir şekilde konuştuktan
sonra söyleyeceğimiz son söz “ilişki”
olmalıdır. İlişki olmadan - hatta karşılıklı güven olmadan - sizin için C-level
yöneticiler arasında bir yer yoktur.
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Nida Özer Can
Aristo İletişim
Kurumsal
Yayınlar Editörü

TÜRKIYE’DE KADIN
OLMA SANATI
‘‘Ölmek istemiyorum...’’, ‘‘Anne lütfen ölme...’’
beynimin içinde sürekli bu sözler dönüp
duruyor. Tolstoy, “İnsan acı duyabiliyorsa
canlıdır, başkalarının acısını duyabiliyorsa
insandır.” dese de insan olmaktan
utandığımız bir zamandayız...
Bir annenin kızının önünde eski kocası
tarafından boğazı kesiliyor. Kadının son sözü
‘‘Ölmek istemiyorum!’’ oluyor. Yanı başındaki
kızı ise ‘‘Anne lütfen ölme!’’ diye yalvarıyor...
Kadın ölüyor, kızının da bu saatten sonra
yaşayan bir ölüden farkı kalmıyor. Annesinin
gözleri önünde katledilmesi mi, katilin
babası olması mı, artık hem annesiz
hem babasız kalması mı hangi travmayı
nasıl atlatabilir hiç bilmiyorum... Biz bu
kadar etkilenirken onun içinden geçenleri
tahmin bile edemiyorum. Olayın kalabalık
bir ortamda olmasına rağmen kimsenin
müdahale etmemesi, ambulans çağırmak
yerine video çekilmesi… Hangisine
şaşırmak gerek bunu da bilmiyorum.
Videoyu çeken kişi de en az katil zanlısı
kadar suçlu değil mi? Bir insan canının
milyonlarca kişi tarafından izlenen bir
videodan değersiz görülmesi insanlığın
bittiği yer değil mi? Videonun izlenme
oranı çeken kişinin vicdanını temizlemek
için yeterli geldi mi? Sorulacak ne çok
soru var. Ne yazık ki cevapların gerçeği
değiştirmeyeceği…
Maalesef bu yaşanan ilk olay değil. Daha
acısı önlem almadıkça hak ettikleri cezaya
çarptırılmadıkça son da olmayacak.

kadınların, çocukların, hayvanların ve bitkilerin
de yaşama hakkı olduğunu her fırsatta herkese
hatırlatın.
Ve kadınlar…
Her kadın bir bireydir. Kadınlara mal gibi
davranmaktan, etiketlemekten vazgeçin. Hiçbiri
baba himayesinden çıkıp, koca himayesine
girmek zorunda değil.
Kıyafetlerine göre yargılanmak zorunda da değil.
Gece kaçta evine dönerse dönsün ‘‘Acaba sağ
salim evime girebilecek miyim?’’ ‘‘Arkamda beni
takip eden kimse var mı?’’ ‘‘Otobüste tek kaldım,
insem mi?’’ ‘‘Taksici beni kaçırır mı?’’ ‘‘Yolda
yürürken birilerinin sözlü / fiziksel tacizine uğrar
mıyım?’’ korkusunu yaşamak zorunda değil.
Sapık patronların, şizofren sevgililerin
hedef tahtası hiç değil.
Dünyanın yarısı kadınlardan oluşuyor. Diğer
yarısı da kadınlar tarafından dünyaya geliyor.
Önce kendinize saygı duyun. Sonra kadınlara
saygı duymayı öğrenin, bilmeyenlere güzellikle
olmuyorsa zorla öğretin. Çünkü her bir kadın bir
birey, özgür ve en temel hakkı yaşamak…
Maddi / manevi hiç fark etmeksizin ayakları
üzerinde duran kadınlara artık alışın. Saygı
duymayı öğrenin. Bunun için markalara,
sivil toplum örgütlerine büyük rol düşüyor.
Kampanyalar düzenleyelim, imzalar toplayalım bir
kadının sesi olalım, bin kadını kurtaralım…
Küçük, büyük fark etmeksizin yeter ki artık bir
şeyler yapalım….

Türkiye’de kadın olmak zor zanaat…
Eskiden tek sıkıntımız cahillikti, amacımız
tüm kızları okutmak, kendi mesleklerini
edinip, kendi paralarını kazanmalarını
sağlamaktı. Artık bu da yeterli değil. Takvim
yaprakları değişirken, beyinlerin içerisindeki
örümcek ağları durduğu için ileriye yönelik
tek bir adım da atılamıyor. Dünyanın tek
hakimi erkeklermiş ve haklı / haksız her
durumda birilerinin yaşama hakkını elinden
alma hakkına sahiplermiş gibi düşünmekten
vazgeçin. Dünya üzerinde erkekler kadar

MADDI / MANEVI HIÇ
FARK ETMEKSIZIN
AYAKLARI ÜZERINDE
DURAN KADINLARA
ARTIK ALIŞIN. SAYGI
DUYMAYI ÖĞRENIN.
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PEYNİR CANAVARI ÇOCUKLAR
İnovatif çalışmalarıyla sektörde öne çıkan Muratbey’in Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark
işbirliği ile geliştirdiği mobil oyunu Misto Game, çocuklarda zihinsel becerileri artırıyor.

Ç

ocukların zeka gelişimine destek
olmayı kendine misyon edinen
Muratbey, bu vizyonunu Misto Game
ile dijital dünyaya taşıdı. Yıldız Teknik
Üniversitesi Yıldız Teknopark iş birliği ile
alanında uzman akademisyenler tarafından
hazırlanan Misto Game, içerdiği her seviyede
yeni ve karmaşık problemlerle çocukların
zihinsel becerilerini keskinleştiriyor ve
geliştiriyor.
Misto Game’i benzerlerinden ayıran en
önemli farklardan birinin çocukların zeka
gelişime katkı sağlamak için tasarlanması
olduğuna dikkat çeken Muratbey İş
Geliştirme ve İletişim Direktörü Gülnur Uluğ,
oyunun çocuklara “eğlenme“ fırsatı sunarken
”kurgulama duygusunu” da geliştirdiğini
söylüyor. Muratbey olarak, çocukların her
açıdan sağlıklı gelişimine destek olmayı
kendilerine misyon edindiklerinin altını çizen
Gülnur Uluğ; “Bu proje ile ailelerin gönül
rahatlığıyla çocuklarının oynamasına izin
verecekleri zeka geliştiren bir bilgisayar
oyunu tasarladık. Temel amacımız çocukların
hem oyun oynaması hem de oynarken
zekalarının gelişimine katkı sağlanmasıdır.
Tabii bu çalışmanın bir diğer amacı da
çocuklara peyniri sevdirerek sağlıklı fiziksel
gelişimlerine katkı sağlamaktır. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ederiz” diyor.
Çoklu zeka oyun
oynayarak gelişsin
Oyunun ebeveynler tarafından
da zevkle oynandığını söyleyen
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Tuncay
Sevindik ise Misto
Game’in ebeveynlerin
mobil oyunlarla ilgili
negatif algısını tamamen
yıkacağını belirtiyor. Misto
Game’in uzman akademisyenlerin
yoğun çalışmalarıyla geliştirildiğini
ifade eden Doç. Dr. Sevindik; “Çocuklarda
çoklu zeka gelişimini destekleyen Misto
Game, oyuncu hedef kitlesine ulaşmayı
hedefleyen sevimli bir peynir canavarı.
Eklediğimiz yeni seviyelerle oyunumuz
her geçen gün zenginleşen büyük bir
bilişsel gelişim havuzuna dönüşüyor.
Ailelerin bir ferdi olarak önce çocuklarımızın
arkadaşı sonra da diğer aile bireylerinin
dostu olacağına inandığımız Misto Game,
annelerin de mobil oyun konusundaki
fikirlerini değiştirecek” ifadesini kullanıyor.
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Gülnur Uluğ

Doç. Dr. Tuncay Sevindik

IOS ve Android
cihazlarda
Türkçe, İngilizce,
Almanca,
Fransızca, Arapça
ve Flemenkçe
dillerinde hazırlanan
ve App Store ve Google
Play’den ücretsiz indirilebilen
Misto Game, sevimli canavar
Misto’nun çok sevdiği peynir
uğruna engelleri aşması ve
aştıkça da bir üst seviyeye ilerlemesi
üzerine kurulu. Misto, peynir yemeyi
tamamladığında çıkış kapısını açarak
bir sonraki bölüme geçiş yapıyor. IOS
ve Android cihazlarda oynanabilen
Misto oyunu, her kademede çocukların
hızlı düşünme, stratejik karar verme
yetisini artıracak ve zeka gelişimine
destek sağlayacak. Şimdilik 49
bölümden oluşan Misto Game, tek
parmakla oynama özelliği ile her an
rahatlıkla oynanabiliyor.
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KSS

Hayatı

Aydınlatan

Kadınlar

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi ürün anlayışıyla
öne çıkan Günsan Elektrik, kadınlar için yeni bir çalışma
alanı yaratmak amacıyla kolları sıvadı. Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü–İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi ile
gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde ‘‘Hayatı Aydınlatan
Kadınlar’’ projesini hayata geçirdiler.
rkeklerin çalışma alanı
olarak görülen elektrik
sektöründe kadınların
da var olabileceklerini
gösteren proje
kapsamında iş arayan
ve bu alanda kendini
geliştirmek isteyen
kadınlara elektrik sektöründe iş
fırsatları yaratılıyor.

E

20 – 45 YAŞ ARASI TÜM
KADINLAR BAŞVURU YAPABILIR
Değdikleri her yeri güzelleştiren
ve hayatın her alanını
ışıklandıran kadınların, iş
dünyasında erkekler ile eşit
hak ve fırsatlara sahip olmaları
fikrinden yola çıkan “Hayatı
Aydınlatan Kadınlar” projesine;
yaşları 20-45 arasında değişen,
iş arayan ve çalışmak isteyen
tüm kadınlar başvuruda
bulunabilir.
ADIM ADIM BAŞVURU
Elektrik ustası olmak isteyen
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kadınların, ilk aşamada
İŞKUR Sancaktepe - Hizmet
Merkezi ya da http://
hayatiaydinlatankadinlar.com
adresi üzerinden başvurularını
yapması gerekiyor. Başvuruları
değerlendirilen kadın elektrik
ustası adaylarına, Günsan
Elektrik’te 3 ay boyunca 508
saatlik süre boyunca teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecek.
Eğitimlerin ardından “Kuvvetli
Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme
Belgesi” almaya hak kazanan
kadınlar, yeni iş alanlarında
gelir kaynağı elde edebilecek.
HIKAYESI GÜÇ VERIYOR
Günsan’ın proje yüzü ise
kendi imkanlarıyla elektrik
dükkanı açan Hanife Kaymaz
oldu. Üsküdar’daki kendi
dükkanında 8 yıldır çalışmalar
yürüten Hanife Kaymaz, projeye
başvurmak isteyen kadın usta
adayları için güzel bir ilham
kaynağı oluyor.
// EYLÜL 2019

Günsan Pazarlama Direktörü Alişan Çapan
“Hayatı Aydınlatan Kadınlar’’ projesinin
doğuş hikayesini bizimle paylaşır
mısınız?
Günsan Elektrik olarak sektöre ve gelecek
nesillere değer veren projeler içerisinde
yer almayı kendimize görev ediniyoruz.
Ülkemizde son yıllarda kadınların iş gücüne
katılımı konusunda başarılı adımlar atıldı.
Ancak OECD ülkeleri ile kıyaslandığında
yüzde 35’ler seviyesinden yüzde 65’ler
seviyesine çıkartabileceğimiz bir potansiyel
mevcut. Özellikle elektrik ekipmanları
sektörümüzde kadınların varlığı oldukça
düşük. Biz de kendi sektörümüzde kadınların
varlığını nasıl artırabiliriz konusunda
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu noktada kendi
meslek grubumuzda araştırma yaptık ve
8 yıldır Üsküdar’da kendi imkanlarıyla bu
işi yürüten Hanife Hanım’ın hikayesiyle
karşılaştık. Hanife Hanım’ın azmi bizi çok
etkiledi ve projemizin başlangıç noktası oldu.
Projenin detaylarını ve başvuru sürecini
kısaca özetler misiniz?
Projemize; yaşları 20-45 arasında değişen,
iş arayan ve çalışmak isteyen tüm kadınlar
başvuruda bulunabiliyor. Elektrik ustası
olmak isteyen kadınlar, ilk aşamada
İŞKUR Sancaktepe - Hizmet Merkezi ya
da http://hayatiaydinlatankadinlar.com
adresi üzerinden başvuruda bulundular.
Başvuruları değerlendirilen kadın elektrik
ustası adaylarımıza, Günsan Elektrik’te 3 ay

boyunca 508 saatlik süre boyunca teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerin
ardından “Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs
Bitirme Belgesi” almaya hak kazanan
kadınlar, yeni iş alanlarında gelir kaynağı
elde edebilecek.
Proje ile neyi hedeflediniz?
Kadın erkek fırsat eşitliği sosyal ve ekonomik
kalkınma açısından da çok önemli bir konu.
Bildiğiniz üzere erkeklerin ağırlıkta olduğu
bir sektörde faaliyet göstermekteyiz. İhtiyaç
sahibi ve iş arayan kadınlarımızın çalışma
ortamına erişimlerini kolaylaştırmayı
hedefledik. Projemizle, elektrik sektöründe
kadınlar için yeni çalışma alanları yaratmayı
istiyoruz. Bu gibi girişimlerin diğer
kuruluşlara örnek olması ve daha geniş
kitlere ulaşması en büyük arzumuz.
Türkiye’de kadınların iş yaşantısındaki
varlığı hala istenilen düzeye ulaşmadı.
Yeni projeniz ile kadınların çalışma
hayatına katılımında nasıl bir pozitif etki
yaratmayı hedeflediniz?
Kadın erkek fırsat eşitliğine katkı
sağlayacağımıza inanıyoruz. Ancak bunun
ötesinde projemize ilham olan Hanife
Kaymaz gibi örneklerin çoğalması tabuların
yıkılması açısından çok önemli. Eğitimlerimiz
başladı, kısa sürede beklediğimizin
üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştık. Bu
bizim için umut ve heyecan verici. Kısa bir

süre sonra ilk mezunlarımızı verdiğimizde
kursiyerlerimizin başarısı başka insanlara
örnek ve ilham olacaktır.
Proje ile ilgili olarak nasıl geri dönüşler
aldınız?
Projemiz için sektörden ve iş
paydaşlarımızdan beklentimizin
ötesinde olumlu geri bildirimler alıyoruz.
Çalışmalarımızın başarıya ulaşması ve
gelen olumlu geri bildirimler bizi daha da
motive ediyor. İlk mezunlarımızın ardından
projemize önümüzdeki dönemde de aynı
heyecanla devam edeceğiz.

Aristo İletişim Marka Grup Direktörü Dilay Çelik
Günsan tarafından hayata geçirilen
‘‘Hayatı Aydınlatan Kadınlar
Projesi’nin’’ doğuş hikayesini bizimle
paylaşır mısınız?
İletişim danışmanlığını yürüttüğümüz
markamız Günsan’ın bu anlamlı
projesini birlikte yürütüyor olmak bizim
için büyük mutluluk. Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye
İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR
Sancaktepe Hizmet Merkezi iş birliği ile
yürüttüğümüz projemiz ile erkeklerin
ağırlık kazandığı elektrik sektöründe
kadınlar için yeni çalışma alanları
yaratma fikrinden yola çıktık. Çok kısa
sürede hep birlikte hızla yol aldık.
Projenin ilk usta adayları 3 ay boyunca
508 saatlik eğitimlerini başarıyla
tamamlayarak “Kuvvetli Akım Tesisatçısı
Kurs Bitirme Belgesi” sertifikalarını aldı.
Hayatı aydınlatmak için artık hazırlar. Bu
bizim için gurur verici bir adım.
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Bu proje ile neyi hedeflediniz?
Erkeklerin ağırlıkta olduğu elektrik
mesleğinde kadınlar için yeni çalışma
alanları yaratmak ve onlara gelir kaynağı
imkanı sağlamayı hedefledik. Kadınların
dokundukları her yere, her şeye kendi
ışıklarını da kattıklarına inanıyoruz.
Projemizle erkeklere atfedilen bu mesleğe
olan bakış açısının değişeceğine inanıyoruz.
Kurumsal hayatın önem verdiği
değerlerden biri de KSS projeleri. Kısa ya
da uzun vadede hayat bulan KSS projeleri
marka bilinirliği ve itibarı açısından nasıl
bir öneme sahip?
Kurumsal Sosyal Sorumluk Projeleri,
marka değeri yaratma ve sürdürülebilirliği
sağlamak adına önemli bir yere sahip.
Günümüzde tüm faaliyetlerinde kurumsal
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve
bu projeleri hayata geçiren markalar imaj ve
itibarlarını güçlendiriyor.
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PAZARLAMA SAVAŞLARININ YENİ CEPHESİ:

KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
Selim Ceylan
Artful
Kreatif
Direktörü

ARTAN TEKNOLOJIK
GELIŞME VE
DIJITALLEŞME,
MARKALARIN SOSYAL
SORUMLULUK
ALANINDAKI
REKABETININ ARTARAK
DEVAM EDECEĞINI
GÖSTERIYOR.
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Son dönemde özellikle sektörlerinin önde gelen
uluslararası markalarının iletişim çalışmalarında
kadına şiddetin engellenmesi, kadınların sosyal
hayata katılımı, çocuk istismarının önlenmesi, toplumsal ön yargıların ortadan kaldırılması, çevresel
sorunların çözümü gibi sosyal konuların işlendiği
dikkatinizi çekmiştir. Markalar, ürün satışından daha
çok toplumsal sorunların çözümüne odaklanmış gibi gözüküyorlar. Bu durum her ne kadar
markaların inisiyatifinde gelişmiş gibi gözükse de
temelinde dijitalleşmeyle birlikte her geçen gün
gücünü artıran tüketici olgusu yatıyor.
Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi’nde ulaşılacak en
üst sınırı belirten Kendini Gerçekleştiren Birey
tanımlamasında olduğu gibi tüketiciler artık tercih
ettikleri markalardan, ihtiyaçlarını en kaliteli ürünler
ve ulaşılabilir fiyatlarla karşılamasının ötesinde,
markadan aldığı hizmet karşılığında ödediği paranın bir bölümüyle toplumsal sorunlarla mücadele
etmesi beklentisi içindeler. Bu koşullarda markalar
için sosyal konulara duyarlılık da güçlü imaj ve
itibarın önemli bir bileşeni haline gelmiş durumda.
Böylece markalar arasındaki rekabetin ürün kalitesi
ve fiyata ek olarak sosyal sorumluluk alanında da
yaşanmaya başladığına şahit olmaya başladık.
Bu trend reklamcılık alanında en prestijli yarışma
olarak kabul edilen Cannes Lions Uluslararası
Yaratıcılık Festivali’nde de kendini gösteriyor. Son
yıllarda dikkat çeken işlerin önemli bir bölümünün
kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında olduğu
görülüyor.

Sosyal sorumluluk alanındaki bu eğilim olumlu
sonuçlar da vermeye başladı. İtalyan futbol takımı
Roma’nın sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu uygulama buna güzel bir örnek olabilir.
Ülkemizde de yakından şahit olduğumuz gibi tüm
dünyada takım taraftarlarının en çok ilgisini çeken
konulardan biri transfer ve taraftarlar transfer sezonlarında kulüplerinden yapılacak transfer açıklamasını
büyük bir merakla beklemekteler. Bu iç görüden yola
çıkan Roma, transfer açıklamalarını kayıp kişilerin bulunmasına olanak sağlayacak bir araca dönüştürerek
önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış
durumda. Transfer ettiği oyuncuları, kayıp kişilerin
fotoğraflarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan
Roma, Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Mert Çetin’in
transferinde paylaşmış olduğu kayıp kızın bulunmuş
olduğunun bilgisini takipçileriyle paylaştı. Transfer ve
kayıp vakası her ne kadar birbirleriyle ilgili gözükmese
de bu iki olgu arasında anlamlı bir bağ keşfeden
Roma böylece çok önemli bir sosyal sorumluluk
projesine imza atmış oldu.
Artan teknolojik gelişme ve dijitalleşme, markaların
sosyal sorumluluk alanındaki rekabetinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Umarız bu trend toplumsal
sorunların çözülmesinde önemli bir katkı sağlayarak
dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirir.
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ROBOT PR’CILAR GERÇEK OLUR MU?
PR uzmanları yapay zekadan korkmamalı, aksine yapay zekanın sunduğu avantajları geliştirilmiş bir
etkiden yararlanarak kullanmalıdırlar. ✍ Stéphane Billiet, CEO - WE agency

R

obotlar PR uzmanlarının yerini mi alacak? Eğer Google’ın
yan kuruluşu olan DeepMind, 2 yıldan daha az bir süre
önce, Yapay Zeka “Satranç ustası” oluşturmayı başardıysa
PR alanındaki insanlara meydan okuma yeteneğine sahip
bir yapay zeka cihazı da üretilebilir. Algoritmalar, etkileşime
girmek için toplulukları nasıl izleyeceğinizi, krize yol açan tahmini
zayıf sinyalleri nasıl yakalayacağınızı ve hatta önceki durumlara
dayanarak hangi olası senaryoları önereceğinizi zaten biliyor.
Örneğin yakın gelecekte yazar robotlar özgün içerikler üretecek,
PR yöneticisi robotlar ise bu içerikleri gazeteci robotlara yönlendirecek.

sistemleri kurma yeteneğine dayanmaktadır. Yıllar önce büyük
patlamaya benzetilen sosyal ağ patlaması PR, iletişim ve pazarlamada yapay zekanın ortaya çıkmasının yanında aslında hiçbir
şey değildir. Üstelik bilgi işlem gücü sayesinde, PR uzmanlarına
gittikçe daha doğru bilgi edinme imkanı sunulmaktadır. Fikirlerin
popülerliği, kavramların toplumdaki yansıması, yapay zeka algoritmaları filozof Pascal’ın duygusal, hassas ve patlayıcı doğası
nedeniyle bir zamanlar “Dünya Kraliçesi” olarak tanımladığı ve
daha sofistike bir fikir yönetimine yepyeni yollar sağlamaktadır.

Senaryo gerçekleşir mi?
Bu korkutan senaryonun gerçeğe dönüşme olasılığı oldukça
yüksektir. İçeriklere bakılması, beğenilerin, paylaşımların ve
yorumların sosyal medyada yayılması gibi bazı işlerin yapay zeka
araçlarıyla “Çok değişik bir yola gideceğine” üzülmeli miyiz?
Aslında, PR’ın özüne ve gerçek değerine tam anlamıyla fayda
sunacak insan yeteneğini ortaya çıkarmak için otomasyonu ilişki
yönetimiyle değerlendirip geliştirmeliyiz.

Reaksiyonlar değişiyor
Öte yandan etkinin bu artan gücü, “Hedefler”in istilacı pazarlama
stratejilerini öngörme ve bu stratejilerden ağır basma fırsatını da
taşımaktadır. Çok güçlü ya da gizli bir baskı, yapay zeka kullanan
araçlar sayesinde daha da kolay hale gelen kurtulma reaksiyonları ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, pazarlamacıların yapay zekayla
ilgili umutları, bireyleri marka ve kuruluşlardan gelebilecek
saldırılara karşı güçlü bir şekilde koruyacak mesajların ve kişisel
dijital asistan engellerini aşma mesajlarının yetersizliği nedeniyle
başarısız olabilir.

PR’ın önemi artıyor
Elde edilen ortam ‘Kutsal Kase’ haline getirildiğinden beri PR’ın
önemi oldukça artmıştır. Bu noktada, PR oyunun tarihi şampiyonu
olduğu için adalet işte budur. Bununla birlikte, bu kutsama sahte
olmamalıdır. Son günlerde klişe olmuş bir sözcük de olsa, PR’ı
bedavadan reklam elde etme yöntemine indirgemek zarar verici
bir durum ortaya çıkaracaktır. PR’ın katma değeri bilgi akışı yönetiminden daha çok güvene ve bağlılığa dayalı olarak karmaşık ilişki

PR sofistike ortam sunamaz
Yapay Zeka hiçbir zaman başarılı bir PR’ın, iletişimin ve uygulayıcıların geliştirdiği ilişkilerin özü olamayacak. Evet, yapay zeka
sosyal bir teknolojidir ve bu konuda çok önemli bir yeri vardır,
ancak tek başına şirketlerin istediği sofistike ortamı sunamaz.
PR uzmanları için bu teknolojik patlamanın şu an gerçekleştiğini
idrak etmelerinin ve sektörümüzün geleceğindeki rolünü görmelerinin artık zamanı geldi.
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RÖPORTAJ

ANKA HABER AJANSI GENEL YAYIN YÖNETMENİ

KEMAL GÜLMÜŞ:
“ANKA OLARAK
HABERCİLİKTE YENİ
BİR NEFES OLMAYI
HEDEFLİYORUZ”

2018 yılının kasım ayında ekonomik
nedenlerle kapanan ANKA Haber Ajansı,
İstanbul’da 23 Haziran’da tekrarlanan yerel
seçimden günler önce yeniden faaliyete
geçti. ANKA, 23 Haziran’da İstanbul’da
tekrarlanan seçimin ardından açıkladığı
verilerle bu alanda kamuoyunun tek haber
kaynağına mahkum olmasına son verdi.

✍ Cihan Oruçoğlu
ürkiye’de tıkanan demokrasinin
kanalları gibi habercilik
kanallarında da tıkanmanın
söz konusu olduğunu belirten
Anka Haber Ajansı Genel Yayın
Yönetmeni Kemal Gülmüş, ‘’O
damarların açılmasını öncelik
olarak belirledik. Sadece A
Partisi’nin ya da B Partisi’nin değil
mecliste bulunan bütün partilerin
haberlerini yapacağız. Tabii sadece
siyasi partilerin değil sivil toplum örgütleri
ve diğer kuruluşların haberlerini de elden
geldiğince yayınlamamız gerekiyor. Biz onu
sağlamaya çalışacağız’’ diyor.

T
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2000’li yılların başında Doğan Haber
Ajansı’nın görüntülü haber merkezinin
kurulmasında yer aldınız ve DHA el
değiştirmeden önce çok ajansı prestijli
bir hale getirdiniz. Okurlarımız için sizi
yakından tanıyabilir miyiz?
Gazetecilik mesleğine 1986 yılında Sabah
Gazetesi’nde polis-adliye muhabiri olarak
başladım. Ardından özel televizyonlar
kurulmaya başlayınca Sabah Grubu’nun
televizyonu kuruldu. Biz de ATV’ye geçtik.
1999 yılına kadar ATV Haber Merkezi’nde
İstihbarat Servisi Şefi ve Yurt Haberler
Sorumlusu olarak Ali Kırca ve Ayşenur
Aslan’lar ile birlikte görev yaptım. Ardından

ANKA TABII KI
EKONOMI
HABERCILIĞINDE ÖNEMLI BIR
MARKA. ANKA OLARAK; EKONOMI
VE YABANCI DILDE YAYIN
KONUSUNDA HAZIRLIKLARIMIZA
DEVAM EDIYORUZ.
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CNNTÜRK’ün kuruluşunda Yurt Haberler
Servisi’nin sorumlusu olarak çalıştım.
Genellikle hep kuruluşlarda bulundum.
2003 yılında ise Doğan Haber Ajansı’nın
görüntülü haber merkezinin kuruluşunda
görev yaptım. 2017 yılına kadar oradaki
görevim devam etti. Doğan Haber
Ajansı’ndan ayrıldıktan sonra da KRT
Televizyonu’nda haber müdürlüğü yaptım.
Şu anda da ANKA Haber Ajansı’nın yeniden
kuruluş sürecinde görev yapıyorum.
ANKA’nın yeniden canlandığını
seçim gecesi anladık. 31 Mart yerel
seçimlerinde veri akışını saatlerce
durdurduğu için eleştirilen Anadolu
Ajansı’na (AA) alternatif olan ANKA’nın
yeniden kuruluş sürecini anlatır mısınız?
Doğan Haber Ajansı’ndan ayrıldıktan
sonraki dönemde Türkiye’de çok sesliliğe
aykırı gelişmeler, habercilikle ilgili riskler
oldukça arttı. Dolayısıyla da bir haber
ajansına ihtiyaç arttı. Ben bunu dillendirdim
sıkça. Türkiye’de doğru haberin hızlı bir
şekilde abonelerin, okurların ve izleyicilerin
önüne gitmesi gerektiğini savunuyorum.
Geçmişte de iktidarlar hep basını kendi
lehine yazıp çizsin istemiştir ama son
dönemde yönlendirme ve baskı haddinden
fazla yoğunlaştı. Bu nedenle de tarafsız
ve bağımsız haber ajansına ihtiyaç attı.
Bu ihtiyaç özellikle 31 Mart ve 23 Haziran
seçimlerinde yoğun olarak hissedildi.
Seçim gecesi talep eden yayın
kuruluşlarına oy sayım verilerini sağlayan
ANKA’nın bugün sadece tanıtım amaçlı
internet sitesi yayında. ANKA, şu an Twitter
hesabı üzerinden haberler paylaşıyor.
Ne zaman gerçek anlamlı çalışmaya
başlayacaksınız?
Normal haber trafiğine başladık. Abonelerin
haber fotoğraflarına erişimi konusunda
alt yapı çalışmalarının iyileştirme
süreci devam ediyor. Hızlı bir şekilde
eksiklerimizi gideriyoruz. Şu an bizzat
kendi arkadaşlarımız görev yapıyor. Bunun
yanında bazı haberlerde de gönüllü
gazeteciler devreye giriyor. Örneğin
geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan
trafik teröründe; olayın yaşayan kişinin
bizzat çektiği görüntüleri tüm medya
kullandı. Ajansta isterseniz 2000 kişi çalışın
burada temel sorun kaç kişiden ziyade
haberciliğin evrensel kurallarına bağlılık.
ANKA’da bu evrensel ilkelere bağlı bir
kuruluş. Bence kıymetli olan da o.
Haberleri sağlayacağınız hedef kitleniz
kimler?
Türkiye’de tıkanan demokrasinin kanalları
gibi habercilik kanallarında da tıkanma söz
konusu. O damarların açılmasını öncelik
olarak belirledik. Sadece A Partisi’nin ya
EYLÜL 2019 //

da B Partisi’nin değil mecliste bulunan
bütün partilerin haberlerini yapacağız. Tabii
sadece siyasi partilerin değil sivil toplum
örgütleri ve diğer kuruluşların haberlerini
de elden geldiğince yayınlamamız
gerekiyor. Biz onu sağlamaya çalışacağız.
Sadece muhalif yayın kuruluşlarına,
muhalif haberler mi geçeceksiniz? Yayın
politikanızı nasıl oluşturacaksınız?
Bana göre habercilikte yandaş ya da
muhalif haber diye bir tanımlama yok.
Gazeteci donuk olmalıdır. Çektiği bir
görüntünün, sesin ve konuşmanın iktidarın
mı işine yarayacak yoksa muhalefetin mi
işine yarayacak kaygısıyla çalışmaması
gerekiyor. Özgürce çalışması gerekiyor.
Olanı biteni olabildiğince tarafsız bir
şekilde abonelerin önüne koyması
gerekiyor. Ben ajansçılığı toplayıcı olarak
görürüm. İlkel kabinelerde olduğu gibi
her şeyi toplar ve masaya koyar. Kimin
ne hoşuna gidiyorsa hangisini almak ve
değerlendirmek istiyorsa alıp değerlendirir.
Bu anlamda muhalif ya da yandaş
ajans anlayışının yıkılması gerekiyor. Bu
tanımlamalar bana göre gazetecinin
ruhuna aykırıdır.
Kuruluş sürecinizi tamamlamamış
olmanıza karşın 23 Haziran İstanbul
Seçimi’nde önemli sonuçlar verdiniz. Bu
başarıyı nasıl sağladınız?
Türkiye, 23 Haziran’da demokrasinin tadına
bir kez daha varıldı. Demokrasi gönüllüleri
kendi gücünün farkında pek değildi. 23
Haziran ile birlikte bunu anlamış oldu.
Bizim seçimlerdeki başarımız sadece
ANKA’nın başarısı değil, bu demokrasi
gönüllülerinin başarısı. İnsanlar sandığa
çok sıkı sahip çıktı ve o sandıktan çıkan
sonuçları da gönüllük esasıyla bize
ilettiler. Ve doğruyu ilettiler. Sonuçta;
YSK sonuçlarıyla birebir örtüşen
doğru sonuçlar ortaya çıktı. Bu
anlamda da bir ders oldu;
‘’Doğru, doğru, doğru’’ yani
bu doğru haber. Bu sonucu
muhalefet zafer olarak mı
görür, iktidar yenildi olarak
mı görür. Bu gazetecinin
çok derdi değil. Sadece
biz bilgileri doğru ilettik.

vazgeçilmezi çok sesliliği yaşatmaya
çalışacak. Türkiye’de baskı, korku ve
çekinme var. ANKA, bu baskı ortamında
temel gazetecilik görevlerini yerine
getirmeye çalışacak. ANKA, doğru haberi
hızlı ve tarafsız vermek zorunda ve bunu
verecek.
Özellikle işsiz gazetecileri ajans
bünyesine katmayı düşünüyor musunuz?
İşsiz gazeteciler için yeni bir çalışma sahası
yaratmaya çalışacağız. Bu abonelerdeki
zenginlikle ilgili. Her kesimden abone
beklentimiz var. Bu biraz gelişmelere de
bağlı. Ama biz habercilik işin yeni bir nefes
olmayı hedefliyoruz.

ANKA’DAN YOLU
GEÇEN GAZETECİLER

Gazeteci Altan Öymen tarafından
1972 yılında kurulan Ankara merkezli
ANKA Haber Ajansı, 46 yıl boyunca
aralıksız yayın yaptı. Ajans bünyesinde;
Uğur Mumcu, Yazgülü Aldoğan, Altan
Öymen, Hasan Cemal, Sevgi Soysal,
Vahap Munyar, Abbas Güçlü, Yalçın
Küçük, Füsun Özbilgen ve Ahmet
Abakay gibi isimler yer aldı.

ANKA 46 YIL
KESİNTİSİZ YAYIN YAPTI
ANKA’nın kurucusu Altan Öymen 1977
yılında politikaya girince, ajansla
ilişkilerini kesmiş, çekirdek kadrodan
Müşerref Hekimoğlu yönetimi
üstlenmişti. Hekimoğlu, bir anonim
şirket kurarak çalışanların da yönetime
katılımını sağladı. Hekimoğlu’nun
yaşamını yitirmesinin ardından
ANKA’nın yönetimini bir süre Nazif
Ekzen, 2006 yılı başından
itibaren de iki gazeteci, Veli
Özdemir ve Nuri Sefa
Erdem üstlendi. 46
yaşındaki ajansın
Kasım 2018’de
kapandığı
açıklanmıştı.

ANKA’nın geçmişteki
çalışmalarına
da baktığımızda
günümüzde basın
hayatında nasıl bir
boşluğu dolduracağını
düşünüyorsunuz?
ANKA, şu an peynir-ekmek-su gibi
bir ihtiyacı giderecek. Doğru haber
ihtiyacını giderecek. Demokrasinin
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GEREKTIĞINDE
VAZGEÇIN!
Sevilay Çelik
Aristo İletişim
Marka Grup Direktörü

Ne kadar prensipler geliştirsek ya da planlar
yapsakda şunu çok iyi biliyoruz ki hayat
asla 4X4’lük yaşanmıyor. Eğer uzun süren
klasik yoldan sonuçlanmayan işleriniz ve
hayalleriniz varsa -ki var dediğinizi duyar
gibiyim- bunların bazılarından vazgeçerek işe
başlayabilirsiniz. Bu bir yenilgi değil engelleri
aşarak hızlanmaktır.
Dünyanın en değerli üçüncü şirketi Google
bile bazı işlerinden vazgeçerek yoluna
devam diyorsa siz neden yapmayasınız ki!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu
Brand Finance tarafından hazırlanan
“Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global
500-2019” araştırmasına göre 143 milyar
dolarlık marka değerine sahip Google,
bugüne kadar 162 tane ürün ve hizmet
projesinden vazgeçmiş. Google Plus, Helpouts,
Chromecast Audio bunlardan sadece birkaçı.
Google’ın önündeki engelleri kaldırmak
için yeri geldiğinde tarladaki yabani otları
temizlemesi kadar doğal bir durum yok
kanımca!
Söz konusu listede 154 milyar dolarla ikinci
sırada yer alan Apple ise bir yıl süren sessizlik
ve söylentilerden sonra, kablosuz şarj mat
projesini iptal ettiğini duyurmuştu. 2017’de
kamuoyuna açıklanan AirPower, aynı anda
birden çok Apple cihazını kablosuz şarj
edebilen bir yüzey olacaktı. Ancak, şirketin
mühendislerinin yüzeyin fazla ısınması
sorununu çözmeyi başaramadıkları için, bu
üründen vazgeçtikleri sanılıyor. Şirketten
yapılan açıklamada, “Çok çaba gösterdikten
sonra, AirPower’ın yüksek standartlarımıza
ulaşmayacağına karar verdik ve projeyi iptal
ettik.” denildi.
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Gelelim iptal edilen bir projeye daha…
83 milyar dolarlık marka değerine sahip
ve dünyanın en büyük yedinci şirketi
Facebook’un 2014’te başlatığı Aquila Projesi.
Facebook, Aquila Projesi kapsamında test
uçuşlarını, Google gibi rakipleri kadar uzun
süre havadan internet sağlamakta yetersiz
kalınca durdurdu. Şirket, bir test uçuşu
sırasında kullanılan İHA’nın kanatlarından
birinin iniş sırasında kırıldığını açıklamıştı.
Ayrıca, şirket daha fazla insana internet
sağlama çabaları kapsamında Airbus gibi
uçak üreticisi firmalarla ortaklığa gitmeyi
planladığını bildirdi. Bakarsınız bir gün büyük
bir satın alma ile daha karşımıza çıkıverir!
Dünyanın değişen önceliklerine ve şartlarına
göre hareket etmek ve farklılaşmak
gerekebiliyor. Artan rekabet şartlarını da
düşündüğümüzde dünyaca ünlü şirketler,
milyonlarca dolar harcadığı projelerini iptal
edebiliyorsa başarıya giden yol belli ki
vazgeçmekten geçiyor.

EĞER UZUN SÜREN KLASIK YOLDAN
SONUÇLANMAYAN IŞLERINIZ VE
HAYALLERINIZ VARSA BUNLARIN
BAZILARINDAN VAZGEÇEREK IŞE
BAŞLAYABILIRSINIZ.
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İLETİŞİMCİ

VERİMLİ OLMAK ISTEYEN
PR UZMANLARI IÇIN ÖNERILER
Ne kadar sıklıkla çevrenizde çok fazla olay meydana geldiğini hissediyorsunuz? Doğrudan PR ile
alakalı işlere başlamadan önce, yapmanız gereken bir şeyi yapmak yerine kendinizi birden alakasız
10 ya da 100 şey yaparken mi buluyorsunuz? Ya da siz veya ekibiniz için tüm görevleri belirlenen
zaman aralığında tamamlamak zor mu oluyor? Ve kendinizi sıklıkla tüm bunların hepsini birden
nasıl yapacağınızı düşünürken mi buluyorsunuz? ✍ Mariusz Pleban ve Piotr Durski- OneMulti

D

aha yüksek verimlilik elde etme konusunda size
yardımcı olacak ya da günlük işlerde size daha iyi bir
iç görü sunacak çevrimdışı ya da bulut tabanlı pek çok
pratik yazılım aracı mevcut. Bunların tümünün sadece
PR aktiviteleri için kullanılmadığını da göz önünde
bulundurarak bu hizmetlerin birkaçına yakından bakalım.

Cision
PRGN anketimizde en çok bahsettiğimiz hizmet sağlayıcısı olan
Cision aslında, mesajlarını yaymak amacıyla, PR uzmanlarının
medya kanallarına ve fenomenlere ulaşmasını sağlayan
entegre bir halkla ilişkiler SaaS platformudur. Cision “PR suite”,
basın bültenlerinizi yaymanıza, sürekli büyüyen blog yazarı ve
gazeteci veri tabanına erişmenize ve aynı zamanda haberleri
ve sosyal medya kanallarını izlemenize ve analiz etmenize
imkan tanıyor. Cision ayrıca birçok kişi tarafından bilinen PR
Newswire ve PRWeb markalarının da sahibidir.
https://www.cision.com/
Meltwater
PRGN üyeleri tarafından ikinci sırada en çok bahsedilen
çevrimiçi hizmettir. “Medya istihbarat platformu” olarak bilinir ve
yapay zekanın gücü ile medya piyasasındaki geniş kaynaklarını
birleştirir. Meltwater aynı zamanda kullanıcılarının haberler
ve sosyal medya takiplerinden, sosyal medya yönetiminden,
PR analizlerinden ve aynı zamanda dünyanın her yerinden
gazeteci ve fenomenlerin bulunduğu veri tabanından da
faydalanmasını sağlar. https://www.meltwater.com/
Sprout Social
Yaygın kullanılan sosyal medya yönetimi platformlarından
birisidir. Birden fazla hesabı tek bir ara yüz üzerinden idare
etmek için idealdir. Diğer araçların aksine, Sprout gönderileri
tek bir akış ekranında toplar. Sosyal kontrol için iyi bir araçtır.
Kullanıcılarının bu akış ekranından mesajlarına doğrudan cevap
vermelerini ve alıcılarıyla iletişime geçmelerini sağlar. Ayrıca
cevaplanan mesajları da izler. Kitle keşif fonksiyonuyla bazı
temel istihbarat araçlarını ilişkilendirir, bu da takip etmeniz
gereken hesapları bulmanıza yardımcı olur.
https://sproutsocial.com/
HootSuite
PRGN ajansları arasındaki ikinci en popüler sosyal yönetim
aracıdır. HootSuite, raporlama alanında Sprout’dan biraz daha
gelişmiştir. Sosyal hesapları gönderiler, takipçiler, ilişkiler ve
ölçütler olarak dört temel alana böler. Aylık plan yapma için de
kullanışlıdır ve Excel içerik takviminden içe aktarım yapılmasını
sağlar. https://hootsuite.com/
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SEMrush
Büyük ve güçlü bir hizmettir. Aslında tarayıcı uzantısı olarak
kullanılmak üzere geliştirilmiş bir SEO aracı olan SEMrush bulut
temelli bir dijital pazarlama yazılımıdır. İnternet sitesi trafiği,
anahtar kelimeler ve konu araştırması, AdWords kullanımı
planlaması, SEO internet sitesi denetimi ve optimizasyon
tavsiyeleri ve müşteri yaratmayla ilgili bilgi sağlar. En son yapılan
PRGN hizmet ve satıcı anketinde en az sekiz ajans SEMrush
kullanıldığını belirtmiştir. Bu uluslararası toplama sonrasında,
şimdi ana sayfaya dönüp, halkla ilişkiler ve içerik pazarlama
konularında verimliliğimizi artırma noktasında OneMulti olarak
kullandığımız hizmet ve uygulamaları sıralayalım:
Prowly
Gazetecilere çok dinamik, modern yolla ulaşmaya yardımcı
olan interaktif bir basın odasıdır. Gazeteciler tarafından
açılan e-postalarla ilgili anlık bilgi sağlar. Gazeteci veri
tabanının kullanımı kolaydır. Markalı içerikle, marka bülteni
ya da pazarlama merkezinin hızlı piyasaya sürülmesi için
mükemmeldir. Sosyal medyayla iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
https://prowly.com/en/
SEM Storm
İçerik pazarlama aktiviteleriniz için iyi bir araçtır. Anahtar kelime
arama, içerik editörü, internet sitesi denetimleri, çoklu ölçüt
kontrolü, sıralı izleme yapar. SEO dostu basın bültenleri ve
çevrimiçi makaleler için iyi bir araçtır.
https://www.semstorm.com/en
Brand 24
Gerçek zamanlı internet izleme ve dinleme aracıdır. Sosyal
anlayış, bahsetme (mention) analizleri, fenomen skoru,
duygu analizi sağlar. Brand24 internette, blog yazarları ve sivil
gazetecilik medya kanalları dahil olmak üzere, sosyal ağlardan
fenomen yayıncılara kadar markayla ilgili bahislere anında
erişim imkanı sağlar. https://brand24.com/
Similarweb
Verilen herhangi bir internet sitesinin trafiği, ziyaret sayısı, geri
dönüş oranı, ziyaret başına gidilen sayfa, ortalama ziyaret süresi,
trafik kaynağı, başvuru siteleri ve hedef gibi konularda bilgi
sağlayan kullanışlı bir araçtır. Bu araç sayesinde hedeflenen
sitelerin gücünü daha iyi anlayabilirsiniz.
https://www.similarweb.com/
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Sevda Arıkan
Artful
Sosyal Medya
Direktörü

SONBAHARA GIRERKEN
LIKE YAĞMURLARI
SONA MI ERIYOR?
“Beğenilme” hissi insanın doğasında olan,
vazgeçemeyeceği bir duygu ve insanların
bunu somut olarak ölçümleyebileceği
Instagram gibi bir platform varken işler
biraz takıntı ve psikolojik rahatsızlıklara
kadar gidiyor. “Özendirilen hayatlar”
insanların mevcut durumlarında asla sahip
olamayacağı imkanları gözlerine sokarken
yetersizlik hissi baş gösteriyor.
En son bir tatilinizde fotoğraf çekme kaygınız
olmadan özgürce “anda kaldığınız” bir
zamanı anımsayamıyorsanız eğer, siz de
“likemania” hastalığına tutulmuşsunuz
demektir. Likemania diye bir hastalık yok
tabii bu tamamen benim öngörüm ama
çok yakın zamanda “psikolojik vaka” olarak
tıpta yerini alabilecek kadar olumsuz
etkilerini çevremizde gözlemleyebiliyoruz.
Hayatımızın ne kadarını sosyal medyaya
harcadığımızı sorguladığımız günlerdeyiz.
Bir masa düşünün, 4 kişi toplanmış ve
telefondan başlarını kaldıramıyorlar ya da
yemek geldiğinde Instagram’da en çok
like alacağına inandıkları açıyı bulana dek
yemeklerinin soğumasını göze alıyorlar.
Aslında tüm bu öykünmenin kaynağı
yansıtılmaya çalışılan “güzel hayatlar”
ve tamamen bize Instagram’ın bir takım
normları dayatmasından kaynaklanıyor.
Instagram’ı da bu noktada en çok besleyen
ve kusursuz hayatı öğütleyen aslında
influencerlar. İş yerindeyken tüm günün
yorgunluğuyla bir kahve molası vermiş
beyaz yakalı, boşluğunu değerlendirmek için
Instagram’ a girdiğinde, 10 günlük yurtdışı
seyahatini bitirmiş ve ertesi günkü yeni
seyahati için bavul hazırlayan bir influencer
gördüğünde motivasyonu düşüyor ve
“ben neden o kişi değilim” diye hayatını
sorguluyor.
Instagram’ın hayatımıza girmesi ile doğan
yeni iş modelleri ve hatta meslekler olduğu
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yadsınamaz bir gerçek ama bu mecranın
ne kadar doğru ve efektif kullanıldığı konusu
da akıllarda soru işareti bırakıyor. İşte tam
da bu noktada Instagram işi ele alıyor ve “
kimin seni ne kadar beğendiği önemli değil,
önemli olan içerik!” diyor. Birçok kullanıcı
da fobi haline gelen bu “like korkusuna”
çare bulmak için likeların gösterilmediği bir
deneme sürümü ortaya çıkarıyor. Organik
olmayan likelar, bu sebeple yapılan iş
birlikleri ve yine bu sebepten doğan yeni iş
kollarının da önüne geçiyor. Deneme sürümü
olarak piyasaya sürülen bu güncelleme tabii
ki tüm kullanıcıların like fobisinin önüne
geçmek kadar masum değil. Diyor ki marka
işbirliklerinde influencerları, instagrammerları,
celebrityleri sadece etkileşimleri ve iyi
içerikleriyle değerlendirin! Fikrin özünde
emek vereni takip edin, ona mesai harcayın
ve ona kazandırın! Öncelikle Kanada
sonrasında Avusturalya ve Japonya gibi
ülkelerde başlattığı bu yeni güncellemenin
benim gözlemimde amacı tamamen bu. Son
zamanlarda dünyada da trend haline gelen
mükemmellikten uzak, yalın, sade hayatları ve
doğallığın kazanmasını hedefliyor.
“Like kaygınız olmadan özgürce yayınlayın!”

INSTAGRAM’IN HAYATIMIZA GIRMESI ILE
DOĞAN YENI IŞ MODELLERI VE HATTA
MESLEKLER OLDUĞU YADSINAMAZ BIR
GERÇEK AMA BU MECRANIN NE KADAR
DOĞRU VE EFEKTIF KULLANILDIĞI KONUSU DA
AKILLARDA SORU IŞARETI BIRAKIYOR.
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Türkiye’nin en
büyük üç limanı
arasında yer
alan Kumport,
Çırağan
Sarayı’nda
gerçekleştirdiği
gala yemeği ile
iş ortaklarına ve
müşterilerine
sahne şovları
eşliğinde
unutulmaz bir
gece yaşattı.
Gecede
konuşma yapan
Özgür Soy,
Kumport’un 40.
yılını kutlamanın
gururunu
ve sevincini
yaşadıklarını
ifade etti.

KUMPORT
konominin önemli kollarından limancılık
sektöründe faaliyet gösteren Kumport,
başta İstanbul olmak üzere özellikle
Marmara Bölgesi’nden Karadeniz’e kıyısı
olan ülkelere uzanan geniş bir bölgenin
liman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile
çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Çırağan Sarayı’nda, müşterileri ve iş
ortaklarına keyifli bir gece organize eden
Kumport, 40. yılını gala yemeği ile kutladı.
Gecede konuşan Kumport CEO’su Özgür
Soy, Kumport Limanı’nın 40. yılını kutlamanın
gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek,
“Çevreye ve insana saygılı olma anlayışından
yola çıkarak, gelecek nesillere, daha yaşanılabilir
bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sürdürebilir
olması için fazlasıyla gayret gösteriyoruz. 40 yılın
getirdiği tecrübe ve uzmanlıkla sektörümüzü daha
ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Kumport olarak 3
fazda tanımladığımız büyüme stratejisinin önemli
bir aşamasını oluşturan ve 50 milyon dolarlık
yatırımın önemli halkası 10 adet vinç limanımıza
ulaştı. Bu yatırımla birlikte toplam 9 adet rıhtım
vinci ile 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil mega
gemileri ağırlarken, 28 adet saha vinci ile de saha
operasyon verimliliklerini daha iyiye taşımayı
hedefliyoruz” dedi.

E

ETKİNLİK

’INCI YILINI
GÖRKEMLI
BIR GECEYLE
KUTLADI

SEKTÖRDE HER DAIM ÖNCÜ
Kumport’un çalışanlarına da teşekkür eden Soy,
Kumport limanını yenilikçi teknolojilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, sektöre her
daim öncülük etmeyi hedeflediklerini de ifade etti.
EYLÜL 2019 //
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“ABİ SAYENDE VİSKİ
KÜLTÜRÜ ÖĞRENDİK,
BOŞ BOŞ İÇMİYORUZ’’

H

er yıl ortalama 200 yeni
viski tadan Burkay Adalığ,
yurtdışındaki fuarlara katılıp,
damıtımevlerini geziyor.
Toplamda 1500 farklı viski
tadan Adalığ, ‘’İyi bir viskinin
olmazsa olmazı zengin bir
burun profili ve uzun bir bitişi
olması. Elbette denge de çok
önemli’’ diyor.

Aristokrat okurları için sizi
yakından tanıyabilir miyiz?
Merhaba. 1972
doğumluyum, tüm eğitim hayatım
Ankara’da geçti. Hacettepe Tıp
Fakültesi’ndeki eğitimimi takiben
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
oldum. Yaklaşık 20 yıl ilaç sektöründe
farklı düzeylerde yöneticilik yaptım. 2013
yılında üst düzey yönetici olduğum
sıralarda tamamen hobi amaçlı viski
kültürü web sitem meleklerinpayi.com’u
kurdum. Meleklerin Payı’nı kurduğum
günden bu yana yurtdışında 30
damıtımevi gezdim, 150 ye yakın kitap
okudum ve 1500 civarında farklı viski
tadarak burnumu geliştirdim. 500’den
fazla kişiye eğitim verdim. Okurlarımın
yüksek ilgisi de buna eklenince kariyerime
bu alanda devam etmeye karar vererek
bu sene kurumsal hayattan emekli oldum.
Şu anda yeni kurduğum MEPA Eğitim,
Danışmanlık, Organizasyon firmamın
başındayım ve Türkiye’nin en zengin
içeriğe sahip viski kültürü kaynağı olacak
kitabım üstünde çalışıyorum.
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2013 Kasım ayında “ben neden viski yazmıyorum”
diyerek Meleklerin Payı isimli blog ve Instagram
hesabı’nı kuran Burkay Adalığ, “Şu anda üretim
olmadığı için bir viski markasıyla ülkemizin adını
duyurmamız oldukça zor. Üretimle ilgili ‘minimum
1 milyon litre / yıl’ kuralı küçük miktarlarda ‘butik’
üretimin de önünü kapatıyor. Bu nedenle bir viski
markasıyla değil ancak kişisel çabalarımızla ve
dünya viski literatürüne katkılarımızla adımızı
duyurmamız mümkün’’ ifadesini kullanıyor.

✍ Cihan Oruçoğlu
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Meleklerin Payı nasıl ortaya çıktı?
Türkiye’de böylesi bir ilgiyle
karşılaşmayı bekliyor muydunuz?
Oldum olası yazmayı ve interneti çok
sevdim. 1995’te Türkiye’de kişisel web
sayfası olan 5-10 kişiden biriydim.
2013 Kasım ayında bir anda “ben
neden viski yazmıyorum” diyerek
Meleklerin Payı’nı kurdum. Tamamen
hobi amaçlıydı ve bu noktaya
geleceğimi hayal bile edemezdim.
Daha ilk yazılarımda Türkçe bir bilgi
kaynağına büyük ihtiyaç olduğunu
fark ettim ve takipçilerim istedikçe
ben yazdım, ben yazdıkça onlar daha
fazlasını istedi.
Neden; Meleklerin Payı?
Viski şarap gibi şişede yıllanan bir içki
değil, üretildikten sonra olgunlaşması
için fıçılara dolduruluyor ve yıllarca
bekletiliyor. Bu bekletme sırasında
her yıl fıçıdaki viskinin yüzde 2-3’ü
buharlaşıyor. İskoçya’da fıçılardan
kaybolan bu kısmın meleklere gittiği
gibi hoş bir inanış var ve buharlaşan
kısma “Meleklerin Payı” diyorlar. Viski
üstüne yapılmış en eğlenceli filmlerden
olan Ken Loach’un Angels Share
filmini film eleştirmeni bir arkadaşımla
izledikten sonra “angels’ share” i
(meleklerin payı) sitemin adı olarak
birlikte belirledik.
Meleklerin Payı dünyanın en çok
tıklanan viski sitelerinden biri.
Yüzlerce İngilizce sitenin arasında
Türkçe bir siteyle yer almak Türkiye’de
viski kültürüne nasıl katkılar sağlıyor?
Ben yazmaya başladığımda internette
3-5 eksik bilgi dışında Türkçe bir
içerik bulunmuyordu. Viskiseverlerin
viski nasıl üretilir, nasıl içilir, viski
türleri nelerdir gibi başlıkları kaynağı
belli ve doğru yazılardan okuyup
öğrenmesi viski kültürüne önemli bir
katkıda bulundu. Zaman içinde farklı

4-5 YIL ÖNCE BIR TAYVAN VISKISI
OLAN KAVALAN’IN TEK FIÇI BIR SAMPLE’INDAN
ADETA BÜYÜLENMIŞTIM. TATTIKTAN 3 AY
SONRA SITEME TADIM NOTLARIMI YAZARKEN
DEFTERLERIMI BILE AÇIP BAKMAMA GEREK
YOKTU ZIRA VISKININ TADIM PROFILI
BEYNIME ADETA KAZINMIŞTI.

Sizce İstanbul’da viski içilebilecek en
keyifli yerler neresi?
İstanbul dünyanın en güzel
kentlerinden biri. Özellikle Boğaz’a karşı
kadehinizi yudumladığınız her yer en
keyifli yer haline geliyor. İstanbul’da en
fazla çeşidi kendi evimde bulabildiğim
için evimin Boğaz manzaralı balkonu
benim için 1 numara. Spago
Restaurant’ın terası, House of Brothers,
Şamdan, Ortaköy Banyan sevdiğim
noktalar. Dünyada olduğu gibi
ülkemizde de eğlence sektörü “mahalle
barları” konseptine kayıyor. Cihangir’de
Smyrna ve Geyik de çok keyif aldığım
mekanlar.

yaş gruplarından takipçilerle de buluşmak ve görüş
alışverişinde bulunmak amacıyla Facebook grubum
Viski Tutkunları ve Instagram hesabım
@meleklerinpayi’ni da açtım. Viski kültürüne ilgi duyan
ama nereden başlayacağını bilmeyen pek çok kişiye
rehber niteliğinde oldu. Takipçilerimden bazıları benden
aldıkları bilgi ve feyzle kendi viski kültürü sitelerini
ve Instagram hesaplarını bile açtılar. Gençlere örnek
olmak da gurur verici.
Meleklerin Payı blogu ile Türkiye’ye de nasıl bir
boşluğu doldurdunuz? Bir kültür kazandırdım diyebilir
misin?
Evet bunu rahatlıkla söyleyebilirim, zira takipçilerim
de bana söylüyor. Her gün sayısız mesaj alıyorum “abi
sayende viski kültürü öğrendik, boş boş içmiyoruz”
şeklinde. Gençler herhangi bir bilgiyi google’layarak
veya Instagram postlarının altındaki açıklamalardan
ediniyor. Benden önce viski konusunda online
içerik olmadığı için büyük bir boşluğu kapattığımı
söyleyebilirim.
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Siz; Hacettepe İngilizce Tıp mezunu
bir doktorsunuz. Mesleğiniz ile
birlikte Türkiye’nin en önemli blog
yazarlarından biri olmayı nasıl
başardınız?
100’e yakın ülkeden sorumlu bir global
bilimsel direktör çalışırken bir yandan
viski yazmak elbette yorucu oldu ama
yazmayı sevdiğim için büyük zevk
alıyordum. Zamanı iyi yönetebildiğiniz
sürece yapabileceklerinizin sınırı
olmadığını düşünüyorum. İşyaşam dengesi çok önemli. Kariyer
günlerindeki konuşmalarımda gençlere
de bunu öneriyorum. Hayat sadece
işten ibaret olduğunda verimlilik
düşüyor. Kalan zamanınızı dolu dolu
geçirdiğinizde iş yaşamında da çok
başarılı oluyorsunuz. Her gün 24
saatimiz var, yaklaşık 8-9 saati iş desek
bize 16 saat kalıyor.

Bu zamana kadar kaç çeşit viski
tattınız? İyi bir viski için sizce
olmazsa olmazlar nelerdir?
Her yıl ortalama 200 yeni viski
tadıyorum. Elbette çoğu Türkiye’de
olmadığı için sürekli yurtdışındaki
fuarlara katılıyor ve damıtımevlerine
seyahat ediyorum. Toplamda 1500
farklı viski oldu sanırım. İyi bir viskinin
olmazsa olmazı zengin bir burun profili
ve uzun bir bitişi olması. Elbette denge
de çok önemli.
Hiç tadını unutamadığınız viski oldu
mu?
4-5 sene öncesi bir Tayvan viskisi olan
Kavalan’ın tek fıçı bir sample’ından
adeta büyülenmiştim. Tattıktan 3 ay
sonra siteme tadım notlarımı yazarken
defterlerimi bile açıp bakmama gerek
yoktu zira viskinin tadım profili beynime
adeta kazınmıştı.
Eskiden Ankara Viskisi çok meşhurdu
ve oldukça müdavimi bulunurdu.
// EYLÜL 2019

Sizce nasıl bir viskiydi?
Ben de 90’lı yılların başında üniversite
öğrencisiyken viski ile tanıştım. O
zamanlar “ortadirek” denen memur
bir aileden olduğum için uygun fiyatlı
bir viski olan Ankara Viskisi eve her
zaman alınırdı ve benim de ilk viskimdir.
Kitabımda da Ankara Viskisi için özel bir
bölüm olacak ve üstünde çok araştırma
yapıyorum. Ankara Viskisi büyük bir
çabayla üretilen bir viski olduğu için
çok değerli ancak en önemli sorun
standardizasyonun yakalanamamasıydı.
Yüksek talebi karşılamak için bazen
olgunlaşmasını tamamlamamış
genç viskiler de şişelenebiliyordu.
Koleksiyonumda pek çok şişe var; 1-2
ay arayla çıkmış ve biri açık sarıyken
diğer mauna çalan bir renkte. Elbette
bu lezzeti de çok değiştiriyordu.
Peki Türkiye; bu alanda adından söz
ettirebilir mi? Bizim de dünyaca
tanınan markamız olabilir mi?
Maalesef şu anda üretim olmadığı
için bir viski markasıyla ülkemizin
adını duyurmamız oldukça zor.
Üretimle ilgili “minimum 1 milyon
litre / yıl” kuralı küçük miktarlarda
“butik” üretimin de önünü kapatıyor.
Bu nedenle bir viski markasıyla değil
ancak kişisel çabalarımızla ve dünya
viski literatürüne katkılarımızla adımızı
duyurmamız mümkün. Meleklerin Payı
bu konudaki ilk blog olması nedeniyle
çok büyük bir okur kitlesine hitap
ediyor ve tıklanma sayıları oldukça
fazla. Meleklerin Payı’nın dünyadaki
yüzlerce İngilizce web sitesi arasında
web trafiği açısından dünyanın en
çok tıklanan 7. viski sitesi olması
Türkiye’nin adını duyuran bir etken. Bir
viski bloggerı olarak çabalarımın dünya
yarışmalarında karşılık bulması da
ülkemi temsil gururu veriyor. 2015’te
Amerika’da düzenlenen International
Whisky Bloggers yarışmasında ilk
5 finalist arasında yer almıştım.
Bayrağımızı görmek gurur vericiydi.
2016 yılında dünyanın en önemli viski
referans kitaplarından sayılan Malt
Whisky Yearbook’a Türkiye’den giren
ilk site olmayı başardım. Bugünlerde
de sektörün Oscarları olarak tanınan,
uluslararası bilinirliği oldukça
yüksek International Wine & Spirits
Competition (IWSC) yarışmasında
Spirit Communicator of the Year (Yılın
İletişimcisi) dalında adayım. Kasım
ayında kazanan açıklandığında adımı
duymasa bile çalışmalarımın böyle
önemli bir kurum tarafından takdir
görmesi hem benim hem de ülkemiz
için çok değerli.
EYLÜL 2019 //
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İŞ DIŞINDA

MEHMET REİS:

KUM
TORBASINA HER
VURUŞTA DEŞARJ
OLUYORUM
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Spor yapmak insanların duygularını doğru yönetmesinde kilit
rol oynuyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
düzenli spor yaparak, hem negatif duygularını terk ettiğini
hem de pozitif enerjiyle dolduğunun altını çiziyor.

S

por yapmayı sadece bedensel bir egzersiz olarak görmeyen ve kendisini tedavi ettiğini belirten
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Spor yaparak zihnimi boşaltıyorum. Bir gün önce
yaşadığım sıkıntılı günün muhasebesini yapıyorum ya da o günün iş planını oluşturuyorum. Doğa
insanı rahatlatıyor. Sakinleştirici etkisi ile önemli kararları daha doğru almamı sağlayan bir faktör olarak
hayatımda yer alıyor’’ diyor.
Sizin iş yaşamınızdaki başarınızın yanında spora olan ilginizde dikkat çekiyor. Koşu ve boks sporuyla
ilgilendiğinizi biliyoruz. Bu sporlara merakınız nasıl başladı?
Sporda kendimi buluyorum, dinliyorum, dinleniyorum. Bunu tutkuyla yapıyorum. Yaş ilerledikçe kireçlenme
rahatsızlığı kendini gösteriyor. Bunun derecesini azaltmak için sporu hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Spor
yapmak kendimize yatırım yapmaktır. Öncelikle sağlıklı olma bilincinin gelişmesine yardımcı olur, dolayısı ile
sağlığımızın değerini anlamamızı sağladığını düşünüyorum.
Koşu sporunu özellikle doğa ile iç içe gerçekleştiriyorsunuz. İstanbul gibi betonlaşmaya mahkum bir şehirde
bunu gerçekleştirmek zor olmuyor mu?
Koşu yapmak için Belgrad Ormanı’nı tercih ediyorum. Ne kadar betondan uzaklaşırsam kendimi o kadar iyi
hissediyorum. Doğa insana düşünmenin yanında, sunduğu o güzelliklerle ders veriyor. Bazen karıncaların
çalışmalarını hayretle izliyorum. Orada hayvanlarla iletişim kuruyorum, onların yiyecekten çok sevgiye, şefkate
ihtiyacı var. Çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim yer yeşil ile bir arada olduğun alanlardır. Bu yüzden
çalışmalarımda da her zaman yeşile duyduğum sevgi ile ilerliyorum.
Peki boks yapmak size neler katıyor? Bu iki sporu tercih etmenizdeki nedenleri öğrenebilir miyiz?
Boksa olan tutkum ise çocukluğumdan geliyor. Muhammed Ali’nin hayatı her yönüyle beni etkiliyor. Kum torbasına
her vuruşta deşarj oluyorum. Negatif duygularımı terk ediyorum ve pozitif enerji doluyorum. Duygularımı doğru
yönetebilme yolu olarak iyi geliyor diyebilirim. Boks’un
stratejik bir spor olduğunu da düşünüyorum. İş hayatında
olduğu gibi her hamleye hazır olmak gerekiyor. Hem
kendini korumak hem de karşı atağa geçmek için tüm
dikkatini vermek ve odaklanmak gerekiyor. Koşmak ise
beni çocukluğuma götürüyor. Kendimi daha özgür ve nefes
alabilir hissediyorum.
Günlük sporunuzu dikkate aldığınızda bir gününüz nasıl
geçiyor?
Spor yapmak benim vazgeçmediğim alışkanlıklarımın arasında
yer alıyor. Hafta 2-3 gün mutlaka yürüyüş yaparım, müziğimi o
anki enerjime göre belirlerim kulağımda o sesle beraber, sadece
spor yapmam doğayla birlikte olmanın tadını çıkarırım.

Düzenli spor iş yaşamında size neler katıyor?
Düzenli spor yapmak iş hayatıma odaklanmamı sağlıyor. Ben aslında
sporu sadece bedensel bir egzersiz olarak görmüyorum. Beni tedavi
ediyor. Zihnimi boşaltıyorum. Bir gün önce yaşadığım sıkıntılı günün
muhasebesini yapıyorum ya da o günün iş planını oluşturuyorum. Doğa
insanı rahatlatıyor. Sakinleştirici etkisi ile önemli kararları daha doğru
almamı sağlayan bir faktör olarak hayatımda yer alıyor.

BOKSA OLAN TUTKUM
ISE ÇOCUKLUĞUMDAN
GELIYOR. MUHAMMED
ALI’NIN HAYATI
HER YÖNÜYLE BENI
ETKILIYOR. KUM
TORBASINA HER
VURUŞTA DEŞARJ
OLUYORUM. NEGATIF
DUYGULARIMI TERK
EDIYORUM VE POZITIF
ENERJI DOLUYORUM.

Düzenli sporun yanında sağlıklı beslenmede kaliteli yaşamda olmazsa
olmaz durumda bulunuyor. Siz beslenmenizde nelere öncelik veriyorsunuz?
Ben her zaman sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamaya çalışıyorum. Hem
kişisel olarak hem de Reis Gıda markası olarak bizim üzerinde durduğumuz
asıl konulardan biri de bu. Obeziteye karşı farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu
yüzden kendi özel hayatımda da beslenmeme çok dikkat ediyorum. Sağlığa
zararlı ürünlerden kaçınıyorum. Beslenmem de bakliyata yer veriyorum.
Doktorumun kontrolünde uyguladığım bir diyet listem var. Bu listeye göre
günlük beslenmemi gerçekleştiriyorum.
EYLÜL 2019 //
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KÜLTÜR-SANAT

Evrencan
Gündüz:
‘‘İyi Bir
Sokak
Müzisyeni
İnsanların
Gözlerinin
İçine
Bakmaktan
Korkmaz’’
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23 yaşında
başarılı birçok işe
imzasını atan ve başarı
merdivenlerini büyük
adımlarla çıkan Evrencan
Gündüz, sokakların ayna gibi
insanların kendini gördüğü
yerler olduğunu söylüyor.
Başarıyı yakalamış bir sokak
müzisyenini şu sözlerle anlatıyor:
‘‘İyi bir sokak müzisyeni kendini
dinletmesini bilen ve beklenmedik
anda bir çocuğun dans edişine, bir
adamın yanlış sözlerle şarkıya eşlik
etmesine kadar bütün malzemeleri
yemeğine katandır.’’

✍ Nida Özer Can

// EYLÜL 2019

YENI NESIL, INTERNETTE
KORELI BIR MÜZISYENI
YA DA MOĞOLISTAN HALK
MÜZIĞINI ÇALMA LISTESINE
KOYABILECEK HALE GELDI.

EYLÜL 2019 //
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KÜLTÜR-SANAT

SOKAK HAYATTIR,
ÇALACAĞIN INSANLARI VE
ONLARI ORKESTRA ŞEFI
GIBI KONTROL ETMEYI
ÖĞRENIRSIN. BUNA
AKIŞ YÖNETIMI DE
DIYEBILIRIZ.
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3 yaşında başarılı işlere imza atmış yetenekli birisiniz.
Evrencan Gündüz kimdir ve hayatımıza nasıl dahil
oldu?
Evrencan Gündüz aslında hayatımızda olmak istediğimiz ruh hali diyebiliriz. İyi olmaya niyetlenmek, iyi
zaman geçirmek ve bunu işinle yapmak. Böylece hiç çalışmak zorunda olmamak. Çalışmaktan da keyif almak
diyebiliriz aslında. Bu arada ‘‘ben kimim?’’ sorusunu
öğrenmeye çalışıyorum.

Yaptığınız müziği nasıl tanımlarsınız?
Yaptığım müziği hep “evrensel müzik” olarak adlandırıyorum ama çok açıklayıcı olmuyor. Betimlemek
gerekirse; bir tabloya mesela bir orman çizeceğimizi düşünün.
Orman çizeceğimiz belli fakat seyirci nasıl bir resim yapacağımızdan habersiz. İşte sahnemizi heyecanlı yapan da bu spontane
belirsizlik. Her seferinde bambaşka bir sahneyi canlı izlemenin,
nerden ne çıkacağının belli olmayışın
verdiği keyif sadece
seyirci için değil
aynı zamanda bizi
de besleyen bir şey.
Hayatınızdaki en önem verdiğiniz kişi anneniz. Hem anneniz
hem en iyi arkadaşınız hem menajerimiz. Sizi en iyi tanıyan
kişiyle yol almanın avantaj ve dezavantajları neler?
Konser öncesi ve konser sonraları geç kalma lüksün yok, sürekli
birisi kapında bitiyor ve çantan hazır mı diye kontrole geliyor. Fakat
dezavantaj diyebileceğim bir şey yok. İkimiz de açken çok sinirliyiz.
Herhalde kalıtsal bir durum. Bir de birbirimizin sözünü kesmediğimiz sürece tartışmalar dengeli ve çözüm odaklı oluyor. Bazen
duygusallıklarımız bizi bozuyor ama 5 dakikada öpüşüp koklaşıyoruz. Sonuçta ana-oğul yani.
Sokak müzisyenliği sizin için ne ifade ediyor?
Sokak, insanın aynada kendine baktığı yerdir. Hatalarını yapabileceği ve hatalarından çıkaracağı dersleri öğrenmesi gereken yerdir.
Sokak aslında bir dersliktir. Ne kadar çok çalarsan o kadar pratik
edersin. Sokak hayattır, çalacağın insanları ve onları orkestra şefi
gibi kontrol etmeyi öğrenirsin. Akış yönetimi de diyebiliriz.
İyi bir sokak müzisyenini diğerlerinden ayıran bir özellik var mı?
İyi bir sokak müzisyeni insanların gözlerinin içine bakmaktan
korkmaz. Çünkü utanma hakkı seyircidedir. İyi bir sokak müzisyeni
kendini dinletmesini bilen ve beklenmedik anda bir çocuğun dans
edişine, bir adamın yanlış sözlerle şarkıya eşlik etmesine kadar

bütün malzemeleri yemeğine katandır. Buradaki önemli konu
her zaman “biz” enerjisi var olmalıdır. Herkesin esprilerin espri
olduğunu anladığı bir konfor alanı yaratılmadığında seyirciyi
karşınıza alabilirsiniz. Bu hiç sağlıklı olmaz.
İçinde sizin de olduğunuz yeni jenerasyonla yepyeni bir
müzik anlayışı doğdu. Sizce Türkiye’de müziğe olan bakış
açısı / ulaşılabilirlik ve anlayış değişti mi? Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yeni nesil, internette Koreli bir müzisyeni ya da Moğolistan halk
müziğini çalma listesine koyabilecek hale geldi. Bu yüzden
yelpazenin giderek genişlemesiyle, kişinin müzik anlayışı ve
durumu içselleştirmesi, bizim alternatif dediğimiz tarzları da
besliyor. Algının sıradanlaştırılmaya çalıştırılması bazı “proje”
işlerin başarısını hızlandırıyor tabi... Biz de bir yandan onlara
yeni ışıklar tutmaya çalışıyoruz. Eşlik etmekten çok dinlemek ve
anlamaya gayret gösteren sabırlı bir nesil hedefimiz. İmkansız
gibi gözüküyor. Ama zor olan her şey için geçerli bu. Biz de bu
yüzden denemekten vazgeçemeyiz.
Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?
Grammy kazanmak, çocuklarıma seyahat defterlerimi bırakmak,
Türkiye’de hayvan ve çevre bilinci olan bir nesile müzik ile ışık
olmak, yüksek bilinçle doğan yeni neslin, diş macunlarıyla ve
tabletlerle çakralarının kapanmamasını sağlamak. Mutlu yaşlanmak, çok sevilmek, bol hediye almak, güzel partiler vermek,
Dünya’ya hizmet etmek ve Dalyan’da koca kayanın yanında
ormanda toprağa verilmek… Mantar, çiçek, böcek, ağaç olmak
ve bu şekilde devam etmek istiyorum.
Youtube kanalınızda 200 bini aşan büyük bir takipçi kitleniz
bulunuyor. İlk videonuzu çekerken bu kadar başarılı olacağınızı
düşündünüz mü?
Aslında benim için önemli olan kanalda kuru kalabalığın olmaması. Bana ünlüsünüz dediklerinde “çok sevenim var’’ diyorum
hep. Halen kendimi “ünlü” gibi değil de mahallenin Marslısı
gibi hissediyorum. İlk videomu çekerken sadece amacım benim
müziğimi sevebilecek herkese kendimi tanıtmaktı. Organik bir
büyüme istikrarlı bir çalışmayla sağlandı ve halen de devam
ediyoruz.
Youtube kanalınızda birçok ünlü ismi misafir ediyorsunuz. Bu
çekimler ileride gerçekleştireceğiniz büyük bir projenin temeli
olabilir mi?
Benim en büyük projem tüm Türk vatandaşlarının, ülkenin bir
ucundan ötekine kadar el ele tutuşup, hepimizin kabul ettiği
bir şarkı söylemesi ve bir dua etmesi olurdu. İnanın ne büyük
hizmet olurdu Dünya’ya.
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VİZYON

MEKANLARA ELEGAN BİR TARZ GELDİ
Cosentino’nun ultra kompakt yüzey markası Dekton, yeni koleksiyonu Stonika ile
Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu. İç ve dış mekanlarda muhteşem parlaklık ve rakipsiz
dayanıklılığıyla dikkat çeken Stonika, Olimpo rengiyle mekanlara elegan bir estetik getiriyor.

GÜNSAN’DAN
BAHAR
RENKLERİNE
UYGUN; VISAGE
AMBIANCE
Yenilikçi, hayat kolaylaştırıcı ve şık
tasarımlı ürünleriyle dekorasyonda fark
yaratan Günsan, Visage Ambiance
serisiyle baharın enerjik atmosferine
uyum sağlıyor. Mocha, füme, gümüş,
metalik bej, metalik siyah ve metalik
beyaz olmak üzere 6 farklı renk
seçeneği sunan seri, parlak renkleriyle
evinizin enerjisini yükseltirken, şık
tasarımıyla da dekorasyonunuzun
tamamlayıcı parçası olacak.
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“Kurumsal iletişimcinin attığı acil notlu maile cevap beklediği gün sayısı”

BU
RAKAMLARLA

BAŞARILI
OLMANIZ
MÜMKÜN

MÜ?
Ajansınıza maille önemli bir konuyu
sorduktan sonra acaba ne zaman
dönüş yaparlar diye bilgisayar başında saatlerce beklediğiniz oluyor mu?

İletişim sektörü değişiyor. Artık
başarı için daha hızlı, daha proaktif
ve daha yaratıcı olmak gerekiyor.

VİZYON

SANAYİ ÇALIŞANLARINA
ÖZEL TEMİZLİK
Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde
bulunan ve endüstriyel temizlik
ürünlerinde öncü olan Maratem, fabrika
ve atölye gibi alanlarda çalışanlara
yönelik M121 Endüstriyel El Temizleme
ürününü kullanıma sundu. Yenilenen
ve geliştirilen içeriği ile Maratem M121
Endüstriyel El Temizleme ürünü, ağır
makine yağı gibi kirleri cildi tahriş
etmeden temizliyor.

MICKEY VE MINNIE TASARIMLARI
ŞİMDİ WEE BABY’NİN ÖZEL SERİSİNDE
Uluslararası kalite standartlarına sahip yeni ürünleriyle bilinçli
annelerin akıllı tercihi olan Wee Baby, anneler ve bebeklerinin birçok
ihtiyacını karşılayan ürünleriyle onların yanında olmaya devam ediyor.
Biberon, akıtmaz bardak, emzik ve emzik aksesuarlarından oluşan
Wee Baby yeni ürün serisinde Disney’in dünyaca ünlü karakterleri
Mickey ve Minnie’den ilham alınarak hazırlanan desenler yer alıyor.

BEBEK CİLDİNE
DOĞAL DOKUNUŞ

MINIK ELLERIN KEYIFLI YEMEK VAKTI
Bebeklerin sağlıklı gelişimi için beslenme dönemine özen gösteren
MYCey, miniklerin yemek ritüelini keyifli hale getiriyor. MYCey’in
özel tasarlanan “Paslanmaz Çelik Çatal Kaşık Seti” bebeklerin
yemek yemelerini kolaylaştırırken, “Ben Kendim Yerim!” sloganıyla,
çocukların özgürce beslenmelerine destek veriyor.
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Uni Baby’nin bebeklere
özel geliştirdiği Aloe
Vera özlü ürün serisi,
bebeklerin cildine
doğal bir dokunuş
sağlıyor. Aloe Vera
serisinde yer alan;
şampuan, deterjan ve
yumuşatıcı, bebeklerin
cildini ve çamaşırlarını
güvenle temizliyor.
Aloe Vera serisinde
yer alan Uni Baby
şampuan, bebeklerin
saç ve vücut temizliği
konusunda ailelere
alkol, paraben, boya,
SLS/SLES, sülfat
içermeyen formülüyle
güvenilir içerik
sunuyor. Aloe Vera
şampuan, bebeklerin
saç ve saç derisini
özenle temizliyor.
// EYLÜL 2019

VICTORINOX, ŞAMPANYA
RENGİ İLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Doğa yürüyüşlerinde, kampta, seyahatte işlevli ve hayat
kurtaran çakılar, şık tasarımı ile günlük hayatta vazgeçilmeyen
aksesuar olarak yerini alıyor. Erkeklerin tutkusu haline gelen
çakılara farklı bir yorum katan Victorinox, sınırlı sayıda
üretilen Alox çakı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alox çakıda
büyük bıçak, rayba, konserve açacağı, tornavida, 3 mm şişe
açacağı, 7,5 mm tel sıyırıcı ve anahtarlık mevcut. Makas ve
toplu iğne gibi fonksiyonların da yer aldığı ilgi çekici tasarıma
sahip çakının içeriğinde 8 farklı özellik bulunuyor.

TCHIBO ILE YOLLAR
DAHA GÜVENLI
Arabada, yolda her zaman erişilebilir
olmak isteyenler için tasarlanan
Tchibo şarj istasyonlu, Bluetooth’lu
kulak içi kulaklık sistemi, direksiyon
başındayken de güvenli şekilde
telefonla konuşmanıza imkan
sağlıyor. Tek tuşla kolayca
açılıp kapanabilen
sistem, 2 USB
bağlantısına sahip
şarj istasyonuyla
birlikte özellikle
direksiyon başındakiler
için hayatı kolaylaştırıyor.

SELIN MAVI LADIN
KOLONYASI ILE
ORMANI YANI
BAŞINIZA GETIRIYOR
EYLÜL 2019 //

“Hayatın Kokusu” parfümlü kolonya serisi ile doğanın kokuları
ile günlük hayatımıza taşıyan
Selin, Mavi Ladin Kolonyası ile
sizleri ormanda bir yolculuğa
davet ediyor.
Cesur, dingin ve sabırlı olarak
nitelendirilen Ladin’in kokusunu
Mavi Ladin Kolonyası ile tüketicileriyle buluşturan Selin, yaz
sıcaklarından bunalanları, ferahlatan bir yolculuğa davet ediyor.
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VİZYON

KAHVALTIDAN
TATLILARA HER ŞEYE
YAKIŞAN PEYNIR: LOR
Prebiyotik denilen sağlığa yararlı
bakteriler açısından da oldukça
zengin peyniraltı suyuyla hazırlanan
Muratbey Lor Peyniri, bağışıklık
sistemini destekleyerek,
metabolizmayı hızlandırıyor.
İçeriğindeki değişik proteinlerle
özellikle çocuklar ve sporcular
için zengin bir kaynak sunan
Muratbey Lor Peyniri’nin 100
gramı bir yetişkinin günlük kalsiyum
ihtiyacının yüzde 88’ini, fosfor
ihtiyacının ise yüzde 93’ünü karşılıyor.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK LEZZETLE BULUŞTU

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün öncülerinden Peyman, yeni
bir kategoriye giriş yaparak, doğal kuruyemiş ve kuru meyveleri
bar formunda tüketicilerle buluşturdu. Şeker, renklendirici,
koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, hurmanın doğal tatlandırıcı
lezzetiyle hazırlanan Peyman Bahçeden Bar, kırmızı meyveli ve
kakaolu çeşidiyle ara öğünlerin vazgeçilmezi olacak.

SELPAK’TAN CİLDİNİZE
YUMUŞACIK BİR DOKUNUŞ
Türkiye’nin lider ve yenilikçi markası Selpak, geliştirdiği
en yumuşak kağıt havlu ile banyolara giriyor. Selpak
Deluxe Badem Sütlü Banyo Havlusu, yumuşacık dokusu
ve badem sütünün rahatlatıcı kokusu ile günlük temizlik
rutininizi bir üst seviyeye taşıyor. Selpak, bu kez kağıt
havlu, kumaş havlunun yerini tutamaz ön yargısını siliyor.
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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 kalabalık ekibi görmek. Bir daha hiç
birini göremediniz mi?

İletişim sektörü değişiyor. Artık
başarı için ekip çalışması ve beyin
fırtınası gerekiyor.

