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Markaların PR ajanslarından 
beklentileri neler?

İLE PR’IN 
GELECEĞİNE DAİR… 

Hakan Güldağ: 
Gazetecinin muhabirlik 

genlerinde bozulma 
varsa çekin fişini…

Doğru PR şirketini  
nasıl bulursunuz?

Vakkas Altınbaş  
ile iş dışında

Ön yargıları siliyoruz…

Sosyal medyada kriz yönetimi



ÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Gonca Karakaş’ın halkla ilişkiler 
sektörü ile ilgili değerlendirmeleri, 
PR Global Network üyelerinden 
sektör analizleri, Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hakan 

Güldağ’dan Medya PR ilişkisinin 
yorumu, GittiGidiyor Genel Müdürü 
Öget Kantarcı ile e-ticaretin sırları, 
Türkiye’nin önemli firmalarının 
kurumsal iletişim sorumlularından 
PR ajanslarından neler bekledikleri, 
Gaming in Turkey’in kurucularından 
Ozan Aydemir ve birçok farklı ismin 
keyifli köşe yazıları, sektörlerdeki 
gelişmeler, Sanatçı Koray Avcı ile müzik 
üzerine ve daha nice ilgi çekici konu... 
Ben olsam mutlaka okumak isterdim 
diyeceğimiz bir yayın çıkarmaya özen 
gösteriyoruz. Emeği geçen herkesin 
eline sağlık… İçerik her şeydir!
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HALKLA İLİŞKİLER SEKTÖRÜ NEREYE GİDİYOR?
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Gonca Karakaş, ajansları basamak olarak 
görmenin mesleğe ve sektöre büyük haksızlık 
olacağını belirtiyor.

HIZLI VE YOĞUN İLETİŞİMİN  
OLUMSUZ TARAFI BİLGİ KİRLİLİĞİ
GittiGidiyor Genel Müdürü Kantarcı, dijitalleşmenin 
e-ticarette önemli bir unsur haline geldiğini söylüyor.

NEYDİM DEĞİL NE OLACAĞIM DİYELİM?
Doğru PR ajansını nasıl ve neye göre seçeceksiniz? 
Büyük fee’lerle anlaştığınız ajanstan hiç memnun 
kalmadınız mı? Ajans mı başarısız sizin beklentiniz 
mi gerçekçi değil? 

7 YILDA 400 BİN AİLEYE DOKUNDU
Çocukların fiziki ve psikolojik gelişimi için ebeveynleri 
destekleyen Selpak, oluşturduğu ‘‘Tuvalete Merhaba’’ 
platformu ile 400 bin anne – babaya ulaştı.

GAZETECİNİN, MUHABİRLİK GENLERİNDE 
BOZULMA VARSA, ÇEKİN FİŞİNİ…
Hakan Güldağ, “Gazeteciler çok konuşmak, hele 
eleştirmek istemiyorlar. Ama o da değişir’’ diyor. 

‘‘ÖN YARGILARI SİLELİM’’
Farklılık uyandırmak, farklı bir alanda yeni bir adım 
atmak isteyen Selpak, ‘‘Ön Yargıları Silelim’’ ismini 
taşıdığı projesiyle kadınlar için yeni bir dönemin 
kapısını araladı. 

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Türkiye’nin en büyük üç limanından birisi 
olan Kumport Limanı, 100 milyon dolarlık 2. 
faz yatırımlarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
gerçekleştireceğini açıkladı.

NE OKUDUĞUNUZ DEĞİL,  
NASIL OKUDUĞUNUZ SİZİ SİZ YAPIYOR
Koray Avcı, müzik piyasasında kalıcı olmanın 
ne okuduğunla değil, nasıl okuduğunla alakalı 
olduğunu söylüyor.

DEKİLER

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

www.artfulad.com
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ERHAN GÜNGÖR

MEHMET 
BOSTAN

KANDAN ÖZGÜR 
GÖK

SERDAR YOKUŞ

İBRAHİM DÖLEN

MEHTAP ALP

ERHAN GÜNGÖR,  
ÇETMEN MOBİLYA PAZARLAMA 

DİREKTÖRÜ OLARAK ATANDI

TAILWIND HAVAYOLLARI’NA 
YENİ GENEL MÜDÜR

UNIVERSAL ROBOTS  
TÜRKİYE’DE ATAMA 

MNG KARGO’DA  
DEĞİŞİM RÜZGARI

SABANCI HOLDİNG’E 
TRANSFER

CANDY HOOVER 
GROUP’A YENİ CEO

NOVARTIS 
TÜRKİYE’DEN GLOBALE 

ÜST DÜZEY ATAMA

YAPI KREDİ’DE 
ÜST DÜZEY ATAMA

INGLOT 
KOZMETİK 

TÜRKİYE’DE 
ATAMA

BİZNET BİLİŞİM’E 
YENİ GENEL MÜDÜR

TÜRKLİM’İN YENİ 
BAŞKANI İBRAHİM 

DÖLEN OLDU

MORHIPO’YA 
YENİ SOLUK

Çetmen Mobilya, yeni şirket hedefleri 
doğrultusunda pazarlama ekibinin yönetimine 
Erhan Güngör’ü getirdi. Pazarlama Direktörü 

olarak yeni görevine başlayan Güngör, 
şirketin sektördeki en güçlü ilk üç markadan 
biri olma hedefi doğrultusunda pek çok yeni 

atılımına liderlik edecek.

Türk ve İngiliz ortaklığı olan Tailwind Havayolları’nda 
2016 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak 

görev yapan Mehmet Bostan, şirketin yeni Genel 
Müdürü oldu. Bostan, kuruluşundan beri Tailwind 
Havayolları’nda farklı pozisyonlarda görev almıştı.

İşbirliğine dayalı robotlar (Collaborative 
robots; Cobots) üzerine faaliyet yürüten 

dünyanın lider firması Universal Robots’un 
Türkiye Satış Geliştirme Yöneticiliği 

görevini Kandan Özgür Gök üstlendi. 

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün farklı 
alanlarındaki deneyim ve uzmanlığı ile 
öne çıkan Boran Uzun, MNG Kargo 

Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürü olarak atandı. Uzun, MNG 

Kargo’da “Strateji ve İş Geliştirmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak 

görev yapmaktaydı. 

2014 yılından bu yana Kibar 
Holding’in CEO’luğu yürüten Tamer 

Saka, Sabancı Holding’e transfer 
oldu. Tamer Saka yeni görevine 
Sabancı Holding Çimento Grup 
Başkanı olarak devam edecek.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri 
sektörlerinde dünyanın önde gelen 
firmaları arasında yer alan ve yeni 
yatırımlarla Türkiye’yi Avrupa’da 
üretim üssü haline getiren İtalyan 
Candy Hoover Group, Türkiye’de 

CEO’luk görevine Servet 
Akkaynak’ı getirdi. 

Novartis İlaç Türkiye’de ‘Pazara Erişim 
ve Dış İlişkiler Direktörü’ olarak başarıyla 
görev yapan Sevgi Direk, Novartis İlaç 
Global Kardiyo Metabolizma ekibine 
“Pazara Erişim & Sağlık Ekonomisi 

Direktörü” olarak atandı. 

2002 yılından bu yana Yapı Kredi 
Bankası’nın farklı bölümlerinde 
görev alan Saruhan Yücel, Yapı 
Kredi’nin Hazine Yönetimi Genel 

Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 
Yücel bu göreve atanmadan önce 
Yapı Kredi’de Bilanço Yönetimi ve 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup 
Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Kısa bir süre önce Siba 
Kozmetik tarafından 

Türkiye’ye tekrar 
getirilen Polonyalı 
kozmetik firması 

Inglot’un Pazarlama 
Direktörlüğü’ne Alper 

Özün getirildi.

2000 yılından bu yana siber güvenlik alanında 
hizmet veren Biznet Bilişim’de yeniden yapılanma 
devam ediyor. Şirketin yeni Genel Müdürü, bilişim 
sektörünün yakından tanıdığı Serdar Yokuş oldu.

2015 yılından bu yana Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten M. Kenan 

Selçuk, görevi İbrahim Dölen’e devretti. 
Dölen, 2021 yılına kadar Türkiye Liman 
İşletmeciliği Sektörü’ne hizmet verecek.

Morhipo.com'un yeni pazarlama ve müşteri 
ilişkileri genel müdür yardımcısı belli oldu. Koç 
Grubu, Boyner ve Vakko gibi büyük markalarda 

görev alan Mehtap Alp, Morhipo’ya yeni bir soluk 
getirecek. Mehtap Alp, bu görevinden önce D&R 

Mağazacılık Pazarlama ve Satın Almadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu.

SERVET 
AKKAYNAK

ALPER 
ÖZÜN

BORAN UZUN

TAMER SAKA

SEVGİ DİREK

SARUHAN YÜCEL
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HALKLA ILI
ŞKILER

 SE
KTÖRÜNEREYE

GIDIYOR?

GONCA

KARA
KAŞ

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim
 

Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, sektörün 

dijital bir dönüşüm
 içinde olduğunu 

belirterek, “Bu dönüşüm
den belki de en 

çok iletişim
 sektörü etkileniyor. Bu süreci 

yakından takip edem
eyen, konvansiyonel 

uygulam
alarla sınırlı kalanların bu rekabetçi 

ortam
da hayatta kalm

aları zorlaşıyor” diyor.



RÖPORTAJ

alkla ilişkiler disiplininin meslek 
profesyonelleri tarafından bile yeterince 
bilinmediğine dikkat çeken Gonca 
Karakaş, ‘‘Bu durum beklentilerin medya 
çıktılarıyla tanımlanmasına neden 
oluyor. Bir halkla ilişkiler ajansı ne 
yapar, ajanstan beklentiler ne olmalı, 
nasıl uzmanlıkta bir ekipten ne faydalar 
sağlanabilir,  bunların farkında olmak 
gerekiyor. Ajansı sadece medya ilişkileri 
için kullanıyor olmak ve gazetelerde çıkan 
haberlere göre değerlendirmek en büyük 
yanlışlardan biri’’ ifadesini kullanıyor.

Halkla ilişkiler sektörünün en temel sorunları 
neler?
Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda 7x24 ve 
365 gün iletişimde olduğumuz bir ortamda halkla 
ilişkiler, günümüzde “bir yönetim fonksiyonu” oldu. 
Birleştiricilik misyonu ile konumunu çok daha 
öne taşıdı. Ancak meslek olarak doğru anlaşılmış 
ve henüz hak ettiği konuma gelmiş durumda 
olmadığımızın farkındayız. Medya ilişkileri ve etkinlik 
yönetimini halkla ilişkiler zanneden çok büyük bir 
çoğunluk var. Halkla ilişkiler sektörü günümüzün 
ve geleceğimizin yapı taşı. Bunu anlayacak vizyon 
sahibi yöneticilere ve tabii sektörüne hakim, 
kurumsallaşmış, dünya standartlarında hizmet 
veren şirketlere ihtiyacımız var. Üniversitelerdeki 
halkla ilişkiler eğitimlerinin geliştirilmesi ve kalifiye 
insan gücünün geliştirilmesi bir başka ana sorun 
sektörümüzde. Üniversite öğrencileri, hatta bazı 
sektör çalışanlarının bile mesleklerinin ne olduğunu 
bilmediğini görmek çok üzücü.

TÜHİD olarak bu konularda yaptığınız 
çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?  
TÜHİD olarak halkla ilişkiler ekosistemi kapsamında 
tüm paydaşlarla sinerji içinde çalışıyoruz. 
Gerek iş dünyası, gerek akademik dünya 
içinde çalışmalarımız yer alıyor. TÜHİD Anadolu 
Buluşmaları’nı düzenliyoruz. Üniversitelerde her 
branşta gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. 
Her ayın son cuma günü TÜHİD Connect etkinliği 
altında sektörümüzle, genç iletişimcilerimizle bir 
araya geliyoruz. Aynı zamanda UN Global Compact 
imzacıları arasındayız. Meslek standartlarının 
gelişmesi için çalışıyoruz. Ayrıca sektörel fayda 
sağlayabilmek adına iletişimcilere katkı sağlayacak 
bir kaynak oluşturduk. Halkla İlişkilerin temelinin ve 
meslek çalışmalarının yer aldığı bir başucu kitabı 
olan TÜHİD Halkla İlişkiler El Kitabı’nı dijital olarak 
sunduk. Ve tabii bir de bu yıl 17.’sini düzenlediğimiz 
Altın Pusula ödüllerimiz var.  

TÜHİD’in genç iletişimcilere önderlik etme, 
önlerini açma vasfı bulunuyor. Bu doğrultuda neler 
planlıyorsunuz?
Genç iletişimciler sektörümüz için çok önemli. Pratikte 
ve teorikte vasıflı olarak sektöre atılmaları için İLAD 
– İletişim Araştırmaları Derneği ile işbirliğimiz söz 
konusu. Gençlerin üniversitelerde aldığı eğitimin 
akreditasyonu için çalışıyoruz. Etkinliklerimize onların 
da dahil olması için çalışıyoruz. 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde TÜHİD’in hedeflerinden 
bahseder misiniz?
Sektör için yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalarımız 
devam edecek. Yönetim Kurulu olarak TÜHİD içerisinde 
komiteler oluşturduk. Üye ilişkilerinden üniversitelere, 
kamu ve STK ilişkilerinden, sürdürülebilirliğe ve 
mesleki standartların gelişmesine yönelik çalışmalar 
planlanıyor. 

Altın Pusula’nın sektör için öneminden bahseder 
misiniz?
İletişim sektöründe 46. yılını kutlayan TÜHİD tarafından 
bu yıl Altın Pusula’nın 17.’sini düzenledik. Kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından itibarı 
yüksek kabul edilen bir yarışma. Başarılı halkla ilişkiler 
çalışmalarını ödüllendirmek, iş dünyası ve halkla 
ilişkiler şirketlerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da törene yoğun ilgi vardı. 
400’ün üzerinde konuğumuz bizimleydi. Altın Pusula 
sürdürebilirliğini kanıtlamış, etik değerlere önem 

H
TÜHİD, yapılan bütün çalışmaların temelinde mesleğimizin doğru 
algılanması için uğraşıyor. Mesleğin itibarını sadece TÜHİD değil 
bu mesleği yapanlar bir araya gelirse ve doğru mesajlar verirse 
yüceltebilir. En büyük eksiğimiz birileri gelsin bizim yerimize 
konuşsun ve mesleğimizi anlatsın anlayışı. Bizler birey olarak 
da elimizi taşın altına koymalıyız. Bir kere halkla ilişkiler disiplini 
nedir? Ne iş yapar? Bunun farkında olmalıyız.

Halkla İlişkiler ajanslarında çalışan genç iletişimciler 
ajanslarda yükselme veya daha üst pozisyon bulma konusundan 
şikayetçiler. Bu sıkıntılarından dolayı ajansları kurumsal bir 
firmaya geçene kadar kısa süreli bir basamak olarak görüyor. 
Bu da mesleğin profesyonelleşmesini engelliyor. Bu konuda 
yorumunuz ne olur? Sizce neler yapılmalı?
Ajansları basamak olarak görmek mesleğimize ve sektörümüze 
büyük haksızlık olur çünkü ajanslar kurumların en büyük 
destekçisi. Ajanslar yeterince kurumsal yapıya kavuştuğu zaman, 
iş garantisi ve maaş potansiyelleri müşteri tarafıyla yarışır bir 
noktaya vardığı zaman kimsenin böyle bir isteği kalmayacak. 
Ayrıca, hiçbir yerde yükselmek ajans tarafında yükselmekten daha 
kolay değil. Müşteri tarafını da deneyimleyip ajans tarafını tercih 
eden çok meslektaş tanıyorum.  Yani bu genellemeler çok yanlış.  

Genç iletişimcilere sektörle ilgili ne önerirsiniz?
Klasik bir söylem gibi gelse de gelişmeleri yakından takip 
etmeleri, dünyayı okuyabilmeleri ve bunun için en az bir yabancı 
dile sahip olmaları ve yaşadıkları ülke ve daha da önemlisi 
değerlerinin farkında olmaları gerekiyor. 

Halkla İlişkiler sektöründeki bileşenlerin yeterince birliktelik 
sağlayabildiğini düşünüyor musunuz?
Bildiğiniz üzere sektörümüzü temsil eden üç şirket var;  

yaşanan gelişmelere ve trendlere göre güncellenen bir program. 
Kategori ödülleri yanı sıra “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren 
Liderler Ödülü”, “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık 
ve Süreklilik Ödülü” ve KAGİDER işbirliğiyle verdiğimiz TÜHİD-
KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü gibi sektöre değer 
katan ödüllerimiz de mevcut. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı - UNDP işbirliğiyle, Altın Pusula’ya katılan tüm projeler 
arasından, topluma, çevreye, ekonomiye değer katan bir projeye 
de bu yıl yedinci kez UNDP Özel Ödülü’nü takdim ettik. 

Anadolu Buluşmaları’nda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Amaca 
ulaşılıyor mu?
Biz TÜHİD olarak iletişimin sadece İstanbul’la sınırlı kalmaması 
için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Etkinliklerimizde iletişimin tüm 
taraflarını buluşturuyoruz. Son iki yıldır ‘Anadolu Buluşmaları’ ile 
Anadolu’daki yöneticilere, öğrencilere, bürokrasiye, sivil topluma 
ulaşıyoruz. Yerelde neler yapılabilir? Bölgesel öncelikler nedir? 
gibi konuları tartışıyoruz. 

Sektörümüzde 1., 2., 3. Nesil iletişimciler gibi zaman zaman 
konuşulan ayrışmalar yaşanıyor. Bazı ajanslar yeterince 
seslerini duyuramamaktan yakınıyor. Sizce bunun temel nedeni 
nedir? TÜHİD herkesi kapsamak için neler düşünüyor?
Ayrışmaların tümüne karşıyım, 3. Nesil olup, hala mesleğini üç 
beş gazeteci tanıyıp haber yaptırmak sanan iletişimciler de 
mevcut, 1. Nesil olup dünyadaki gelişmeleri takip edip, kendini 
dijital dünyaya adapte etmiş meslektaşlarımız da...  Sesini 
duyuramamaktan yakınan ajansa ise şahsen hiç rastlamadım.

Halkla İlişkiler okuyan öğrenciler etraflarına mesleklerini 
anlatırken zorlandıklarını hatta kimi zaman alay edildiklerini 
söylüyor. Mesleğin itibarı ve bilinirliği için sizce neler 
yapılmalı? Neden eksik kaldık?
Sanırım iğneyi kendimize batırarak başlamak lazım. Hala bunları 
konuşuyor olmamız çok üzücü ancak iletişim fakülteleri son sınıf 
öğrencileri acaba kendi mesleklerini doğru anlatabiliyorlar mı? 
Hepimiz bir yerde hata yapıyoruz... Gazeteciler halkla ilişkileri 
sektör olarak görmediklerinden, şeffaf datalarla sektörümüzün 
ekonomiye girdisini doğru anlatamadığımızdan, “Halkla İlişkiler 
Sektörü”nün basında yeterince yer almadığını düşünüyorum. 

MESLEĞIMIZIN YOK OLMASI GIBI 
BIR DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI GIBI, GEÇIRDIĞI 

EVRIM DE YADSINAMAZ. DIJITAL BIR DÖNÜŞÜM IÇINDEYIZ. 
BU DÖNÜŞÜMDEN BELKI DE EN ÇOK ILETIŞIM  

SEKTÖRÜ ETKILENIYOR.
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veren, şeffaf bir sisteme sahip olan, kapsayıcı bir ödül 
programı. İş dünyası ve kamu sektörünün de yakından 
takip ettiği bir program. Altın Pusula yarışmasının 
bütün süreçleri internet üzerinden online olarak 
yönetiliyor. 

Size göre Altın Pusula sektörün ne kadarına 
ulaşıyor? Daha da kapsayıcı olması için planlarınız 
var mı?
Altın Pusula’nın sektörün ne kadarına ulaştığını 
söylemek çok güç. Bu sektörde olan, mesleki gelişime 
önem veren her iletişimcinin haberi olduğunu 
düşünmek istiyorum. Her yıl dünyada ve Türkiye’de 



RÖPORTAJ

TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İDA – İletişim 
Danışmanlığı Şirketleri Derneği ve KİD – Kurumsal İletişimciler 
Derneği.  Üç dernek her zaman birbirine destek olarak, tam 
bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ama sadece sektör 
derneklerinin değil tüm iletişim sektörünün (medya, reklam, dijital 
vb. gibi) tüm paydaşları ile yoğun ve uyumlu birliktelikleri önemli.

Halkla İlişkiler ajanslarında yaşanan krizleri, en prestijli 
ajansların kapandığını veya prestijli ajanslarda bile maaş 
ödeme zorlukları yaşandığını görüyoruz. Size göre ajansların 
ayakta kalabilmesi için neleri dikkate alması gerekir? Size 
göre PR ajanslarının en büyük hatası nerede?
Maddi zorluklar, şirket kapanmaları sektörümüze özel bir 
durum değil, hatta sektörümüzde nadiren yaşandığı için bu 
denli dikkat çektiğini düşünüyorum. Ana gideri insan gücü 
olan bir danışmanlık şirketi ancak sürekli maliyetlerinin altında 
danışmanlık bedeli verdiği zaman krize girer. Sürdürülmesi 
imkansız bu sistemde de hem kendine, hem sektöre, hem 
de çalışanlarına büyük zarar verir. Maliyet hesabını doğru 
yapamayan şirketlerin de, hesap yapsa da eksik hizmet 
vererek kâr etmeye çalışan ajansların da sektöre en büyük 
zararı verdiklerini düşünüyorum. Aslında sektörün gelişimi 
ve global standartlarda hizmet verilebilmesi için sadece 
ajanslara değil müşterilere de kontrol mekanizmaları kurmak 
adına bir görev düşüyor. Her müşteri, çalıştığı ajanslarda 
kendilerine hizmet verenlerin maaşlarının ve yasal haklarının 
ödenip ödenmemesinde en azından etik olarak sorumlu. 
Kurumsallaşmış, şeffaf ve dürüst iş yapan şirketleri tercih 
etmeleri sektörün gelişimi için önemli. 

Sektörümüzü gelişmiş ülkelerle kıyaslarsanız artılarımız 
neler eksilerimiz neler?
Sektörümüzün gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında büyük eksileri 
olduğunu düşünmüyorum. Hatta birçok konuda uzmanlığımız 
ülkemiz ekonomisi ve sosyopolitik yapısı ile doğru orantılı 
olarak çok daha gelişmiş reflekslere ve deneyimlere sahip. 
Türkiye’de 50 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen dünya 
çapında rekabet edebilen ajanslarımız mevcut. Sektör genelinin 
aynı standartları yakalaması bizim için kritik konu. Bunun 10 - 
15 adet uluslararası standarda sahip ajans ve yine bir avuç bu 
işi hakkıyla yapan kurumdan öteye gitmesi en büyük hedefimiz.
       
Sektörümüzdeki birçok kişi mesleğinin 5-10 sene içinde 
kalmayacağını düşünüyor. Size göre sektörümüz 5 sene 
sonra nereye gidecek?
Mesleğimizin yok olması gibi bir durumun söz konusu olmadığı 
gibi, geçirdiği evrim de yadsınamaz. Dijital bir dönüşüm 
içindeyiz. Bu dönüşümden belki de en çok iletişim sektörü 
etkileniyor. Bu süreci yakından takip edemeyen, konvansiyonel 
uygulamalarla sınırlı kalanların bu rekabetçi ortamda hayatta 
kalmaları zorlaşıyor.  

Sektörümüzün dijital dünyaya adaptasyon için neler yapması 
gerekiyor?
İletişim sektörü çok hızlı bir adaptasyon yaşıyor. Reklam, dijital, 
PR gibi her alanda gelişmeleri yakından takip etmeyen firmalar, 
ajanslar, yöneticiler gündemin gerisinde kalacaktır. Dolayısıyla 
trendleri çok yakından takip etmek gerekiyor. 5-10 sene öncesine 
kadar internetin geleceğine inanmıyoruz diyen büyük ajanslar 
vardı. Dönüşümün öncüsü olanlar büyümeye devam edecekler.  

Medya çalışanları ve halkla ilişkiler çalışanları arasındaki 
ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Biz 2010 yılında gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanlarının 

ilişkiler kampanyaları yürütmeniz mümkün ama bunun için 
mesleğimizin derinliğine hakim olmak gerekli.  

Size göre mesleğinizin en güzel yanı ne?
İyilik yaratmak.  Bizim sektörümüzün kurumsal sosyal 
sorumluluk ve sürdürülebilirlikte danışmanlık misyonu benim 
için benzersiz bir ayrıcalık, en büyük güzellik.  

Meslek hayatınızda kendinizle ilgili en çok gurur 
duyduğunuz olay ne? 
Çok genç yaşta bu kadar girişimci davranmış olmama yaşım 
ilerledikçe daha da hayret ediyorum. İlk şirketimi 22 yaşımda 
kurdum. Dünyanın en büyük iletişim grubu WPP’nin, Effect’in 
çoğunluk hisselerini alması, uluslararası başarılarımız, özellikle 
yarattığımız dünyayı güzelleştiren projelerin devam etmesi ve 
sürdürülebilirliği en gurur duyduklarım arasında sanırım... 7/24 
çalışılan bu sektörde annelerinin çalışmasından hiç şikayet 
etmeden 2 çocuk büyütmüş olmak dışında tabii ki…

Size göre en büyük başarısızlığınız?
1999 yılında kurup, software ve içeriğine 2 sene yatırım 
yaptıktan sonra hayata geçen Ailem.com’a bakarsanız 
Facebook’tan 4 sene önce açılmış, tamamen aynı mantıkta 
bir proje olduğunu göreceksiniz.  Zamanından önce yapılan 
bu yatırımı dünyaya açamamış olmak, değerini bulmamış 
olması benim en büyük başarısızlığım. Doğru adımlar atıp, 
doğru teşvikler olsaydı Facebook benzeri bir proje ülkemizden 
çıkmış olabilirdi. O zamanlar fotoğraflarınızı bu sayfada 
paylaşabilirsiniz dediğimizde, kimse internete fotoğrafını 
koymaz diyorlardı.  Sevgili Ayşe Arman bu konuda herkesten 
farklı düşünüp, fotoğraflarını paylaşmıştı ancak projemizi 
yeterince ısrarlı olup, dünyaya açamadık.   

24 saat yaşayan bir mesleğin içindesiniz. Artı olarak da 
sektörün gelişmesi adına önemli bir görevi yürütüyorsunuz. 
Özel hayatınıza ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Yakınlarınız 
bu konudan şikayetçi oluyor mu?
Özel hayatım ile iş hayatım ne yazık ki veya bakış açısına göre 
ne mutlu bana ki bir bakıma birleşmiş durumda. Kendime 
istediğim zamanı ayıramayacak kadar yoğun çalışıyorum. Bu 
yaşlar geri gelmeyecek, hayat işten ibaret olmamalı, dünyada 
yapacak çok hayalim var ama çok şükür ki yakınlarım benim en 
büyük desteğim ve hiçbir zaman şikayetçi olmadılar annemin 
ara sıra sitemlerini saymazsak...

çalışmasını kolaylaştıracak standartlar konusunda bir 
deklarasyon hazırladık. 2016 yılında da kamuoyunun doğru 
bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami 
ölçüde yerine getirmek, yüksek anlayış ve işbirliği içinde sağlıklı 
bir iş modeli oluşturmak amacıyla da İletişim ve Medya İlişkileri 
Yönetiminde Mesleki İlkeleri hazırladık.  Hatta Türk Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği - TÜSİAD imzacılarımız arasına girdi. 
Her iki çalışmada da medya ve halkla ilişkiler tarafının üzerine 
düşen sorumlulukları, olması gerekenleri belirttik.

Türkiye’de medyadaki hızlı değişimlerin sektörü nasıl 
etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Türkiye’de yaşanan gelişmeler her sektörü olumlu ya 
da olumsuz etkileyebilir. Önemli olan gelişmelerde ve 
değişimlerde bulunduğumuz konumun farkında olarak hareket 
etmek ve stratejilerimizi ona göre konumlandırmak. Biz iletişim 
profesyonelleri her şartta birleştirici, objektif ve yapıcı olmalıyız. 

Bir iletişimcinin en büyük sorumluluğu sizce nedir?
Etik değerleri ön planda tutarak hareket etmemiz en büyük 
sorumluluklarımızdan biri. Ülkemizin gelişmesi için yurt içi 
ve yurt dışında doğru algılanması için bizlere büyük görevler 
düşüyor.

Türkiye’de markaların PR’dan beklentilerini nasıl 
görüyorsunuz? Size göre markaların PR ajanslarından 
beklediği en yanlış hedefler neler?
Halkla ilişkiler disiplininin mesleğimiz profesyonelleri tarafından 
bile yeterince bilinmemesi beklentilerin medya çıktılarıyla 
tanımlanmasına neden oluyor. Bir halkla ilişkiler ajansı ne 
yapar, ajanstan beklentiler ne olmalı, nasıl uzmanlıkta bir 
ekipten ne faydalar sağlanabilir, bunların farkında olmak 
gerekiyor. Ajansı sadece medya ilişkileri için kullanıyor olmak 
ve gazetelerde çıkan haberlere göre değerlendirmek en büyük 
yanlışlardan biri.

Halkla ilişkilerin müşteriler tarafından medya yansımalarıyla 
değerlendirilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Halkla ilişkiler medya yansımasından ibaret değildir. Biz halkla 
ilişkileri yönetim fonksiyonu olarak tanımlıyoruz. Yönetimsel bir 
disiplini tek bir araca indirmek mesleğimize büyük haksızlık. 
Medya yansımaları, paydaşlarımıza mesajlarımızı hızlı ve 
etkin iletmek için kullandığımız yöntemlerden sadece bir 
tanesi. Medyada hiçbir yansıma almadan çok başarılı halkla 

TÜRKIYE’DE YAŞANAN GELIŞMELER HER SEKTÖRÜ 
OLUMLU YA DA OLUMSUZ ETKILEYEBILIR. ÖNEMLI OLAN 
GELIŞMELERDE VE DEĞIŞIMLERDE BULUNDUĞUMUZ 
KONUMUN FARKINDA OLARAK HAREKET ETMEK VE 
STRATEJILERIMIZI ONA GÖRE KONUMLANDIRMAK.
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Doğru PR ajansını nasıl ve neye göre seçeceksiniz? Büyük fee’lerle anlaştığınız ajanstan hiç memnun 
kalmadınız mı? Ajans mı başarısız sizin beklentiniz mi gerçekçi değil? Açıkçası günümüzde bu soruların 
markalarda daha sıklıkla sorulduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu nedenle marka yöneticilerinin 
hem yoğun iş programları hem de bir PR ajansını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini çoğu zaman 
bilmemelerinden dolayı genelde yanlış tercihler yaptıklarına inanıyorum. Hatta birçok marka yöneticisi 
PR ajansından ne beklemesi gerektiğini bile bilmiyor bu da memnuniyetsizliklere yol açıyor.

NEYDİM DEĞİL 

Mitsubishi Elektrik Türkiye 
Elektrik Ürünleri Marka İletişim 
Uzmanı Savaş Ceneviz, gündemi 
yakından takip eden, hizmet 
verdiği marka için oluşabilecek 
fırsat ve tehditleri öngörüp 
ayrıntılı bir şekilde raporlayabilen, 
hizmet verdiği marka için yaratıcı 
ve yenilikçi iletişim stratejisi 
önerebilen ve güçlü bir network’e 
sahip olabilen PR ajanslarının 
güçlü pozisyonda olduklarının 
altını çiziyor. Dijital dünyadaki 
değişimlerin PR ajanslarında 
sadece klasik mecra yönetimini 
değil, dijital mecraların yönetiminde 
de aktif rol oynayabilmelerini bir 
zorunluluk haline getirdiğine dikkat 
çeken Savaş Ceneviz, ‘‘Öyle ki 
günümüzde birçok online/dijital 
mecra, offline mecralardan daha 
fazla etki gücüne sahip. Bu da 
birçok riski beraberinde getiriyor. 
Son dönemlerde markaların 
dijital platformlar üzerinden ciddi 
krizlerle mücadele etmek zorunda 
kaldıklarına tanıklık ediyoruz. Son 
5 yılda markaların PR ajanslarından 
beklentileri de bu doğrultuda 
değişiyor, değişmeli de. Örneğin 
bir PR ajansı artık dijital kurumsal 
kriz yönetimine ilişkin çalışmalar 
yürütebilmeli, çözüm yolları 
geliştirebilmeli’’ diyor. Ajanslarla 
çalışma süreçlerinde ‘kısıtlı zaman’, 
‘hızlı değişen gündem’, ‘etkinlik 
yönetimi’ gibi konularda sıkıntılar 
yaşadıklarının altını çizen Ceneviz, 
butik ajans konusunda ise şu 
yaklaşımlarda bulunuyor: ‘‘İhtiyacın 
oluştuğu andan itibaren daha hızlı ve 
daha yoğunlaşılmış bir çalışma tarzı 
için ‘butik hizmet’ kaçınılmaz bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.’’

Yünsa Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Lideri Betül Karasinan, 
PR ajanslarının güçlü olması 
gereken konuları, ‘‘Disiplin, 
yaratıcı içerik üretebilme kabiliyeti, 
basın networkünün genişliği’’ 
olarak açıklıyor. PR ajanslarından 
beklentiler konusunda son 5 yılda 
çeşitli değişimler yaşandığına 
dikkat çeken Karasinan, ‘‘Dijital ve 
sosyal medya kanallarına ilgi arttı. 
Sözlü veya yazılı iletişim yerine 
sessiz video içeriklerinin hakimiyeti 
yükseldi. Bu da PR ajanslarından 
beklenen işlerin nitelik ve 
mecralarında beklentilerin oldukça 
değişmesine yol açtı’’ diyor. 
Karasinan, zamanlama konusunda 
yaşanan sıkıntıların, firmayı iyi 
tanımayan ajansların içerikle 
ilgili yanlış yönlendirmelerinin 
ve gereğinden fazla tekrarlanan 
içeriklerin ajanslarla çalışma 
süreçlerinde sıkıntılar doğurduğunu 
da sözlerine ekliyor. 

PR ajanslarının değişen iletişim 
kanalları sebebi ile dijitalin 
dinamiklerini çok iyi anlayıp, etkili 
figürleri tanımasını beklediklerini 
dile getiren PepsiCo Kurumsal 
İletişim Kıdemli Müdürü Didem 
Şinik Arıkan, ‘‘Ajanslardan tüm 
iletişim kanallarını düşünerek 
strateji geliştirmesini, yapılacak 
tüm işlerin birbirini besleyen, 
destekleyen işler olarak 
kurgulanmasını bekliyoruz. Etkinlik 
yönetimi gibi konularda gayret 
harcamak yerine mesajlarımızın 
doğru kitlelere ulaşması için 
en etkili yöntem, kanal ve 
kişilerin buluşacağı planlar 
bekleniyor’’ diye konuşuyor. PR 
ajanslarından ‘medya ilişkileri’, 
‘strateji’, ‘gündemi takip eden 
değil, gündemi yaratabilen 
olma başarısı’nı beklediklerini 
kaydeden Arıkan, PR ajansları ile 
çalışırken yaşadıkları zorlukları 
ise şöyle özetliyor: ‘‘İşimizi ve 
önceliklerimizi anlamaları; günde 
2-3 farklı müşterinin önceliklerine 
odaklanmaya çalışan ekipler için 
oldukça zorlayıcı bir konu olmakla 
beraber; iletişim bombardımanına 
tutulan kişilerin bizim mesajımızı 
fark etmesi için en doğru işi, en 
doğru zamanda, en doğru kanalda 
yapılması gerekli. Bunun içinde 
bizi ve değişen dinamiklerimizi çok 
iyi anlıyor olmaları şart.’’ Arıkan, 
butik ajansların şirketleri çok iyi 
tanıyan, hedefe kitlenmiş, şirketin 
geçirdiği değişikliklere hızla adapte 
olabilen, değişen ihtiyaçları gören 
ve hızla aksiyon alabildiğine de 
dikkat çekerek, ‘‘Süreç içinde; 
şirket çalışanlarının körlüğüne 
hızla ulaşarak şirketin dışarıda 
yapılanan bir departmanı gibi 
davranmaya başlayarak dışarıdan 
daha az beslenen olma tehlikesi de 
yaşanabiliyor’’ diyor.

Teknolojideki hızlı değişimin iletişimi 
de etkilediğini açıklayan Beyçelik 
Holding Kurumsal İletişim Müdürü 
Selin Koral, ‘‘Bu değişim kapsamında 
müşteriler geleneksel yöntemlerin 
dışında bu teknolojilere hızlıca adapte 
olabilecek ve bünyesine yeni hizmet 
kalemlerini ekleyebilecek firmaları 
tercih etmeye başladı. Ayrıca birçok 
yeni kavram da hayatımıza girmeye 
başladı. Örneğin ‘lider iletişimi’ 
kavramı. PR ajanslarından iletişim 
desteği alırken birçok kavramı bir 
bütün olarak düşünüp planlaması 
bekleniyor’’ diyor. ‘Medya iletişimi’, 
‘kriz yönetimi’ ve ‘itibar yönetimi’ 
konularında ajansların çok güçlü 
olması gerektiğini belirten Selin Koral, 
çalışanların şirketi yeterince tanımaya 
özen göstermemesi, gündemi takip 
ederken şirketin sektörüne yeterince 
vakıf olamamasını ve metin yazımı 
konusunda yetersiz dil bilgisinin 
ajans tarafında en çok zorlandıkları 
maddeler olarak sıralıyor. 

Mitsubishi Elektrik Türkiye 
Elektrik Ürünleri Marka İletişim 
Uzmanı Savaş Ceneviz

Yünsa Pazarlama ve Kurumsal 
İletişim Lideri Betül Karasinan

PepsiCo Kurumsal İletişim 
Kıdemli Müdürü  
Didem Şinik Arıkan

Beyçelik Holding Kurumsal 
İletişim Müdürü Selin Koral 

NE OLACAĞIM DİYELİM?

R ciddi bir dönüşümde. Image PR gibi Türkiye’nin en 
köklü ajanslarından birinin kapanması ve birçok ajansın 
maaş ödeme sıkıntılarının yüksek sesle duyulması, bu 
dönüşümün pek idrak edilemediğini de gösteriyor. Aris-
tokrat’ın bu sayısında markaların ajanslardan beklen-
tilerini sorduk. Aldığımız cevaplardan gördüklerimizi 
kısaca özetleyebilirsek; 

MARKA TARAFININ PR AJANSLARINDA YAŞADIĞI  
EN ÖNEMLİ SIKINTILARDAN BAZILARI….
4 Sektöre hakim olarak butik hizmet verilememesi. 
4 Başarısız sonuçlarda sorumluluğun ajans tarafından 
medyaya yüklenmesi.
4 Tecrübesiz ve kalifiye olmayan kişilere markaların 

emanet edilmesi.
4 İlk başlangıçtaki ilginin ilerleyen aylarda gösterilmemesi.
4 Personel sirkülasyonunun çok sık olması.
4 Hız ve dinamizmden uzak hantal işleyişlerin devam ettirilmesi.
4 Yoğunluktan dolayı markayı yeterince tanımaya vakit ayırıl-
maması.
4 Metin yazımlarının kalitesinin düşük olması. 
4 Değişen iletişim kanalları arasında bulunan sosyal medya ve 
dijital etkileşime yeterince hakim olunmaması. 
4 Viral fikirlerde eksik kalınması.

MARKA YÖNETMENLERİ 7/24 
Peki marka PR ajansından ne beklemeli? Sektör hakimiyeti, iyi içerik 
yönetimi, tecrübeli ama aynı zamanda dinamik ekip, güçlü medya 
ilişkileri, kaliteli metinleri tartışmaya bile gerek yok. Ancak değişen 
dinamiklerde belki de onlar kadar değerli olan ajansın size ne 
kadar vakit ayıracağı ve işi ne kadar sahipleneceği. Ajanslarda 6-8-
10 markaya bakan marka yönetmenlerinin çalışma yoğunluğundan 
ne kadar yorulduğunu ve bunaldığını biliyoruz. Sektör, kaçmak için 
fırsat arayan profesyonellerle dolu. Her gece 12’lere kadar hafta 
sonu dahil bu stresli meslekte çalışmanın kolay olduğunu düşünen 
varsa bir denesin bakalım. Bir de eskisi kadar medya yansımaları 
da alamayınca stres ve bıkkınlıkları daha da artar oldu. Markalar 
ajansları medyada az yer almakla eleştiriyor. Nasıl olmasın ki? Artık 
bireyseller dahil tüm markaların bir PR ajansı var. Bu şu demek: 
Gazetecilerin daha öğlen olmadan maillerine azı ilgili çoğu ilgisiz 
binlerce basın bülteni düşüyor. Hangisini görecek veya yer verecek? 
8-10 markayla ilgilenen bir marka yönetmeni hangi gazetecileri 
arayarak haberinin arada kaynamaması için değerini anlatmaya 
vakit bulacak. Fiziksel olarak mümkün değil. Ya da haftalık program-
da aynı gün aynı saatte aynı sektörden 5’ten fazla etkinliğin olduğu 
bir dönemde haber değeri taşımayan konularının tüm yayınlarda 
olmasını istemeleri ne kadar doğru?

P
Bu nedenle markaların belli referansları olan ajanslar arasında göre-
cekleri ilgiye önem vermesi ve iki ekibin birlikte oluşturduğu sinerjiyi 
de yabana atmaması gerekiyor. Medya yansımasını artırmak içinse 
içerik yönetimi ve vakit ayırma artık gazeteciyle olan ilişkilerden daha 
önemli. Bunu hem marka tarafının hem de ajans tarafının iyi anlaması 
çözümü de beraberinde getirecek.

Tabii bu şu demek de değil. PR ajansının fee bedelini ödüyorum. Her 
istediğimi yapmalı ve tüm zamanlarını bana ayırmalılar. Tabii bu da 
olabilir ama o zaman da çok farklı fee bedeller üzerine konuşulması 
gerekir.

DİJİTAL MİYİZ DEĞİL MİYİZ?
Sosyal medya yönetimi ise asıl ajansların önümüzdeki dönemde en 
çok zorlanacağı konu başlıklarının başında geliyor. Markalar dijital 
projeleri, influencer işbirlikleri ve hatta sosyal medya yönetimleri ile 
tasarımları konusunda da PR ajanslarının şekillenmesini bekliyor. Di-
jital taraftaki stratejik planlama ayrı ancak birçok açıdan farklı bir çok 
uzmanlık alanları aynı kişilerden bekleniyor bu da ajansların her şeyi 
yaparız dedikten sonra mahcup oldukları bir alan olarak artıyor.

Ajanslardaki sık çalışan değişikliği ve kalifiye eleman bulma sıkıntısı da 
ayrı bir dert. Bu konuda biraz sektörümüzün de eleştirilmesi gerekiyor. 
Halkla ilişkiler sektörü maalesef henüz kendi mesleğini iyi anlatmayı 
başarmış değil. Bu sektörde çalışan birçok kişi kendi ailesine ya da 
arkadaşlarına bile mesleğini anlatmayı başaramıyor. TÜHİD’in bu 
konudaki çalışmaları önemli olmakla beraber daha alınacak çok yol 
var. Artı olarak ajansların organizasyon şemasında çok fırsat olmaması, 
sektör çalışanları arasında ciddi bir sayının kurumsalı hedeflemesine ve 
bir iki sene bir ajansta kaldıktan sonra yenilik aramasına neden oluyor. 
Bunun eksisi de markaya yansıyor. Çünkü markanın tüm dinamiklerini 
öğrettiğiniz bir kişi ayrılınca sil baştan sıfıra dönüyorsunuz.

PR AJANSI DANIŞMANLIĞI
Aslında önümüzdeki yıllarda PR ajansıyla markalar arasında köprü 
kuran bir meslek oluşsa, ihtiyaca göre uygun ajansı ve fee bedeli 
belirlese, ajansla haftalık plan toplantıları yapsa, ay sonunda KPI’lara 
göre raporları inceleyip markaya rapor verse bence marka yöneticileri 
de bu görevden azledilse çok daha mantıklı olur. Çünkü marka 
tarafında PR KPI’leri belirlemede ya da beklentileri doğru koymada da 
ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Eminim bu mesleği yapan kişiler aynı anda 
birçok markaya kaliteli hizmet verme şansı da yakalar. Kim bilir PR 
Ajansı Danışmanlığı mesleği de ilerleyen yıllarda sektörümüzde yer 
alır. Bazılarınızın marka danışmanları var ya dediğini duyar gibiyim. 
Bu kişilerin çoğunluğunun PR dinamiklerinden bi haber olduğunu 
düşünüyorum. Şimdi marka PR ajansı birlikteliği konusunda biraz da 
markaları dinleyelim, bakalım onlar ne düşünüyor?

Çınar Ergin✍
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PR ajansının sektörel 
gelişmeleri ve dinamikleri 
takip etmesi gerektiğinin 
önemine değinen AbbVie 
Türkiye Kurumsal İletişim ve 
Hasta İlişkileri Direktörü Figen 
Şamdancı, ajansların stratejik 
bakış açısı ve düşünme 
yeteneğine sahip olması 
gerektiğine dikkat 
çekiyor. Şamdancı, 
‘‘Sektörümüzün 
iletişim çizgileri 
içerisinde yaratıcı 
içerikler ve 
uygulamalarla 
fark yaratmamıza 
destek olmaları da 
beklentilerimiz arasında 
yer alıyor’’ diyor. Kurumsal 
İletişimi en yalın ifadeyle, 
kurumların stratejik iş 
hedefleri doğrultusunda tüm 
iletişim süreçlerinin entegre 
bir şekilde yönetilmesi olarak 
tanımlayan Şamdancı, şöyle 
devam ediyor: ‘‘Değişimin 
itici kuvvetleri arasında 
sayılabilecek olan ‘yeni 
teknolojilere adaptasyon’, 
‘veri kullanımının 
değerlendirilmesi’, ‘hedef 
kitlenin ihtiyaçlarına göre 
mecra belirleme’, ‘etkin 
kaynak yönetimi, hızlı 
geri dönüş ve karar alma 
süreçleri’, ‘değişime 
adaptasyon ve içerik 
geliştirme’ gibi konularda 
yenilikçi ve farklı uygulamaları 
iş yapış biçimlerine adapte 
edemeyen PR ajansları ile 
proje yönetmek zorlayıcı 
olabiliyor.’’ 

‘Konusuna hakim’, ‘duyarlı 
ve algıları açık’, ‘müşteri 
sirkülasyonu minimumda 
kalifiye bir ekip’ gibi 
konularda PR ajanslarının 
güçlü durumda olması 
gerektiğini belirten İnventive 
İş Geliştirme Müdürü Gamze 
Güler, ‘‘Hep tırmanan, 
yukarıyı hedef alan işler 
çıkarmanın peşindeyiz hem 
biz firmalar, hem de bu 
güdümde olan PR ajansları. 
Son tüketici ise çoklukla bir 
istatistik verisi. Sosyolojik, 
psikolojik, kültürel ve 
bilumum yaklaşımın gönüllü 
denekleri. Yatay, zamana 
yayılmış, gerçeklerden 
sapma payı daha az işler 
özlemi hakim benim 
gözlemlediğim. 
Parayla satın 
alınmayan ünlüler, 
iş için yaratılmamış 
konu ve gündemler’’ 
ifadesini kullanıyor. PR 
ajanslarıyla çalışmalarda 
kilit rolün sahiplenmeden 
geçtiğine dikkat çeken 
Gamze Güler, ‘‘Her şey çok 
hızlı değişiyor ve bu illaki baş 
döndürüyor. Bir markanın 
algısını, geleceğini ama en 
önemlisi itibarını PR ajansına 
emanet etmek zaten zor, 
emanet almak da zor olmalı. 
Bu büyük bir sorumluluk. İşin 
bir yerinde ‘pardon’ deyip 
kenara çekilemeyeceğiniz 
kadar sahiplenilmeli. Boyu 
aşıyorsa müsaade isteyip 
belki de hiç o işe girilmemeli’’ 
diyor. 

PR ajansının en güçlü olması 
gereken 3 konuyu ‘yaratıcılık’, 
‘güçlü medya ilişkileri’, ‘kriz 
yönetimi’ olarak açıklayan 
Merlin Entertainments Grup 
Pazarlama  Müdürü Aydan 
Alboğa, ‘‘PR ajansları, 
son 5 yılda medyadaki 
değişikliklerle PR ajansının 
yanı sıra social influencerın 
da yer aldığı ve sosyal medya 
ajansına da dönen bir ajans 

haline geldi. Butik ve 
daha odaklı küçük 

ajanslara olan 
ihtiyaç arttı’’ 
diye süreci 
özetliyor. Aydan 
Alboğa, PR 

ajansıyla yürütülen 
çalışmalarda 

‘‘Başarısız işlerde/
sonuçlarda tüm sorumluluğu 
değişen medyaya atma, 
tecrübesiz ve kalifiye 
olmayan elemanlarla çalışma, 
içinde ücret ile entegre 
edilen celebrity gibi olmadan 
yapılan etkinliklerin medyada 
yer almaması’’ gibi konularda 
zorluklar yaşandığının da 
altını çiziyor. 

Abdulkadir Özcan Otomotiv 
Pazarlama İletişimi Uzmanı 
Alper Şahin, son 5 yılda PR 
ajanslarından beklentilerin 
değiştiğine dikkat çekerek, 
‘‘Sosyal mecralar ve dijital 
izleme büyük önem kazandı. 
Sektörel ve uzmanlık 
kategorilerine göre iletişim 
mecraları uzmanlaştı. Bu 
da genelden kişiye özel 
iletişim kanallarına kadar 
kitlelere erişimi çok yönlü 

hale getirdi. Bu anlamda 
PR ajanslarının çok 

yönlü olmaları 
zorunlu hale 
geldi’’ ifadesini 
kullanıyor. 
Alper Şahin, 

PR ajansının en 
güçlü olmasının 

beklendiği konuları 
ise şöyle sıralıyor: 

‘‘Kitlelere erişebileceğimiz 
değişen haber ve iletişim 
ağı, farklılaşan sektörel 
iletişim alanları, dijital 
iletişimi ve sosyal medya 
etkileşimi.’’ Şahin, butik 
hizmet konusunda ise şu 
görüşleri dile getiriyor: 
‘’Firmaya özel iletişim 
alanlarında uzmanlaşmış 
olunmalı. Bazı özel üretim 
alanları ve bunların seslendiği 
spesifik kitleye erişim, 
mass iletişim mecralarıyla 
sağlanamamakta... Bu da 
özel hizmet alanlarına uzak 
kalma ve gereksinim dışı 
maliyet yaratma gibi sonuçlar 
doğurabiliyor. Bunun PR 
anlamında çözümü sektörel 
dinamiklere aşina butik 
hizmet üreten ajanslardan 
geçiyor.’’

Rekabetin ve müşteri 
taleplerinin son dönemde 
oldukça arttığı PR sektöründe 
ajanslardan beklenen en 
önemli konunun çarpıcı 
içerik üretimi olduğunu 
anlatan Avon Kurumsal 
İletişim Müdürü Senem 
Bilgin, ‘‘Fark yaratan içerikler 
üretebilen yaratıcı ekiplerin 
güç kazandığı bir dünyada 
yaşıyoruz. PR’ın olmazsa 
olmazı olarak ilişki ve kriz 
yönetimini sayabilirim’’ diyor. 
PR olgusunda çerçevenin 
gittikçe genişlediği bir 
dünyada yaşadıkları ifade 
eden Bilgin, ‘‘Sözgelimi 5 
yıl önce köşe yazarları ile 
kurulan ilişki, markalara 
yetiyorken artık hayatımızda 
sosyal medyada etkin olan 
kanaat önderleri var. Bazen 
de bu iki küme iç içe geçmiş 
durumda olabiliyor. İyi bir 
gazeteci aynı zamanda çok 
iyi sosyal medya hesabı 
yöneten bir influencer da 
olabiliyor. PR ajanslarının 
bu genişleyen havuzu 
iyi yönetmesi de gitgide 
zorlaşıyor’’ açıklamasını 
yapıyor. Bilgin, PR 
ajanslarıyla çalışmalarda 
zorlandıkları konuları ise 
şöyle özetliyor: ‘‘Kurum 
içerisindeki her projenin, 
bilginin ve bazen karar 
mekanizmasındaki sıkıntıların 
ajanslara aktarılırken zorluk 
yaşandığını düşünüyorum. 
Burada bize çok iş düşüyor. 
Ajans ekiplerini sürekli 
güncellemek, içerikleri 
beraberce oluşturmak 
gerekiyor. ’’

PR ajanslarıyla çalışma 
süreçlerinde çeşitli zorluklarla 
karşılaştıklarını ifade eden 
Astoria Reklam ve Halkla 
İlişkiler Uzmanı Özge 
Deniz Dikmeçli, ‘‘İletişim 
kopukluğu, sadece işi almak 
için ilk başlarda gayet ilgili 
gözüküp sonrasında bütçeye 
göre değişen etkinliklere 
özen göstermeme durumu, 
istenilen geri dönüşü 
alamama en sık yaşadığımız 
sıkıntılar olarak öne çıkıyor’’ 
ifadesini kullanıyor. PR 
ajansının en güçlü olmasının 
beklendiği konuları 
‘tanıtacağı şeye gerçekten 
inanma’, ‘doğru kişi veya 
kurumlarla iletişime geçerek 
stratejisini doğru belirleme’, 
‘reklamın kaliteli ve sürekliliği 
olacak şekilde yapılması’ 
olarak açıklayan Dikmeçli, 
butik ajans konusunda ise 
şöyle konuşuyor: ‘‘Belirlenen 
bütçenin dışında, başka 
herhangi bir etkinlik yapmak 
istemeyenleri aslında biraz 
ikna etmeye çalışmak ve 
ücretsiz etkinlik ya da 
tanıtım yapma fırsatı 
yakalamak. Bunun için 
karşı taraftan bir şey 
beklemeden tamamen 
içinden gelerek tavsiye 
vermek yol göstermek. 
Daha küçük çaplı PR 
ajanslarının butik hizmetini 
daha iyi verebileceğini 
düşünüyorum. Hedef kitlesini 
iyi algılayıp ona göre ilerleyen 
ve bütçe olarak karşı tarafı 
zorlamayacak olan bir 
hizmet biçimi olabilir diye 
düşünüyorum.’’

Pazarlama ve iletişim 
kanadında hizmet alan 
firmaların farklı bir bakış 
açısına ihtiyaç duyduklarını 
kaydeden Dikkan Medya ve 
İletişim Uzmanı Berk Ersoy, 
‘‘Yaratıcı bir bakış açısı ile 
yapılan her iş hem hizmet 
alan firmanın imajına hem de 
hizmeti veren PR ajansına 
pozitif yönde etki ediyor. 
Bir diğeri ise programlılık. 
PR ajansları, markalara bir 
iletişim veya pazarlama 
planı hazırlarken öngörülü 
olmalı. Markanın ihtiyacını ve 
olanaklarını iyi analiz etmenin 
yanında farklı senaryolara 
hazırlanmalı ve hareketlerini 
belirlemeli. PR ajansı veya 
danışman, markasının 
yaptığı işi ve sektörünü en az 
markanın rakipleri kadar iyi 
bilmeli. Teknik veya sosyal 
olarak kendini markasına 
göre modifiye edebilmeli. Bu 
uyumluluk, firmaya sunulan 
hizmetin kalitesini artıracak 
ve hep bir adım önde ol 
masına olanak sağlayacaktır’’ 
diyor. Berk Ersoy, teknoloji 
ile birlikte değişen ve gelişen 
sosyal normlar çerçevesinde 
marka stratejilerinde de 
önemli değişikliklerin 
olduğunun da altını çiziyor. 

Tempotur Sosyal Medya 
Uzmanı Gökçeçiçek 
Sipahi, PR ajanslarından 
beklentilerin her geçen gün 
arttığına dikkat çekerek, 
‘‘Ajansların hizmet verdiği 
sektörlere hakim olması, 
kuvvetli medya ilişkilerine 
sahip olması, dijital ve sosyal 
medya alanında uzmanlaşmış 
olması gerekiyor’’ diyor. 
Sosyal medyanın gücünün 
anlaşılmaya başlanınca 
sektörlerin bu alanda 
kendilerini öne çıkartabilecek 
projeler talep etmeye 
başladığının altını çizen 
Sipahi, ‘‘Butik olmayan 
ajanslar kadar kaliteli ve 
uygun fiyatlı, belli bir sektörde 
uzmanlaşmış, o sektörü 
yakından takip ederek 
hizmet verdiği firmalara özel 
projeler üretebilen, samimi 
ajanslara ihtiyaç var’’ ifadesini 
kullanıyor. 

KRK Holding Kurumsal 
İletişim Uzmanı Melis Özer 
Kence, ‘İş takibi’, ‘hızlı geri 
dönüş’, ‘şirket profiline, 
çalıştığı sektöre uygun 
tasarım ve fikir sunma’ gibi 
konularda ajansların güçlü 
olması gerektiğini ifade 
ederek, ‘‘Hizmet sonrası iş 
bitimine kadar sürecin doğru 
takip edilmemesi, katalog 
ve dergi hizmetinde yeterli 
editoryal hizmet alamamak, 
katalog, broşür gibi 
güncellemelerde kullanılan 
programların şirketlerde 
bulunmaması nedeniyle 
ajansa bağlı kalmak ve sürekli 
revize talebi gibi konularda 
ajanslarla sıkıntılar yaşıyoruz’’ 
ifadesini kullanıyor. 

Başarılı bir PR ajansı olmak 
için ‘alternatif konu yönetimi’, 
‘iletişim stratejisi’, ‘sektör ve 
rakip analizi’ gibi konularda 
uzman olunması gerekliğini 
ifade eden Iga Airport 
Pazarlama Uzmanı Nezih 
Torlak, ‘‘Her konuda olduğu 
gibi iletişim konusunda da 
değişim kaçınılmaz. Son 
5 yılı dikkate aldığımızda 
teknolojiye hızlı uyum 
beklentisi arttı, başarı ve 
değerlendirme kriterleri 
değişti. Bence en önemlisi 
yerlilik mi, küresellik mi 
soruları her konu özelinde 
sorulmaya başlandı’’ diyor. 
Sirkülasyonun en yoğun 
olarak görüldüğü sektörden 
birinin PR sektörü olduğuna 
dikkat çeken Torlak, 
‘‘Çalışanların sürekli değişiyor 
olması aidiyet duygusunu 
engelliyor. Uygulanan klasik 
işlerin dışında fayda ve 
hayata geçirebilecek projeler 
maalesef üretilmiyor.  En 
çok zorlandığımız bir diğer 
konu ise yenilikçi yaklaşımla 
ilgili. Maalesef aynı şeyler 
etrafında dolanıp, duruluyor’’ 
ifadesini kullanıyor. 

Astoria Reklam ve  
Halkla ilişkiler Uzmanı 
Özge Deniz Dikmeçli

İnventive İş Geliştirme 
Müdürü Gamze Güler

Merlin Entertainments  
Grup Pazarlama Müdürü  
Aydan Alboğa

Abdulkadir Özcan  
Otomotiv Pazarlama 
İletişimi Uzmanı  
Alper Şahin

Avon Kurumsal  
İletişim Müdürü  
Senem Bilgin

Tempotur Sosyal  
Medya Uzmanı 
Gökçeçiçek Sipahi

KRK Holding Kurumsal 
İletişim Uzmanı  
Melis Özer Kence

Iga Airport  
Pazarlama Uzmanı  
Nezih Torlak

AbbVie Türkiye 
Kurumsal İletişim ve  
Hasta İlişkileri Direktörü 
Figen Şamdancı

Dikkan Medya ve 
İletişim Uzmanı 
Berk Ersoy
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arkındalık yaratmak için 
sadece STK’lar değil, markalar 
da günümüzde oldukça yoğun 
mesai harcıyor. Ses getiren, 
büyük yankı uyandıran birçok 
başarılı işe imza atıyorlar. 
Bunun son ve başarılı 
örneklerinden biri de Selpak 

markasına ait. Başlatmış oldukları 
‘‘Ön Yargıları Silelim’’ kampanyası ile 
kadınlara yönelik bir dönemi sona 
erdirmek istiyor. Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri Kâğıt Kategorisi Pazarlama 
Direktörü Aslı Biçer’e proje ile ilgili 
merak ettiklerimizi sorduk. 

Bu projeyi hayata geçirirken marka 
olarak neyi hedeflediniz?
Bu yola çıkarken markanın varlık 
sebebini benimseyip, bu düşünce 
doğrultusunda hareket etmeyi 
istedik. İlk etapta amacımız, hem 
kadınlara karşı olan ön yargılarla ilgili 
toplumda farkındalık yaratıp dikkat 
çekmek hem de Selpak’ın bu konuyu 
sahiplendiğini duyurabilmekti. 
Filmi izleyenlerin reklam boyunca 
kendi içinde de ön yargılarını 
sorgulamasını istedik. Gözyaşlarının, 
filmin sonunda mutluluk gözyaşlarına 
dönmesi, izleyeni şaşırtıyor, bir 
yandan da baştaki düşünce 
şeklini sorgulatıyor. Uzun vadede 
ise iletişimimiz toplumda kadına 
karşı olan kalıplaşmış bakış açısını 
sorgulatmayı ve değişmesine destek 
olmayı hedefliyoruz. 

Projenin aşamalarından 
bahsedecek olursak nasıl 
ilerlediniz? Projede yer alacak 
isimlere nasıl karar verdiniz?
Bu konuda çok zorlanmadığımızı 
söylemek yanlış olmaz. İsimler 
fikri oluştururken zaten ortaya 
çıkmaya başladı. Dikkat ettiğimiz 
birkaç kriter oldu. Bunlardan en 
önemlisi bahsedilen hikayelerin 
gerçek birer hikaye olmasıydı. 
İkincisi ise bu gerçek hikâyelerde 
ünlü isimlerle ilerlemek istemedik. 

“Selpak olarak, 
ilerleyen dönemde 
hayata geçireceğimiz 
güçlü işbirlikleri, 
kadına karşı olan 
ön yargıları odak 
alan farklı ve dikkat 
çekici uygulamalarla 
toplumsal farkındalığı 
hızlı bir şekilde 
artırmayı ve tüm 
topluma yayabilmeyi 
hedefliyoruz.”

ASLI BİÇER:

Farklılık uyandırmak, farklı bir alanda yeni bir adım atmak isteyen Selpak, ‘‘Ön Yargıları Silelim’’ ismini 
verdiği projesiyle kadınlar için yeni bir dönemin kapısını araladı. Proje hakkında merak edilen her şeyi 
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kâğıt Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Biçer anlattı. Görülen o ki, bu 

proje ön yargıları silip, kat kat büyüyerek devam edecek. 

F
Ön yargılarla savaşarak başarılara 
imza atan ve bunu yaparken göz 
önünde pek olmayan, halkın çok 
tanımadığı kadınlarla çalışmak 
istedik. Bilinçli bir tercihle, şöhreti 
değil bireysel başarıyı aradık. 
Toplumsal algıda olmayacak işi 
olduran kadınlarla temasa geçtik. 
Sonrasında da özellikle farklı 
alanlarda başarılarını ispat etmiş 
olmalarına özen göstererek ön 
yargıları silen kadınlarımızı belirledik.  
Kampanyanın kamera arkasındaki 
başarısı da burada aslında. Tüm 
temaslar ve yapım sürecini 40 gün 
içinde çözüme kavuşturabildik. 

Reklam filmi yayınlandıktan sonra 
nasıl tepkiler aldınız?
Sosyal medyanın günümüzdeki 
önemi ve etkisi oldukça yüksek. 
Kampanya için hazırladığımız 
reklam filmi yayına girdiği andan 
itibaren sosyal medyada yapılan 
yorumların neredeyse hepsinin 
olumlu yönde olması bizi çok 
mutlu etti. Selpak web sitesinde 
yer alan iletişim adresimize 
e-posta gönderenlerin yanı sıra 
ofis binamızın resepsiyonunu 
arayıp beğenisini marka ekibi ile 
paylaşmak isteyen, reklamı daha çok 
yayınlamamızı talep eden tüketiciler 
dahi oldu. Tüm bu yorumlardan yola 
çıkarak toplumda kadına karşı olan 
kalıplaşmış bakış açısını sorgulatan 
ve değişmesine destek olmayı 
hedefleyen iletişimimizin tüketiciler 
tarafından beğenilmesinin ve bu 
denli desteklenmesinin birkaç ortak 
nedeni olduğunu tespit ettik.

Kampanyanın bu kadar başarılı 
olmasını neye bağlıyorsunuz?
Selpak’ın ürün üstünlüklerini 
anlatmak yerine toplumsal bir 
meseleye dikkat çekmesi ve 
farkındalık yaratmasını takdir 
ettiler. Tüketicilerin önem verdiği 
değerler ile markanın önemsediği 
değerlerin örtüştüğü noktada 

o markayı kendilerine daha 
yakın hissedip alkışlamaktan 
geri durmadılar. Üstelik bunu 
özel bir günü kutlamanın 
dışında markanın bundan sonra 
sahipleneceği bir konu olarak 
gündeme taşımamız da takdir 
edilmemizi sağlayan diğer bir 
konu oldu. Duygu sömürüsü 
yapmadan coşkulu bir tonda bu 
mesajı verebilmek de olumlu 
değerlendirilen konuların başında 
geldi. Buradaki hikâyelerin gerçek 
olması tüketicileri olumlu şekilde 
etkileyen diğer bir konu oldu.

Çok ses getiren bu projenin 
devamı gelecek mi? 
Sosyal bir meseleyi 
sahiplendiğimizi duyurmak için 
reklam filmimizi yayına aldık ama 
bu daha başlangıç. Tabii ki ilk olarak 
televizyon reklamı ile yarattığımız 
bu farkındalığı farklı mecralarda da 
görünür kılmaya devam edeceğiz. 

‘‘ÖN YARGILARI SİLELİM’’ 
MESAJINI DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMADAN BAŞARIYLA VERDİ

BIZI YALNIZLAŞTIRAN 
BU SAMIMIYETSIZ 
DIL ASLINDA ÜLKE 
OLARAK DA ETRAFIMIZI 
KUŞATIYOR. BIZIM 
DILIMIZI, SEVGIMIZI, 
KAHKAHAMIZI, 
MERHAMETIMIZI 
YANIMIZDAKI 
GÖRMÜYOR. GÖRÜNCE 
GARIPSIYOR, 
ANLAMIYOR, 
UZAKLAŞIYOR.

BU YALNIZLIK BENİM
‘Plaza dili’ denilen bu yabancılaşmayı 
önlemek için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. 
İnsanların bu beladan kurtulmaları isteniyor. 
Ne kadar sonuç alınıyor. Burası tam bir 
muamma. Çünkü çevremizde bu kişilerin sayısı 
gün geçtikçe artıyor.

Demek ki bir yerlerde bir yanlış yapılıyor. Yanlış 
zamanda, yanlış yerde yaşamakta olabilir 
bunun nedeni, umursamamazlıkta. 

Bizi yalnızlaştıran bu samimiyetsiz dil aslında 
ülke olarak da etrafımızı kuşatıyor. Bizim 
dilimizi, sevgimizi, kahkahamızı, merhametimizi 
yanımızdaki görmüyor. Görünce garipsiyor, 
anlamıyor, uzaklaşıyor.

Bizim artık ortak bir dil tutturmamız gerekiyor. 

Anlaşılan, özümsenen, sıcak ve samimi… 

Bu yalnızlığı giderecek olan da belki burada 
saklanıyor. 

Kim bilir,

Denemekte fayda var… 

Cihan Oruçoğlu
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4 Sana yeni bir mail attım. Mailbox’ını check 
edebilir misin?
4 Projeye başlamadan önce bir to do list 
oluşturmak işimizi çok kolaylaştırır.
4 Deadline’ımız yaklaşıyor biraz hızlanalım.
4 Geçen hafta yaşanan son gelişmeler 
hakkında beni update eder misin?
4 Bu kadar kısa sürede bu işi nasıl handle 
ettin?
4 Haftaya yıllık izin kullanıyorum. Out of 
office olacağım. 

İşimiz gereğidir gün içerisinde bu tür 
sohbetlere rastlamamız. 

Bazen bu dünyanın dışında kalma hissi 
yaratan bu cümle yapısı, insan ilişkilerini 
fazlasıyla soğutmaya yetiyor. Üstüne de 
fazlasıyla mutsuzluk duygusu yaratıyor.

Konuşsanız bir dert, uyarsanız başka bir dert. 

Sınıfsal bir farklılığı yaşatmak isteyen (belki 
de bilmeden) bu değerli kişiler, kariyerlerini 
de bu sayede bir yerlere taşıma amacı 
güdüyorlar. 

DİJİTAL
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ünümüzde sosyal medyanın 
doğru yer ve anda, doğru kişiye 
doğru mesajla ulaşmanın 
en başarılı kanallarından 
biri olduğuna dikkat çeken 
Öget Kantarcı, ‘’Hızlı ve 
yoğun iletişim seviyesinin tek 
olumsuz tarafı bilgi kirliliği. 

Ancak bu sadece e-ticaret sektörünü 
değil tüm sektörleri ilgilendiriyor’’ 
ifadesini kullanıyor. 

Kariyerinizi dikkate aldığımızda 
Peugeot ve Turkcell gibi önemli 
markaların ardından e-ticaret 
alanına yöneldiğinizi görüyoruz. Bu 
tercihin nedenlerini bizimle paylaşır 
mısınız?
Teknolojiyi çok seven bir insanım; hatta 
teknoloji benim için olmazsa olmaz 
diyebilirim. Yaptığım işin de mutlaka 
insanların hayatına değer katması ve 
sürekli gelişen dinamik bir yapısının 
olması gerekiyor. E-ticaret bunların 
mükemmel bir karışımı ve bu nedenle 
GittiGidiyor’da ilk günden beri büyük 
bir heyecanla çalışıyorum. 

Sektörünüzden şüphesiz ki geri 
dönüşler/müşteri yorumları çok 
önemli yer tutuyor. Yapılan yorumları 
dikkate aldığınızda şimdiye kadarki 
en büyük iyileştirme ya da yenilik 
hareketi ne oldu?
Kullanıcı deneyimini sürekli 
iyileştirmek ve hayatı kolaylaştıracak 
çözümler sunmak son derece önemli. 
Bu noktada e-ticaret şirketlerinin 
tüketiciyi dinlemesi ve beklentilerine 
yanıt veren ürünler geliştirmeye devam 
etmesi gerekiyor. GittiGidiyor olarak 
hayata geçirdiğimiz sadakat programı 
Kazananlar Kulübü ve devamlı 
alışverişlerde kolaylık sağlayan 
abonelik sistemi benzeri projelerimizle 
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini en 
iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de tüketiciyi 
dinleyip beklentilerine cevap veren 
projeler hayata geçirmeye devam 
edeceğiz. Ayrıca telefon, e-posta ve 
canlı yazışma gibi farklı kanallardan 
hizmet veren müşteri hizmetlerimiz, 
kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik 
en nitelikli çözümleri hayata geçiriyor 
ve gereken durumlarda alıcılarla 
satıcılar arasında köprü kuruyor. 

Günümüzde kullanıcı kararları  
nasıl şekilleniyor?
Bugün Türkiye’de kullanıcıların yüzde 
71’i artık bir ürünü satın almadan 
önce dijital dünyada araştırmasını 
yapıyor, diğer kullanıcıların yorumlarını 

HIZLI VE YOĞUN İLETİŞİM SEVİYESİNİN 
TEK OLUMSUZ TARAFI BİLGİ KİRLİLİĞİ

Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi olan GittiGidiyor’un 22 milyon kayıtlı kullanıcısı 
bulunuyor. GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB 

E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, hem sosyal medya kullanımının hem de 
dijitalleşmenin hayatın her alanında öneminin artmasının her sektörde olduğu gibi 

e-ticarette de önemli bir unsur haline geldiğinin altını çiziyor.

G
okuyor, ürünle ilgili videoları izliyor 
ve blogları takip ediyor. Kullanıcılar 
kararlarını bu araştırma sürecinin 
sonunda vererek ürünü satın alıyor 
ve sonrasında bu ürünle yaşadıkları 
deneyimler devreye giriyor. Bu 
noktada e-ticaret sitesinin satın alım 
sonrasında kullanıcıya verdiği destek, 
müşteri hizmetleri ve hızlı dönüşler 
büyük önem arz ediyor. Özetle 
geçtiğimiz dönemde satın alım 
sonrası hizmetler e-ticaret siteleri 
için çok önemliyken şimdi satın alım 
öncesi süreç de başarılı bir kullanıcı 
deneyimi yaratabilmek için çok 
önemli hale geldi. Biz de GittiGidiyor 
olarak kullanıcıların ürünlere 
puan vermelerini ve yorumlarını 
paylaşmalarını destekliyoruz. 

Mobilde daha iyi bir kullanıcı 
deneyimi sunmak için ne gibi 
çalışmalar yürütüyorsunuz?
2017’de mobil satış hacmimiz 
2016’ya kıyasla yüzde 100 arttı. 
Aralık 2017 itibariyle mobilin toplam 
satış hacmindeki payı yüzde 45’e 
yükselirken, aynı dönemde mobil 
uygulamamızın indirilme sayısı 6,5 
milyon oldu. Bu verilere baktığımızda 
e-ticaretin mobile bağımlı hale 
geldiği gerçeği inkâr edilemez. Tüm 
stratejimizi, ölçümleme yaparak 
ve kullanıcılarımızın beklentilerini 
odak noktasına alarak belirliyor; 
onların alışveriş yolculuklarını 
yakından takip ediyoruz. 2016 
yılında kullanıcı deneyimi 
tarafında yaptığımız analizler ve 
güncellemelerle satışlarımızda yüzde 
20 gibi bir artış elde ettik. Ayrıca 
alıcılar, GittiGidiyor’dan yaptıkları 
alışverişlerin ardından satıcıları 
değerlendirebiliyor. Bu değerlendirme 
sonucunda satıcıların alıcıyla olan 
iletişim kalitesi, ürünlerin kargolanma 
süreçleri ve ürün kalitesi gibi unsurlar 
puanlanıyor ve yeterli puanlara 
ulaşan satıcılarımız “başarılı” ve 
“çok başarılı” satıcı rozetleriyle 
ödüllendiriliyor. Bu rozetlere sahip 
satıcıların ürünleri aramalar 
sonucunda ve ürün sayfalarında ilk 
sıralarda listeleniyor ve alıcılar için 
öncelikli tercih sebebi oluyor.

Sosyal medya kullanımı şirketler 
için kaçınılmaz bir gereksinim. 
Sizin sektörünüzü dikkate 
aldığımızda sosyal medyayı ve 
son teknolojileri ne kadar aktif 
kullanıyorsunuz?
GittiGidiyor olarak bu kanalları aktif 
olarak kullanıyoruz. Online alışveriş 

yapan hedef kitlemize farklı sosyal 
medya kanallarından, mecraya 
ve hedef kitleye uygun bir iletişim 
stratejisiyle erişmeyi hedefliyoruz.  
Günümüzde sosyal medya doğru 
yer ve anda, doğru kişiye doğru 
mesajla ulaşmanın en başarılı 
kanallarından biri olarak hayatımızda 
yer alıyor. Biz de bu mecraların yeni 
ürünlerini yakından takip ediyor ve 
kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak 
içerikleri sunmaya odaklanıyoruz. 
Ayrıntılı hedefleme ve hedef 
metriklere uygun reklam ürünleri 
kullanarak her bir kullanıcının ilgi 
alanı ve ihtiyacına yönelik bir içerik 
sunmayı başarıyoruz.

Sosyal medyanın bu kadar çok 
kullanılmasının e-ticaret sektörüne 
olumlu ya da olumsuz etkileri 
nelerdir?
Bugün sosyal medyayı kullanmak her 
şirket için bir zorunluluk. Dolayısıyla 
bu konuyu sadece e-ticaret sektörüyle 
sınırlandıramayız. Hem sosyal medya 
kullanımının hem de dijitalleşmenin 
hayatın her alanında öneminin 
artması her sektörde olduğu gibi 
e-ticarette de önemli bir unsur 
haline geldi. Bu durum, özellikle 
ortaya iyi şeyler koyduğunuzda 
ve değer yarattığınızda sizin için 
olumlu sonuçlar doğuruyor. Çünkü 
yaptıklarınızdan daha fazla insanı 
haberdar edebiliyorsunuz. Bana 
göre bu hızlı ve yoğun iletişim 
seviyesinin tek olumsuz tarafı bilgi 
kirliliği. Ancak belirttiğim gibi, bu 
sadece e-ticaret sektörünü değil tüm 
sektörleri ilgilendiriyor. Elbette biz de 
son derece titiz bir şekilde çalışarak 
markamızla ilgili gerçeği yansıtmayan 
bilgilerin paylaşımı söz konusu olursa 
müdahale ediyoruz.

İletişim süreçlerinizi nasıl 
yürütüyorsunuz?
Türkiye’nin ilk online pazaryeri 
platformu GittiGidiyor olarak, 22 
milyon kayıtlı kullanıcıya sahibiz. 
Buna ek olarak KOBİ’leri e-ticarete 
taşırken, başka e-ticaret sitelerinin 
de platformumuzda mağaza 
açmasına olanak verip onların işlerini 
büyütüyoruz. Aslına bakarsanız bir 
ekosistem oyuncusundan ziyade 
ekosistemin ta kendisi olarak 
hizmet veriyoruz. Bu durum TOBB 
E-Ticaret Meclis Başkanlığı göreviyle 
de birleşince gerek GittiGidiyor’u 
gerekse e-ticareti doğru bir şekilde 
anlatabilmek için tüm iletişim 
kanallarını kullanıyoruz.

AYRINTILI 
HEDEFLEME 

VE HEDEF 
METRIKLERE 

UYGUN REKLAM 
ÜRÜNLERI 

KULLANARAK 
HER BIR 

KULLANICININ 
ILGI ALANI VE 

IHTIYACINA 
YÖNELIK BIR 

IÇERIK SUNMAYI 
BAŞARIYORUZ.

OGET KANTARCI:

Röportaj: Nida Özer Can
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IŞ MAGAZINE GELINCE 
ORADA BIRAZ 
DURUP DÜŞÜNMEK 
GEREKIYOR. TABI KI 
KURUMSAL HAYATI VE 
MAGAZIN DÜNYASINI 
AYNI KEFEDE TARTMAK 
DOĞRU OLMAZ.

Tüm dünyanın merakla beklediği düğün 
sonunda gerçekleşti. Onlar muradına 
erdi ama biz kerevetine hala çıkamadık. 
Düğünün öncesi çıkan skandallar, 
sonrasındaki gelişmeler dur durak bilmeden 
devam ediyor. Dünyanın en popüler 
düğününün yankıları hala sürüyor. 

Madalyonu bir de ters çevirip, olaya farklı bir 
açıdan bakmak gerekiyor. Düğünü kazasız, 
belasız atlatsalar da, iyi bir kriz yönetimi 
yapıp yapamadıkları konusunu yoruma 
açık bırakıyorum. Prens Harry’nin Meghan 
Markle ile evleneceğini açıklamasıyla 
birlikte olaylar başlıyor. Evlenme teklif 
etmesi, ailelerin denk olmaması nedeniyle II. 
Elizabeth’in Markle’ı istememesi, akabinde 
düğün haberleri, sonrasında ha oldu ha 
olacak derken Markle’ın bir porno yıldızı 
ile yaşadığı aşk, babasının gazetecilerle 
yapmış olduğu iş birliğinin ortaya çıkması, 
düğüne gelmemesi, Markle’ın gelinliği, 
Kate Middleton’ın kıyafeti ve düğünü 
önemsememesi, II. Elizabeth’in düğündeki 
suratsızlığı, Harry’nin eski sevgilisinin 
düğünde ağlaması, çıkacakları balayı, 
kalacakları ev derken bu konu daha çok 
uzun süre devam edeceğe benziyor.

Göz önünde olmanın, kraliyet ailesi olmanın 
ve bu aileye sonradan dahil olmanın 
tabi ki bizim yaşantımızdan farkı olacak. 
‘‘Bunlar neden bu kadar konuşuluyor’’ 
demek gereksiz olur ama neden hiçbir şey 
yapılmadı sorusu kafalarda bir soru işareti. 
Sessiz kalmak bir kriz yönetim 
şekli mi, yazılıp, çizilen her 
şeyi kabul etmiş olmanın 
bir sonucu mu takdiri size 
bırakıyorum. 

Kurumsal hayatta yaşanan 
krizlerde durumu aydınlatacak, 
çözüm sunacak bir muhatap 
mutlaka aranır. Kurumsal 
hayatta yaşanan krizlerde 
yetkili bir ağızdan sorunu tüm 
yönleriyle özetleyen ve çözüm 
hakkında bilgi veren bir açıklama çoğu 

ONLAR ERDİ MURADINA, 
BİZ KEREVETİNE ÇIKMAK 
İÇİN HALA UĞRAŞIYORUZ

zaman durumu kurtarır. İş magazine gelince 
orada biraz durup düşünmek gerekiyor. Tabi 
ki kurumsal hayatı ve magazin dünyasını aynı 
kefede tartmak doğru olmaz. Ama…

Kraliyet Ailesi’nin mensubu olmak ya 
da mensup olmaya aday olmak üstelik 
öncesinde bir tv geçmişiniz varsa oldukça ilgi 
çekici bir durum. Hakkınızda yazılan çizilen 
sayısız şey olacak. Hepsi için de tek tek 
açıklama yapmak hem gereksiz olup, hem de 
pek mümkün görünmüyor. Ancak gündemi bu 
kadar meşgul ederken üstelik sadece İngiltere 
değil tüm dünyada merak konusu olmuşken 
düğün günü bile basına yapılan kısa bir 
konuşma oldukça şık dururdu. 

Bahtını yapıp da, tahtı için durumu şansa 
bırakılan herkes Meghan Markle kadar şanslı 
olmayabiliyor. O yüzden kurumsal hayatta bin 
bir zorlukla çalışarak edindiğiniz tahtınızı her 
türlü kriz ve spekülasyondan korumak için işin 
uzmanından destek almanız gerekiyor. 

Söz konusu çocuklar olduğunda 
en önemli konuların başında eğitim 
geliyor. Çocukların fiziki ve psikolojik 
gelişimi için ebeveynleri destekleyen 

Selpak oluşturduğu ‘‘Tuvalete 
Merhaba’’ platformu ile 400 bin  

anne – babaya ulaştı. 

7 YILDA 
400 BİN 
AİLEYE 

DOKUNDU

ğitimin önemini her fırsatta 
dile getiren Selpak, bu 
konuda 7 yıl önce büyük 
bir adım attı. Oluşturduğu 
‘‘Tuvalete Merhaba’’ platfor-
mu ile 7 yıl içinde çocukları 
henüz tuvalet eğitimine 
başlamamış ya da tuvalet 

eğitiminde sorun yaşayan 400 bin 
anne – babaya destek oldu. 

YIL SONUNA KADAR 150 BİN 
EBEVEYNE ULAŞILACAK
Türkiye’de temizlik kağıdı 
sektörünün lider markası olarak 
bilinen Selpak, ‘‘Tuvalete Merhaba’’ 
platformunun bu yıl 7. yılını 
kutluyor. Geçen 7 yılda 400 
bin aileye ulaşmanın gururunu 
taşıyan Selpak, bu yıl farklı dijital 
kanallarda aktif hale gelerek erişimi 
güçlenen platform, yılsonuna kadar 
en az 150 bin anne-babaya daha 
dokunmayı hedefliyor.  

DAHA FAZLA AİLEYE 
DOKUNABİLMEK HEDEFLENİYOR
Yaşları 1 ile 3 arasında farklılık 
gösteren çocuklara doğru tuvalet 
eğitimi vermeyi amaçlayan projeyi 
başından beri yürüten Prof. Dr. 
Bengi Semerci, eğitim hakkında 
şunları söylüyor: Çocukta temel 
kişisel hijyen alışkanlıklarının 
genelde 24 ile 36. aylar arasında 
oluşuyor. Tuvalet eğitimi doğal bir 
gelişim süreci olmasına karşın, 
bebeklikten çocukluğa geçişte 
özenle atlatılması gereken bir 
öneme sahip. Önemli, çünkü 
çocukların özgüvenlerinin 
gelişiminde bu sürecin büyük etkisi 
var. Bu sürecin inatla ve savaşarak 
değil, sevgiyle ve keyifle atlatılması 
gerekiyor. Tuvalet eğitiminin evin 
içindeki en önemli konu, çözülmesi 
gereken bir süreç şeklinde 
algılanması, eğitimi hem çocuk 
hem aile açısından zorlaştırır. Sabır 

E
Tuvalet 

Eğitimine 
Başlamadan 

Önce Bunlara 
Dikkat

l Ev değişikliği 
yapmamaya,
l Yeni bir kardeş 
gelmemiş 
olmasına,
l Eşlerin boşanma 
sürecini yaşıyor 
olmamasına,
l Çok yakın 
birini kaybetmiş 
olmamaya,
l Çocuğunuzun 
ciddi bir 
hastalık yaşıyor 
olmamasına dikkat 
edin.

Eğitim Sırasında 
Bunları Yapmayın
l Eğitime 
başladığınız andan 
itibaren tuvalet 
alışkanlıkları ve 
hareketleriyle ilgili 
cezalandırmayın ve 
korkutmayın.
l Her şeyin bir 
anda olmasını 
beklemeyin, aceleci 
davranmayın.
l Abartı 
ödüllendirmelerde 
bulunmayın.
l Bu eğitimi 
evin gündemine 
yerleştirmeyin.

bu dönemin anahtar sözcüğüdür. 
Bu yüzden eğitimin nasıl 
verileceğine, çıkabilecek sorunlara 
yoğunlaşarak, eğitimi bir endişe 
nedeni, bir sorun gibi algılamamak 
gerekir. Unutulmamalıdır ki 
tuvalet eğitimi doğal sürecin bir 
parçasıdır. Bu nedenle çocuğun 
eğitim sürecindeki davranışlarına 
aşırı tepkiler vermemek gerekir.”

‘‘TUVALETE MERHABA’’ FARKLI 
KANALLARLA DAHA DA 
YAYILACAK
Tuvalet eğitimi sürecinde 
ailelerinin yanında olmayı 
hedefleyen Selpak, iletişim 
kanalları genişleterek bu 
yıl youtube ve instagram 
sayfalarından da ebeveynlere 
tuvalet eğitimi süreci hakkında 
destek verecek. Akıllara takılan 
soruları yanıtlandıracak. Tuvalet 
eğitimi sürecinde ebeveynlere 
destek vermeyi amaçladıklarını 
dile getiren Eczacıbaşı Tüketim 
Ürünleri Kâğıt Kategorisi Pazarlama 
Direktörü Aslı Biçer “2011 yılından 
bu yana tuvalet eğitimine 
başlamamış ya da tuvalet 
eğitiminde sorunlar yaşayan 
anne-babalara uzmanlarımızla 
birlikte destek veriyoruz. Selpak 
olarak, eğitimin çocukluktan 
başlaması gerektiğini göz önüne 
alarak başlattığımız bu projeyle, 
daha sağlıklı ve çağdaş bir toplum 
oluşmasına katkıda bulunuyor 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Nida Özer Can

KSS
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Türkiye, son 10 yılda özelleştirme süreciyle liman işletmeciliği alanında büyümesini sürdürüyor. 
Satın alma ve altyapı yatırımlarının öne çıktığı süreçte Türkiye’nin en büyük üç limanından birisi 
olan Kumport Limanı, 100 milyon dolarlık 2. faz yatırımlarını önümüzdeki 
5 yıl içerisinde gerçekleştireceğini açıkladı. 

100 MİLYON 
DOLARLIK YATIRIM

015 yılında çoğunluk hissesi CMPH, 
COSCO Shipping Ports Limited ve 
CIC’den oluşan Çinli konsorsiyum 
tarafından satın alınan ve Çin’in 
Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırım 
olan Kumport Limanı, Marmara 
Bölgesi’ndeki en büyük vinçlerin 
siparişini verdiğini duyurdu. Mar-

mara Bölgesi’nin en önemli ithalat ve 
ihracat kapıları arasında yer alan liman, 
aynı zamanda konumu ve kapasitesi iti-
barıyla Marmara ve Karadeniz Havzası’ndaki 
tüm ülkelere yapılan taşımaların en önemli 
aktarma limanları arasında yer alıyor. 2017 yılın-
da çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Kumport’un 
2018 yılında da belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlediğini 
belirten Kumport CEO’su Özgür Soy, “2017 yılında yaklaşık 1,1 
milyon TEU konteyner elleçleyerek çift haneli büyüme rakamı-
na ulaşma başarımızın ardında, bölgemizde faaliyet gösteren 
tüm gemilere hizmet verebilecek fiziki kapasiteyi sunmamız 
yer alıyor. Bu büyümeyi 2018 yılının ilk çeyreğinde de göre-
biliyoruz. Birinci çeyrekte Marmara Bölgesi’nde en fazla lokal 
iş hacmine (ithalat ve ihracat) ulaşan liman olmayı başardık’’ 
ifadesini kullanıyor. 

2
100 MİLYON DOLAR YATIRIM  

Geçtiğimiz beş yılda 200 milyon TL yatırım yapılan 
Kumport Limanı’na önümüzdeki beş yıl içinde 

100 milyon dolar daha yatırım gerçekleştirmeyi 
planladıklarını açıklayan Özgür Soy şöyle devam 
ediyor: ‘‘Deniz ticaretinde yaşanan değişiklikler 
limanları doğrudan etkiliyor. Son yıllarda dünya 
deniz ticaretinde faaliyet gösteren konteyner 
taşımacıları, birleşme ve satın alma yöntemiyle 
daha büyük şirketler oluşturdu. Bu birleşmeler 

sonucunda büyük gemilerin deniz ticaretinde 
kullanım oranları artış gösterdi, buna paralel olarak 

100 milyon Dolarlık 2. faz yatırımımızın yarısını 2018 
yılında gerçekleştireceğiz ve yatırımlarımızın sonrasında 

20 bin TEU büyüklüğündeki gemileri dahi elleçleyebileceğiz.’’

BÖLGENİN EN BÜYÜK VİNCİ GELİYOR 
İskele uzunluğunu artırarak elleçleme kapasitesini artırmaya eden 
Kumport, 2018 yılında yeni jenerasyon 20 bin TEU ve üzeri gemi-
lere hizmet etmek üzere 24. sıradan konteyner alabilen 2 adet 
rıhtım vinci ve 8 adet saha vinci sipariş etti. Kumport’un sipariş 
ettiği saha vinçleri bölgede kullanılacak en büyük vinçler olma 
özelliğine sahip. Yeni vinç yatırımlarıyla iş hacmini büyütecek olan 
Kumport, 2018 yılında TEU bazında çift haneli büyüme öngörüyor.

witter, Facebook, Instagram ve diğer kanalların yarattığı yakınlık, özellikle 
konu üzerinde halkın yorumlarının ani artışı ve cevabın (veya bu durumda 

cevap eksikliğinin) bir dakika içinde yaşanması nedeniyle kriz yönetimi 
daha da zor hale geliyor. 

ABD genelinde göz önündeki kurum ve kuruluşlar için 
gerçekleştirilen kriz iletişimleri programı kapsamında sosyal 

medya üzerinden kriz yönetmek hakkında bilinmesi 
gereken 5 noktayı şöyle özetleyebiliriz: 

SOSYAL MEDYA 
ÜZERİNDEN KRİZ 

YÖNETİMİ HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKEN 

5 MADDE 
Sosyal medya, iletişim ve pazarlama alanında her şeyi değiştirdiği 

gibi, kriz yönetimini de bambaşka bir noktaya ulaştırdı.  

T
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2
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ŞIRKETINIZIN SOSYAL 
KANALLARININ 
KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN 
Hassas durumların sosyal medya üze-
rinden yönetilmesi, krizin vurmasından 
çok önce başlıyor. İç iletişim ekibiniz, 
kuruluşunuza ait sosyal medya hesap-
larını, parolaları, bu hesaplara kimlerin 
sahip olduğunu ve kimlerin erişiminin 
bulunduğunu bilmesi ve bir liste tutması 
gerekiyor. Bu kanalların her birine ne 
yapılacağına karar verilmeli. Bu kanallar 
kapattırılmalı mı? Ana Facebook say-
fanızla birleştirilmeli mi? Ve en önemlisi, 
tüm hesaplara erişiminizin bulunmasına 
dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kriz vurunca 
veya vurursa, bu hesaplara hemen erişim 
sağlayabilir ve takip edebilirsiniz. 

BIR ACIL MÜDAHALE EKIBI KURUN 

Sosyal medya hızlı hareket ediyor. Sizin de hızlı olmanız gerekiyor. 
Çevrimiçi gelişen bir durumu etkili bir şekilde yönetmek için uzun 
süreli bir toplantı ve onay süreci boyunca oturmaya zaman bulun-
muyor. Bu durumu ilk ağızdan biliyoruz: bir müşteri, geniş sosyal 
medya aktivitesi olan ve ulusal medyaya konu olan görünürlüğü 
yüksek bir krize maruz kalmıştı. İç iletişim ekibi gerçek zamanlı 
tepki gösterme ihtiyacı görürken, yönetim ekibi bunu görmedi. Şir-
ketin tepki süresi uzadıkça, ilgili konu ve tepki eksikliği nedeniyle 
topluluk daha da öfkelendi. Müşteriler ihmal edildiklerini hisset-
mekle kalmadı, şirketin umursamadığını da düşündüler ve durum 
içinde yer alan herkes için son derece kötü bir hal aldı. Sizin de 
olayın başlangıcında sosyal tepkiyi kimin göstereceği konusunda 
karar vermeniz gerekiyor. Elbette, yönetim ekibi ve hukuk müşa-
virliği de bu süreçte söz sahibi olabilir. 

SON OLARAK, BAŞKALARININ 
DENEYIMLERINDEN  
DERS ÇIKARIN
Sosyal medyada büyük bir kriz çıktığında, bu krizi takip 
edin. Kimin neyi, nerede ve ne zaman söylediğini analiz 
edin. Kuruluşun bu durumu iyi bir şekilde idare ettiğini 
düşünüyor musunuz? İnsanlar kuruluşun tepkileri hakkında 
ne söylüyor? Başkalarının krizini uzaktan izlemek, objektif 
bir şekilde düşünmenize yardımcı olacaktır. Böylece ders 
çıkarıp nelerin işe yaradığını düşünebilirsiniz. Ve umarız, bu 
bakış açınızı hiçbir krizde kullanmanız gerekmez.

NE SÖYLENDIĞINI 
VE BUNLARI KIMIN 
SÖYLEDIĞINI ÖĞRENIN
Krize ilişkin etiketlerin takip edilmesi, 
konunun izlenmesinde etkili bir yol olarak 
karşımıza çıkıyor. Ancak konuşmaları 
yönlendiren kişileri de öğrenmelisiniz. 
Kimler retweet ediliyor veya alıntılanıyor? 
Bu size, konuşmaları yönlendiren çekirdek 
grup hakkında bir fikir verecek, kamuya 
açık bir şekilde mi tepki göstereceğinize 
veya doğrudan onlarla mı bağlantıya 
geçeceğinize karar vermenizde yardımcı 
olacaktır. Etkili izleme araçlarına şunlar 
dahildir: Hootsuite ve Buzzsumo, Twitter 
için ise Tweetreach.

MESAJLAŞMALARDA 
TUTARLI OLUN
Platformdan bağımsız olarak tüm iletişimlerin, 
kuruluşun sosyal medya stratejisi ve genel 
mesajlaşmalarına uygun olması çok önemli yer 
tutuyor. Karışıklık yaratmanın en kolay ve hızlı 
yolu, bir muhabire bir şey söylemek, çevrimiçi 
olarak ise farklı bir şey söylemekten geçiyor. 
Unutmayın çevrimiçi olarak söylediğiniz her 
şey, takipçiler tarafından olumsuz bir şekilde 
eleştirilecektir. Tartışmaya girme ve konuya dahil 
olma dürtüsüne direnin. Aksi durumda sosyal 
medya krizin bir parçası değil, kaynağı olur. 

✍Hilary Allard / EVP, and Philip Hauserman, VP - The Castle Group

YATIRIM
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Halkla ilişkiler yapanların işlerinin zor olduğunu belirten 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, ‘’Bir 
taraftan şirketlerin ‘benim haberimi büyük gördür’ baskısı, 

bir taraftan bizim ‘küçük dağları ben yarattım, büyüklere de 
niyetliyim’ egomuz… Bazen o kadar kaprisli bir hal alıyor ki 

tavırlarımız, utanıyorum’’ ifadesini kullanıyor. 

HAKAN GÜLDAĞ

GAZETECİNİN, 

HABERCİLİK, MUHABİRLİK  
GENLERİNDE BOZULMA VARSA, 

ÇEKİN FİŞİNİ… HAYIR GELMEZ!

Röportaj: Cihan Oruçoğlu✍
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olsun, işe muhabir olarak başladım, kısmetse meslek hayatımın 
sonuna kadar da muhabir olacağım. Bu bir dilekten çok bir 
hedef benim için. Zira gazetecinin, habercilik, muhabirlik 
genlerinde bozulma varsa, çekin fişini… Hayır gelmez!

Medyada son dönemde gerçekleşen el değiştirmeler ile 
medya yeniden şekillenmiş oldu. Siz bu değişimleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Medyada bir kırılma yaşanıyor. Ama bu sadece son el 
değiştirmeler ile ilgili değil bu kırılma... Daha önce de yaşandı. 
Benim gözlemlediğim ilk faz değişikliği 80’li yıllarda yaşandı. 
‘Gazete’ ve ‘gazeteciler’ vardı. Sonra ‘medya’ ve ‘medya 
mensubu’ oldular. Basına ciddi sermaye girdi. Gazeteci aileler 
yavaş yavaş çekildi. Bir nevi esnaflıktan endüstriye geçiş 
oldu. Bugün yaşananlar bir bakıma o sürecin bir devamı. 
Mesleki bağımsızlık zaten bu faz değişikliği nedeniyle giderek 
azalıyordu. Şimdiki kırılma bunu katmerli hale getirdi. 

Hürriyet Gazetesi’ndeki değişimi de bu anlamda 
değerlendirir misiniz?
Tabii hiçbir şey bir anda buharlaşmıyor.  Isının düzeyi de 
önemli… Büyük sermaye basına girmişti ama belli değerler, 
kurumsal yapılarda sürüyordu. Çok törpülenmiş olsalar da… 
Sonra o kırıntılar da ortadan kalktı bir çok gazetede. Hürriyet 
kurumsal bir yapı olarak varlığını bir düzeyde sürdürüyordu. 
Şimdi bakıp izleyeceğiz. İşleri hiç kolay değil… Vahap Munyar 
gibi, işin temelini bilen ekonomi gazeteciliğinde çok önemli bir 
ismin işin başına gelmesi Hürriyet için bir şans. 

konomi gazetecilerinin 10 yıl önce her düzeyde daha 
serbest olduğunu ifade eden Hakan Güldağ, ‘‘Şimdi 
patrona, reklam verene, hükümete daha bağımlılar… 
Bürokrasiden daha fazla haber alabilirdik. O kaynakta 
büyük düşüş var. İnsanlar eskiden ‘beni haber yap’ 
derdi, şimdi ortalıkta görünmemek, göze batmamak 
için haber olmak istemeyenler arttı. Çok konuşmak, 
hele eleştirmek istemiyorlar. Bu önemli bir değişiklik. 
Ama o da değişir’’ diyor. 

1987 yılında başladığınız Dünya Gazetesi’nde 
Dış Haberler Servisi, Borsa Servisi, Yazı İşleri 
gibi bölümlerde çalıştınız. Dünya Gazetesi’nden 
önce ise politik dergilerin yazı işleri kadrolarında 

yer aldınız. Sizin için ‘alaylı gazeteci’ deniliyor. Siz bu 
tanımlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?   
Alaylı gazeteci, daha çok çekirdekten yetişmiş gazetecidir. O 
gazeteciler, hataları yüzüne vurulunca kızmaz. Yaptığı hatayı 
düzeltmenin yollarını arar. ‘Alaylı’ gazetecilerle hızla yol alırsınız. 
Üstelik fazla hataya da düşmezler. Alaylı ya da mektepli… 
Bizim gazetecilik mesleğinin zirvesi muhabirliktir. Bu en önemli 
öğretmenlerimizden biri Nezih Demirkent’in sözüdür. “Gazetelere 
renk veren kişiler tartışmasız muhabirlerdir. Onun içindir ki, 
bizim meslekte en büyük görev muhabirliktir” derdi. Sonra da 
eklerdi: “Muhabir olmak bir yapı meselesidir. Duymak, hissetmek, 
yaşamak işidir… “ Servis şefi de olsa, yazı işleri müdürü ya da 
genel yayın yönetmeni, gazetecinin öncelikli işi muhabirliktir. 
Çünkü gazeteyi gazete yapan haberdir. Bugün titrim ne olursa 
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ELEŞTIREL DÜŞÜNCE, IFADE 
ÖZGÜRLÜĞÜ… BUNLAR TEMEL! 
SORUŞTURMA, ARAŞTIRMA VE DE 
SORGULAMA OLMADI MI, ISTERSENIZ EN 
MÜKEMMEL KAĞIDA BASIN, ISTERSENIZ 
EN JANJANLI STÜDYOYU KURUN, ILGI 
ÇEKEMEZSINIZ.

KISA KISA HAKAN GÜLDAĞ
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İlk Adım Dergisi: Çok 
küçük bir idealist grubun 
girişimi. İlk adımlar 
genellikle yanlış olur. 
Temelindeki niyetten ötürü 
İlk Adım’a yanlış demeye 
dilim varmaz.  

Daçka – Darüşşafaka: 
Eğitimde fırsat eşitliğinin 
köklü adı. Toplumun en 
yoksul kesimlerinden 
yetim ve öksüz çocukları 
alır, toplumun en üst kat-
manlarına çıkacak biçimde 
donatır. Kanatlandıysam o 
kökün payı büyük. Ve tabii, 
bu yıl Avrupa Kupası’nı 
alan sıkı taraftarı olduğum 
basketbol takımı.

Pişmanlık – Çok 
yaşamam. İnşallah bun-
dan sonra da basiretim 
bağlanıp da pişmanlık 
yaşayacağım bir şey 
yapmam.

Yazar – Ahkam 
kesmeyecek, bilgi 
aktaracak. Akıcı üslubu 
olacak. Sıkıcı ama önemli 
olanı ilginç ve dikkat çekici 
hale getirecek. Okuru 
adam etmekle, doğru yola 
getirmekle uğraşmayacak. 
Hazır reçete sunmak 
yerine, düşünmeye ve 
araştırmaya yöneltecek. 
Böyle kalemler buldum 
mu, hemen köşe yazarlığı 
teklif ediyorum… 

Medya – Gidenin belli 
ama gözümüzün geleni 
de tam seçemediği ortam. 
Çinlilerin bir bedduası 
var: ‘Umarım bir geçiş 
döneminde yaşarsın’ diyor-
lar. Şimdi medya bir geçiş 
döneminde… Ama krizi 
teknolojik gelişmeden çok, 
gazeteciliğin galip gelm-
esiyle bitecek.  En azından 
benim umudum o!

Sosyal medya – Yokum

Politika – Sevimsiz 
vazgeçilmez. Ekonominin 
bile en az yüzde 90’ı… 

Aşk- Benim için Hanife…

Dünya Gazetesi – Genel 
Yayın Yönetmeni olduğum 
için söylemiyorum, Türki-
ye’de gelmiş geçmiş en iyi 
ekonomi gazetesi.

İtalya Como Gölü
Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu Genel Kurulu 

Gazetelerin yönetim anlayışları 
tirajlarında belirleyici etken oluyor mu?
Doğrudan propaganda yapanları zaten bir 
kenara bırakıyorum. Son dönemde ‘doğruyu 
söyleyemiyoruz, bari yalan söylemeyelim’ 
yaklaşımıyla gazete yöneticilerince tercih 
edilen ‘sosyal içerikli’ ya da ‘çevreci’ 
manşetler de bir yere kadar idare eder. 
Pamuk helva gibi ağızda belli bir lezzet 
bırakan ama içi boş haberler, yazılar 
medyayı kurtaramaz. Onun için, haber ve 
haberciliği arka plana atan, kontrol altına 
alma çabaları, meslek değerlerine uygun 
olmadığı gibi, ticari olarak da doğru değil… 
Medya sahipleri, etiği geçtik, ticari olarak da 
bakmıyor olaya… Adeta umurlarında değil!  
Anlaşılan amaç tamamen farklılaştı. Öyle 
olunca da mesleki anlamda tartışma zemini 
kalmıyor. Ortaya çıkan güçler, olup biteni 
senin gözünle görmüyor ki… Meseleye 
bakışları da kavrayışları da ortak değil! Onun 
için ortak sorunlara, ortak çözüm bulmak 
için zemin de oluşmuyor. Dolayısıyla, medya 
kontrol altına girdikçe hem saygınlık, hem 
de ilgi kaybı artarak sürecek. Görünen köy 
kılavuz istemez. Bunu sadece yazılı basın ve 
televizyon kanalları için de söylemiyorum. 
İnternet kontrollü hale gelsin, orası da 
ilgiyi yitirir. Diyorsunuz ya, ‘medyanın 
yeniden şekillenmesi’ diye, bugün artık 
olay medyanın şekillenmesinin çok 
ötesinde… Toplum mühendisliğinden ayrı 
değerlendirilemez. Ha, dün çok mu farklıydı? 
Çok değilse de farklıydı. Gazeteciler kendini 
‘dördüncü kuvvet’ mensubu görüyordu. 
Şimdi hayalini bile kurmuyorlar. Hiç 
olmazsa basın, olup biteni topluma aktarma 
kabiliyetine sahip hale gelmişti. Şimdi 
bu kabiliyet tekrar çok köreldi. Hürriyet’in 
satışı bu açıdan da değerlendirmeye 
değer. Medyada basit bir mülkiyet ya da el 

değişikliğinin ötesinde sonuçlar doğurma 
potansiyeli taşıyor. Ama hayat boşluk 
sevmez. Şimdi terazinin bir kefesi iyice 
ağırlaştı. Bir boşluk oluşuyor. Ben er-geç 
dengeye geleceğini düşünüyorum. Keser 
döner sap döner, gün gelir hesap döner! 
Ülkeme ve insanlarımıza inanıyorum. Tabii 
kendime de… 

Siz; gazetenizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Yenilikçi şirketlerimizi ulusal kamuoyuna iyi 
taşıdığımızı düşünüyorum. Bu açıdan son 
derece önemli bir işlev görüyor DÜNYA… 
Sadece bir gazete değil. Bir iş platformu… 
Ayrıca, hiçbir şeyi eğip bükmeden olduğu 
gibi yansıtmaya özen gösteriyoruz. Bu 
da gazetemde sevdiğim bir yan... Ne 
olayları olduğundan iyi, ne de olduğundan 
kötü gösterme çabamız yok bizim. Ne 
ekonominin iyiye gittiğinin propagandasını 
yapmakla, ne de battığını ispat etmekle 
görevli hissediyoruz kendimizi. Ne bir 
grubun sözcüyüz, ne bir finans kuruluşunun 
borazanı. Bir gazeteci için çok büyük rahatlık 
bu. Nimet! Bunu bize sağlayanlara her 
zaman teşekkür borçluyuz. Kolay olmadığını 
da biliyoruz. 

Ekonomi gazeteciliğinin 10 yıl önceki 
ve bugünkü durumu hakkında kıyaslama 
yapabilir misiniz? 
Ekonomi gazetecilerinin eli kolu daha 
serbestti. Her düzeyde… Şimdi patrona, 
reklam verene, hükümete daha bağımlılar… 
Bürokrasiden daha fazla haber alabilirdik. O 
kaynakta büyük düşüş var. İnsanlar eskiden 
‘beni haber yap’ derdi, şimdi ortalıkta 
görünmemek, göze batmamak için haber 
olmak istemeyenler arttı. Çok konuşmak, 
hele eleştirmek istemiyorlar.  Bu önemli bir 
değişiklik. Ama o da değişir. Öte yandan, 
teknoloji ile ilgili haberlere daha fazla 
önem veriliyor. 10 yıl önce ekonomik ve 
parasal konular haberlerimizin neredeyse 
tamamını oluşturuyordu. Şimdi mesela 
çevre konusunda iyi-kötü haber yapılıyor. 
Ben bu tür haberlerin daha da artacağını 
düşünüyorum. 

Gazeteci ve PR’cı ilişkisini nasıl 
yorumluyorsunuz? Nasıl olmalı?
Doğrusu, halkla ilişkiler yapanların da işi 
zor… Kim demişti, şimdi hatırlamıyorum 
ama ‘İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde 
Mesleki İlkeler’ için hazırlık yaparken, 
toplantıların birinde, ‘örsle çekiç arasında’ 
diye bir tanımlama yapılmıştı halka 
ilişkiciler için... Doğru söze ne denir! 
Bir taraftan şirketlerin ‘benim haberimi 
büyük gördür’ baskısı, bir taraftan bizim 
‘küçük dağları ben yarattım, büyüklere de 
niyetliyim’ egomuz… Bazen o kadar kaprisli 
bir hal alıyor ki tavırlarımız, utanıyorum.  

Bu arada, halkla ilişkiler yapan bir çok 
arkadaşlarımız da eski gazeteci…  Üstüne 
üstlük, iki grup arasındaki geçişkenlik 
son yıllarda, bizim sektördeki iklim ve 
hayat şartlarının zorlamasıyla bir hayli 
yoğunlaştı. Aradaki ilişki sadece bu nedenle 
bile olsa çok daha empati dolu olmalı… 
Biraz önce değindiğim gazeteciler ve 
iletişim profesyonelleri arasındaki ‘Mesleki 
İlkeler’ manzumesi, ilişkilerin nasıl olması 
gerektiğine dair oldukça kapsamlı bir 
çerçeve çiziyor. Benim de altında imzam var. 
Yani, nasıl olması gerektiği konusunda bir 
sorun yok. Fikir birlikteliği sağlandı. Mesele 
uygulamada… Orada ne kadar başarılıyız? 
Sıfır diyemem ama içinizi de karartmayayım 
şimdi…

Size göre PR’cıların en çok yaptığı hata 
nedir?
Her iki tarafın da hatası çok. İlla PR 
tarafından bak derseniz, benim en fitil 
olduğum; gönderdiği bülteni kullanmamız 
için iletişim profesyoneli arkadaşımın ‘abi 
bunlar reklam da verecekler’ lafı…

Hakan Güldağ iş hayatı dışında 
nasıl biridir? Boş zamanlarını nasıl 
değerlendirir?
Boş zaman fakiri biridir. Anadolu’da çok 
dolaşması, bir günde 9 kapı yapması 
nedeniyle, tam tersi söylenir, iltifatlar 
alır ama işin gerçeği zamanı yönetmek 
konusunda hayli beceriksizdir.  Hemen her 
davete icabet etmeye çalışır. Sosyal işleri de 
çoktur. Gazete, televizyon, radyo derken boş 
zaman bulamaz. Bulduğunda mutlaka ailesi 
ile geçirmek ister. 36 yıllık eşini bu yüzden 
üzmekten korkar. Haksızlık yaptığını düşünür. 
Sabah erken kalkıp, herkes yatarken kitap ve 
her türlü yayın okur. Hayatımızı şekillendiren 
temel eğilimler, dünyada ve Türkiye’de 
olup bitenin arka planı gibi konularda 
düşünmek, araştırmak ve sohbet etmekten 
hoşlanır. Bir de fırsat bulunca oğlu Deniz ile 
birlikte dağ-tepe yürür.  Hiçbir etnik alakası 
olmamasına rağmen, Doğu Karadeniz’i, 
havasını, dağlarını sever. Yedi kere Kaçkar 
zirve yapmıştır. Yurt içinde ve dışında başka 
dağlara da çıkmışlığı vardır. Bir nevi ‘dağ-
bayır budalası’dır. 



İLETİŞİMCİ
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Baskı altında nasıl konuşulacağını bilmek beceri, açıklık ve kendine güven ile sakinliği açığa 
çıkaran Zen hissine sahip olmayı gerektirir. Konuşmacınızın iyi bir şekilde eğitilmesini 
sağlamak, size gelecekte de yarar sağlar. ✍ Leeza L. Hoyt / APR - The Hoyt Organization, Inc. 

KONUŞMACI HATA YAPTIĞINDA 
YAPILACAKLAR

epimiz haberlerde görmüşüzdür.  
Konuşmacı mikrofona doğru gelir, 
bir beyanat okur ve daha sonra soru 
almaya başlar. O anda bir şey fark 
ederiz. Konuşmacı hata yapar. Konu 
dışı bir şeylerden bahsediyor olsa 
da “gözüne ışık tutulmuş tavşan” 
gibi kalır veya kasıtlı olmadan özel 

bilgileri açıklarsa, bir hata yapılmış olur. Bu 
durum konu dikkatli bir şekilde ele alın-
madığı sürece kuruluşunuza zarar verir.

Ancak şirketinizin ilerlemek için atılacak 
adımlara ilişkin bir planı bulunuyorsa, hasarı 
değerlendirebilir, hatayı düzeltebilir ve 
ilerleyebilirsiniz. 

PEKİ BUNU ETKİLİ BİR ŞEKİLDE  
NASIL YAPABİLİRSİNİZ?
Konuşmacıların yaptıkları hataları idare 
etmek için her kuruluşun atması gereken 
beş adım bulunuyor:

1-Sorumluluk alın
Hata yaptığınızı kabul etmek güvenirliğinizi 
düşürüyor gibi görünebilir; ancak kuruluşlar 
sorunlarını hızlı bir şekilde ele aldığında, 
halk daha da olumlu bir tepki gösterir. Eğer 
konuyu görmezden gelmeyi seçerseniz, 
medyanın durumdan yararlanmasını 
ve olayın daha büyük bir haber haline 
gelmesini riske edersiniz.

2-Hasar değerlendirmesi yapın
Olayın neden olduğu hasarın seviyesini 
belirleyin. Eğer küçük bir hataysa, kısa bir 
basın açıklamasıyla durum idare edilebilir. 
Eğer büyük bir hataysa, ters etkileri önlemek 
için tüm platformlardan ve kanallardan hızlı 
bir güncelleme iletin.

3-Çözüm bulun
Yaptığınız hatayı geri alamazsınız, ancak 
hasarın hepsini olmasa da bir kısmını 
düzeltebilecek bir çözüm bulabilirsiniz. Halk, 
durumu ele aldığınız için sizi takdir etse 
de durumdan bir ders çıkarmanızı ve aynı 
hatayı tekrar yapmamanızı bekler. Hatayı 
düzeltmeye yönelik isteğinizi, açıklamanızı 
bir eylemle destekleyerek gösterin.

4-Gerçeklere bağlı kalın
Çoğu zaman konuşmacılardan ne olduğunu 
açıklamaya yönelik yorumda bulunması 
veya fikir belirtmesi istenir. Bu nokta, geniş 
kapsamlı medya eğitiminin devreye girdiği 
kısımdır. Konuşmacının baskı altında nasıl 
iletişim kuracağını ve sorulara doğru, 
gerçeklere dayalı bilgilerle dikkatli bir şekilde 
nasıl cevap vereceğini bilmesine özen 
gösterin.

5-Medya Eğitimi
Olaydan sonra konuşmacıların şirketi veya 
markayı güçlü ve profesyonel bir şekilde 
temsil etmeye hazır olmasını sağlamak için 
düzgün bir medya eğitimi almasına özen 
gösterin. Medya ile çalışmanın zorlayıcı 
olduğuna şüphe yok.

H
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DÜŞÜNÜN KI 5’E 5 
BIR FINAL MAÇINI 
ANLIK OLARAK 400 
BIN KIŞI IZLIYOR! 
SANIRIM BU DÜNYANIN 
BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
MARKALARA ANLATMAK 
IÇIN YETERLI BIR 
RAKAM OLSA GEREK.

Son yılların en büyük pazarlama 
trendlerinden bazıları ne diye sorsanız, 
pazarlama ve oyunlar, oyunlaştırma ve espor 
ilk akla gelen kavramlardır. Artık her marka bu 
ekosistemin içinde yer almak için araştırma 
ve yatırımlar yapıyor ama kimi zaman 
beklentileri karşılanmıyor. Bunun iki temel 
sebebi var; birincisi beklentiyi yanlış ve kısa 
süreli kurgulamak, ikincisi ise gerçekten bu 
konuda uzmanlaşmamış olmak.

Gelin “Oyunlaştırma’dan” başlayalım. 
Türkiye’de yaşadığımıza göre Gamification, 
game elements gibi plaza ağzı terimleri geçip, 
temel Türkçemiz ile oyunlaştırmayı anlayalım. 
Oyun ve oynama dinamiklerini markaya, 
işletmeye ya da dilediğiniz bir ürüne ekleyerek, 
interaktif oyunsal bir ortam yaratma temeline 
dayanır bu kavram. Oyunlaştırma “oyun” 
değildir. Oyunlarda kullanılan ödüllendirme 
sistemleri ve rekabet unsurlarını, dijital oyun 
tasarım tekniklerini de kullanarak iş dünyası 
ve oyun dışı unsurlara dahil edip, onları 
etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmektir. Efektif 
kullanım alanları ise; şirket içi işe alımlar, 
çalışan memnuniyetini arttırmak, kullanıcı 
deneyimini daha eğlenceli hale getirerek bir 
başka amaç sunarak satışları arttırmaktır. 

OYUNDA MISINIZ?

“Espor”, Elektronik Sporlar! Devir değişti 
e tabi Çelik de değişti atasözümüzün cuk 
diye oturduğu kavramdır. En basit haliyle 
bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere 
katılan profesyonel oyuncular ile oynanmasıdır. 
Espor, oyunların profesyonel sahnesidir. 
Türkiye’de en çok izlenen futboldan sonra 
gelendir. Neden biliyor musunuz? Gençler 
artık dijital çağda yaşıyor, TV devri kapanıyor 
her şey bilgisayarlar ve telefonlar üzerinden 
ilerliyor onlar için. Hobileri olan oyunlar ise 
bir anda STAR olabilecekleri profesyonel bir 
spor dalına espora dönüşmüş durumda. Hem 
en eğlendikleri sistemin içindeler hem de bir 
amaç için oradalar ve profesyonel olarak para 
kazanıyorlar! Takımlar kuruluyor, antrenmanlar, 
hazırlık maçları yapılıyor, profesyonel lig ve 
turnuvalarda hem rekabetin içinde olmak hem 
başarı hem de para kazanmak için yarışılıyor. 
Sandığınızın aksine gerçek profesyonel 
oyuncular sağlıklı besleniyor, spor yapıyor 
ve düzenli yaşıyor. Düşünün ki 5’e 5 bir final 
maçını anlık olarak 400 bin kişi izliyor! Sanırım 
bu dünyanın büyüklüğünü markalara anlatmak 
için yeterli bir rakam olsa gerek! 

Gaming in Turkey Oyun Ajansı ve Espor Ajansı 
olarak senelerimizi sadece ve sadece bu 
ekosisteme adadık. Hem oyun firmalarına 
pazarlama ve operasyon konusunda destek 
veriyoruz, hem markalara bu dünyada nasıl 
yer almalarına dair danışmanlık yapıyoruz ya 
da birebir oyun ajansları oluyoruz, hem de bir 
yandan kendi oyunlarımızı üretirken, BLAST Pro 
Series gibi Türkiye’ye ilk Global Devasa espor 
organizasyonunu partnerlerimizle beraber 
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ozan Aydemir
Kurucu / Founder
Gaming in Turkey
“Oyun ve Espor Ajansı”
www.gaminginturkey.com

UYANMALARI İÇİN 

ALARMA GEREK YOK! 

ONLARI   AYAKTA TUTAN    

"TUTKULARI"

“Oyun Dünyası” ise bambaşka bir evrendir. 
Oyuncular için bir ritüel, sadakat, bağlılık, 
arkadaşlık, rekabet, eğlence, zevk, düşünme, 
sosyalleşme (düşünülenin tam aksine) 
kavramlarını temsil eder. Milyonları içine 
çeken oyun dünyası gençlere ulaşmak isteyen 
markalar için en verimli reklam mecrasıdır. 
Ama, bu reklam parayı verdim görünürlük 
aldım şeklinde işe yaramaz. Markaların bu 
dünyayı anlayıp yatırımlarını oyuncuları 
rahatsız etmeyecek şekilde oyunun bir parçası 
gibi yapmaları gerekir. Başarılı olabilmek 
için uzun soluklu stratejiler yapmaları ve 
en önemlisi ise, oyunu, oyuncuyu, oyun 
dünyasını anlamaları lazım. Hala “ben oyun 
oynamıyorum ama yatırım yapmamız gerek” 
diyen bir ekip var ise ya boş verin bildiğinizi 
okuyun ya da bir bilenle yol alın.

OYUNDA MISIN?

Neredeyse otuz yıldır halkla ilişkiler 
sektöründe bulunan biri olarak, iş 
ortaklarından ihtiyaçlarına uygun PR 
şirketini nasıl ve neden bulacakları 
konusunda sorular alıyorum. Sizler için 
okuması kolay birkaç liste hazırladık.

DOĞRU 
PR ŞİRKETİNİ 

RGN’s Phoenix ajansı, 
HMA Halkla İlişkiler’de 
çalışan meslektaşım Alison 
Bailin, “neden” sorusunu 
cevaplamak için 10 sebep 
sunuyor:

NEDEN BİR PR AJANSIYLA 
ANLAŞMALISINIZ:

1- Medya, etkileyiciler, çevrimiçi, 
sosyal alan, hedef kitle veya 
diğerlerinde varlığınızı artırmak 
istiyorsanız
2- Hikayenizi anlatmak veya 
yeni müşterilerin ilgisini çekmek 
istiyorsanız 
3- Sektörünüze etki eden bir şey 
yapıyorsanız 
4- Sektörünüzde uzman ve fikir 
lideri olarak tanınmak istiyorsanız 
5- Yeni ilişkiler kurmak istiyorsanız 
6- Topluma etki eden bir şey 
yapıyorsanız.
7- Güven tesis etmek istiyorsanız 
8- Yatırımcıların ilgisini çekmek 
istiyorsanız. 
9- Sorunları çözmek için yardım 
almak istiyorsanız
10- Pazarlama ilişkileri ve açık 
iletişim hedefleri için 

Mükemmel PR ve pazarlama 
iletişim ajansını bulmak biraz 
randevulaşmaya benziyor. 
Ruh eşinizi bulmak için birkaç 
kurbağayı öpmeniz gerekiyor. 
Kurbağaları aradan çıkarmak için 
PR ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
doğru ajansı bulmanızda yardımcı 
olacak 5 adımlı, garantili bir süreç 
ise şöyle işliyor:

DOĞRU PR ŞİRKETİNİN  
BULUNMASI:
1. Hedeflerinizi, işin kapsamını ve 
bütçeniz hakkında iyice düşünün 
Başlamadan önce, bu en önemli 
adımdır. Önceden başarıyı 
tanımlayamıyorsanız, doğru ortağı 
asla bulamazsınız. Tek söylediğiniz 
de “Beni Wall Street Journal’a 
sok.” olmamalı. Profesyonel PR 
firmaları “işinizi büyütmenize 
yardım etmek için çalışmalarımızı 
nasıl hedeflemeliyiz?” sorusunun 
cevabını öğrenmek isterler. 
Hepsinden önemlisi, bütçenizi 
bilin ve açıkça belirtin. Aksi 
durumda doğru PR ortağını 
belirleyemezsiniz.

2. Araştırma yapın 
Şehrinizdeki “en iyi halkla ilişkiler 
firmaları”nı Google üzerinden 
aratın. Bir liste ile karşılaşacaksınız 
(kendi tanıtımlarını yapmakta 
iyi bir iş çıkaramayan firmalar 
muhtemelen sizin işinizi tanıtma 
görevini de iyi yapamayacaklardır). 
İlgili deneyime, vaka çalışmalarına, 
sonuçlara ve müşteri tavsiyelerine 
sahip olup olmadıklarına karar 
vermek için web sitelerini ziyaret 
edin.

3. Kendinize sorun: Bu firma sizin 
işinize uygun bir boyutta mı? 
Aynı Goldilocks’ta olduğu gibi, bazı 
PR firmaları çok büyük, bazıları 
çok küçük, bazıları da tam sizin 
ihtiyaçlarınıza uygundur. LCI’da 
bizler, potansiyel müşterileri 
üç tür ajans bulunduğuna dair 
bilgilendirmekteyiz: Tüm dünyada 
birden fazla ofisleri bulunan 
çok uluslu firmalar, “büyüklerin” 
becerilerinin çoğuna sahip 
ama daha az maliyetli, orta 
boyutlu ajanslar ve genellikle 
en ucuz, yerel kampanyalar için 
en uygun seçenek olan serbest 
çalışanlar. İhtiyaçlarınızı ve 
bütçenizi belirledikten sonra bu 

P
üç seçenekten hangisinin işiniz 
için en iyisi olduğuna karar 
verebilirsiniz. 

4. Ajansla görüşmeden önce 
ajansı tanıyın 
Bunu yapmanın en iyi yolu ilgi 
alanlarınızı belirten bir e-posta 
göndermektir. Daha sonra 
işinizi ve vizyonunuzu anlayıp 
anlamadıklarını görmek için bir 
arama yapmak, son olarak ise 
tekliflerini yazılı olarak yapmalarını 
istemektir. Ancak teklifler, potansiyel 
müşterilerin verdiği bilgi kadar iyi 
olur: “teklif talebi” (veya RFP) ne 
kadar iyiyse, ajans cevapları size 
o kadar uygun olur. Ayrıca RFP’nizi 
yarım düzineden fazla ajansa 
göndermeyin. Açık bir çağrı olması 
ve anlaşma ile sonuçlanmasının 
daha az muhtemel görünmesi 
nedeniyle PR sektöründe 
bulunanlarımızın çoğu buna cevap 
bile vermeyecektir. En iyi yöntem, 
yazılı olarak cevap vermelerini 
istemeden önce ajansları 
incelemektir: böylece daha iyi 
teklifler alırsınız ve ajanslar en iyi 
hamlelerini yapar.

5. En önemlisi: onları  
sevdiniz mi? 
Potansiyel müşterilere her zaman 
yüz yüze görüşmeyi tavsiye 
ederiz. Yalnızca ekip ile doğrudan 
tanışmak için değil, aynı zamanda 
ofisleri, işyeri kültürünü ve ajans 
ile personelinin yarattığı “hissi” 
değerlendirmek için de. Ajanstan 
yüz yüzeyken fikirlerini sunmalarını 
isteyin. Böylece fikirlerin ayrıntılarını 
da öğrenebilirsiniz. Daha sonra 
ekibinizde kimin çalışacağını 
sorun ve onlarla tanışmak 
isteyin. Nihayetinde bu PR 
profesyonelleriyle yakın bir şekilde 
çalışacaksınız. Bu nedenle yalnızca 
bu işin profesyonelleri olarak değil, 
insan olarak da onları sevmek 
isteyeceksiniz.

NASIL BULURSUNUZ?

AJANSTAN YÜZ YÜZEYKEN FIKIRLERINI 
SUNMALARINI ISTEYIN. BÖYLECE FIKIRLERIN 
AYRINTILARINI DA ÖĞRENEBILIRSINIZ. 

David Landis & Alison Bailin /  
Landis Communications Inc. (LCI)
✍

İLETİŞİMCİ
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AMAC Aerospace, 
Milas - Bodrum 
Havalimanı’ndaki 
yeni hangarının açılışını 
havacılık sektörünün önde 
gelen isimlerinin bir araya geldiği 
etkinlikle gerçekleştirdi. Yeni hangar 
aynı anda 20 özel jete hizmet verirken, 
Boeing 777 gibi büyük gövdeli uçaklara da 
bakım hizmeti sunacak. Yeni hangar ayrıca 
havayolu şirketlerinin ilgisini kış aylarında da 
Muğla’ya çekilmesine katkı sağlayacak.

HAVACILIK SEKTÖRÜ

AÇILIŞINDA BIR ARAYA GELDI

MAC Aerospace Group CEO’su Kadri Muhiddin’in ev 
sahipliği yaptığı etkinlikte; AMAC Aerospace Yönetim Kurulu 
üyelerinin yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri 
Kesici, Milas Kaymakamı Eren Aslan, Milas Belediye Başkanı 
Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon 
gibi isimler konuşma gerçekleştirdi. Milas Garnizon Komutanı 
Albay Cenk Erataç, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş 

de katılımcılar arasındaydı.

HAVACILIK SEKTÖRÜ BULUŞTU
Muğla’yı Ortadoğu, Afrika ve Avrupa arasında bir uçak bakım 
merkezi yapma hedefiyle yatırımı yapılan hangarın açılışına THY 
Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, TÖSHİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Teoman Tosun, Sancak Catering Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayrak gibi havacılık sektörünün önde gelen isimleri 
de katıldı. 

“SEKTÖR UZMANLARININ  
GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLIYORUZ’’
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan  
AMAC Aerospace Group CEO’su Kadri Muhiddin, 
İsviçre, Fransa ve Türkiye’de çok sayıda 
yatırımlarının bulunduğuna dikkat 
çekerek, “Yatırımlarımızda önemli 
olan pazarın ihtiyacı. İhtiyaç 

A

AMAC  
AEROSPACE’IN

olduğu sürece dünyanın her yerinde 
yatırım yapabiliriz. Bu konuda 
bir limitimiz yok. Milas – Bodrum 
havalimanındaki hangarımızı 
açtık. Bundan sonraki süreçte 
ihtiyaçlara göre bu yatırımları 
artırmak istiyoruz. Uçak bakım 
ve modifikasyon çalışmalarında 
Türk çalışanları İsviçre’de en iyi 
eğitimlerden geçirerek Türkiye’de bu 
sektörün uzmanlarının gelişmesine 
de katkı sağlıyoruz” dedi.

“BAKIM HİZMETLERİ DE BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIYOR’’
Kadri Muhiddin’in ardından açılışta 
konuşma yapan Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, 
Türkiye’nin havacılık sektörü 
açısından çok önemli bir noktada 
bulunduğuna dikkat çekerek, 
“3 saatlik bir uçuşla yaklaşık 60 
ülkeye gidebiliyoruz. Bu merkezi 
konumumuzu da iyi değerlendirerek 
önümüzdeki yıllarda havacılık 
sektöründe çok daha önemli 
çalışmalara imza atacağımıza 
inanıyoruz. Üç ayağı olan havacılık 
sektöründe havaalanları meydan 
hizmetleri ve hava taşıyıcılarının 
yanında teknik bakım hizmetleri de 
büyük önem taşıyor’’ dedi.

“YATIRIMLARDAN DOLAYI TEBRİK 
EDİYORUM’’
AMAC Aerospace’in uçak bakım 
ve onarımlarının yanında 

modifikasyon hizmetlerini de 
ülkemize getirmesinin böylesine 
önemli bir teknolojinin Türkiye’ye 
gelmesini sağladığını belirten 
Birdal, konuşmasına şöyle devam 
etti: ‘‘2012 yılında AMAC Aerospace 
Türkiye’deki ilk hangarının açılışını 
İstanbul’da gerçekleştirdiğinde yine 
bir araya gelmiştik. Bugün ikinci 
hangarın açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Kadri Muhiddin ve AMAC Aerospace 
yönetim kurulu üyelerini ülkemize 
yaptıkları bu yatırımlardan dolayı 
tebrik ediyorum. Bodrum’da ya da 
farklı bir şehrimizde olabilir. 3. ve 4. 
hangar açılışlarında da umarım yine 
birlikte oluruz.” 

“ESER ORTADA’’
Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili 
Bahri Kesici ise konuşmasında 
hangarın açılışını yapmaktan ve sivil 
havacılık sektörünün önde gelen 
isimleriyle bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek, 
“AMAC Aerospace Milas – Bodrum 
Havalimanı’na çok değerli ve kaliteli 
bir bakım tesisi kurdu. Eser ortada. 
AMAC Aerospace’in uzmanlığını 
Türkiye’ye getirmesi ülkemizin 
havacılığın farklı alanlarında da 
gelişmesini sağlayacaktır. Bizler 
de her zaman bu tarz yatırımların 
destekçisi olacağız. Bu yatırım hem 
ülkemize hem Muğla’ya önemli 
katkılar sağlayacak. Ülkemiz için 
hayırlı olsun” diye konuştu.
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KURUMSAL KIMLIK 
DEĞIŞIKLIĞININ 
BAŞARISI, HEDEFIN 
DOĞRU TESPIT 
EDILEREK BU HEDEF 
DOĞRULTUSUNDA 
OLUŞTURULAN 
BIR STRATEJIYLE 
YÖNETILEN 
DEĞIŞIM SÜRECINI 
GEREKTIRMEKTEDIR. 
AKSI TAKDIRDE 
DEĞIŞIM 
BEKLENMEDIK 
OLUMSUZ SONUÇLAR 
DOĞURABILIR. 

Sektörlerinde belirli bir bilinirlik ve satış hacmine 
ulaşan ya da tam tersi olarak ulaşamayan birçok 
markanın iletişim kapsamında ilk yapmış olduk-
ları hareket kurumsal kimlik değişikliği olmaktadır. 
Başarısı öncelikle doğru bir stratejik altyapıyı 
gerektiren bu olgu çoğu zaman sadece markanın 
logosunda basit bir tasarım değişikliği olarak 
algılanmaktadır. Oysa ki konu göründüğünden 
çok daha kapsamlı bir düşünce, karar ve tasarım 
sürecini gerektirir. 

Konuya öncelikle kurumsal kimliği tanımlamakla 
başlayalım. Kurumsal kimlik temel olarak bir 
markanın görünen yüzü, kendini ifade etme şekli 
olarak tanımlanabilir. İnsanlar gibi markalar da 
bir imaja sahiplerdir ve bu imajı yansıttıkları en 
önemli araç kurumsal kimliktir. Merkezinde logo 
ve kurumsal renk / renkler yer alsa da kurumsal 
kimlik bunların ötesinde kullanılan yazı fontu, 
reklam çalışmalarındaki tasarım şablonları ve 
basılı malzemelerdeki sayfa düzeni de dahil 
markanın tüm pazarlama kanallarındaki görsel 
dünyasını kapsamaktadır.  

Yine insanlar gibi markalar da sahip oldukları 
imajı değiştirme ihtiyacı hissedebilirler. Markanın 
el değiştirmesi, hedef kitlesinin zevk, beğeni ve 
beklentilerinin değişmesi, markanın mevcut hedef 
kitlesini koruyarak farklı bir tüketici kitlesini de 
hedef pazarına dahil etme isteği ya da tamamen 
farklı bir tüketici kitlesini hedef pazarı olarak be-
nimsemesi veya tasarım trendlerinin değişimi bu 
imaj değişikliğinin sebeplerinden birkaçını yansıt-
maktadır ama değişim isteğinin özünde tabii ki 
daha fazla satış ve kar beklentisi yatmaktadır.  

Sebep ne olursa olsun kurumsal kimlik 
değişikliğinin başarısı, hedefin doğru tespit 
edilerek bu hedef doğrultusunda oluşturulan 
bir stratejiyle yönetilen bir değişim sürecini 
gerektirmektedir. Amaç güncel tasarım trendlerini 
yakalamaksa majör bir değişim yerine kurumsalın 
mevcut tasarımı baz alınarak güncel tasarım yak-
laşımlarına göre yeniden yorumlanması yeterli 
olacaktır. Amaç mevcut hedef kitleyi koruyarak 
farklı bir tüketici kitlesini de hedef pazara dahil 
etmekse bu durumda markanın birkaç adımda 
yumuşak bir geçişle değişimini gerçekleştirmesi 
daha sağlıklı olacaktır. Diğer taraftan markanın 
mevcut hedef kitlesinden vazgeçerek tamamen 
farklı bir tüketici kitlesini hedef pazarı olarak be-
lirlediği yeniden konumlandırma durumunda ise 
kurumsal kimliğinde majör ve hızlı bir değişikliğe 

KURUMSAL KİMLİĞE 
KURAMSAL BİR BAKIŞ

gitmesi gerekecektir. Bu durum kimi zaman marka 
adının değişimini bile gerektirebilir. Her durum için 
birçok örnek mevcut olsa da ama biz en ilgi çekici 
olanlarını inceleyeceğiz.

MARLBORO
1954 yılına kadar 
Marlboro hedef kitlesi 
kadınlar olan filtreli bir 
sigaraydı. Satışların 
istenilen düzeye ul-
aşamaması nedeniyle 
radikal bir yeniden konumlandırmayla marka hedef 
kitlesini erkek olarak belirledi ve kurumsal kimliğini 
bu yönde değiştirdi. 1999’a kadar reklam kampan-
yasında kullanılan ve Marlboro’yla özdeşleşen kovboy 
(Marlboro Man) da bu değişimin bir parçasıydı. Marl-
boro’nun gerçekleştirmiş olduğu bu majör değişim 
sektörde üst sıralarda yer almasını sağladı. 

Yeniden konumlandırma durumunda başarının 
anahtarı olacak bu değişimin, yeniden konum-
landırma ihtiyacı olmadan yapıldığında ne kadar 
riskli olacağına güzel bir örnek GAP’tan geliyor.

GAP
Yeniden konumlandırma 
gerektirmeyen bir 
kurumsal kimlik değişiminin başarılı olması için 
markanın hedef kitlesi tarafından tanınmasını 
sağlayan logo, kurumsal renk, tasarım şablonları 
gibi görsel öğelerinin eski tasarımlarını 
çağrıştırması gerekmektedir. Tüketicilerin bu 
bağlantıyı kuramayacakları bir değişim büyük 
risk oluşturmaktadır. Gap’in yeniden markalaşma 
çalışması bu durumu çok iyi yansıtmaktadır.

Ünlü giyim markası Gap 2010 yılında marka 
kimliğini modernize etme kararı alarak 1986’dan 
bu yana marka kimliğinin önemli bir parçası olan 
ikonik mavi kareyi, logosunun zeminini oluşturan 
formundan vazgeçerek küçük bir mavi kare olarak 
revize etti. Yeniden markalaşma doğrultusunda 
logodaki GAP yazısının fontu da değişti. Logo 
değişimi resmi olarak duyurulmayıp sadece web 
sitesi ve sosyal ağlardaki hesaplarda güncelleme 
yapıldı. Ancak tüketicilerin tepsi hiç beklenildiği 
gibi değildi. Gap sosyal medya üzerinden yeni 
logosu hakkında çok fazla eleştiri aldı. Bu tepkilerin 
ardından yeni logo kaldırıldı. Bu başarısız logo 
değişikliği girişiminde sonra marka Gap logoyu ta-
mamen değiştirmeden modernize etmek için başka 
bir yol denedi ve istediği başarı sağladı.

Selim Ceylan
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Kazanılan medyanın içerik paylaşımında gittikçe daha önemli bir rol oynaması ile medya ilişkileri, halkla 
ilişkilerin önemli bir unsuru olarak varlığını sürdürüyor. ✍ Anne A. Buchanan / APR - Buchanan Public Relations

HABER 5SEBEBİ

H
“haber korsanlığı”nı uygular. 
Büyük bir müşterinin veri ihlali 
gerçekleştirmesinin haberleri 
meşgul ettiği bir dönemde, ipuçları 
veren güvenlik uzmanlarını 
izleyin. Bu kişilerin haberlerde 
görünmesini PR çalışanlarının 
sağlamış olma ihtimali çok 
yüksektir. Bir haber önerisinin 
etrafında içerik bulunmalıdır. 
Haber öneriniz ile daha geniş bir 
trend veya bakış açısı arasında 
bağlantı kurabilirseniz, daha iyi bir 
tepki görme olasılığını artırırsınız.

5- Haber öneriniz haber  
yapmaya değer değildi:
Haber önerileri konusunda gerekli 
olan en önemli becerilerden 
biri haber muhakemesidir. 
Sağlam bir haber muhakemesi, 
deneyimle ve sıkça haber tüketerek 
gelişir. Düzenli olarak haber 
okumazsanız, dinlemezseniz 
ve izlemezseniz, hangi haberin 
“yürüyebileceği” konusunda 
altıncı his geliştiremezsiniz. Haber 
önerilerinizi, haberin okuyucularını 
ve dinleyicilerini ilgilendireceği 
medya kuruluşlarına yapmaya 
özen gösterin. Haber önerisi 
yapacağınız gazeteci veya editöre 
karşı haberinizi savunmaya 
hazırlıklı olun. Ortak bir zemin 
bulup bulamayacağınızı görmek 
için iletişimi sürdürmekten 
çekinmeyin.

ÖNERİLERİNİZE C
EV

AP ALAMAMANIZIN

aber önerisi oldukça zorlayıcı 
bir hal aldı. Bazı anketler, 
haber önerilerinin yüzde 
95’inin medyadan bir cevap 
almadığını gösteriyor. 
Haber önerilerinize kulak 
asılmamasının beş nedeni 
ise şöyle sıralanıyor: 

1- Ödevinizi yapmadınız 
Vasat bir PR firması ile üst seviye 
bir ajans arasındaki fark genellikle 
yapılan hazırlıktır. Basın bültenlerini 
bulabildikleri tüm hedeflere “geçen” 
ajanslar genellikle sınırlı geri dönüş 
alanlardır. Bu firmalar hepimizin 
adını kötüye çıkarabiliyorlar. Medya 
ilişkilerinde başarılı olan PR firmaları, 
başarılı bir haber önerisi için 
olmazsa olmaz ödevlerini yapmak 
için saatlerini, bazen günlerini 
harcar. Bu, önerisini yapacağımız 
hikaye fikrini veya başlığı baştan 
sona araştıracağınız anlamına gelir. 
Konu daha önce medyada yer buldu 
mu? Kim tarafından? Ne kadar yakın 
bir tarihte? Ayrıca her gazeteci için 
de aynı gerekli özeni gösteririz. 
Bu sene başka hangi konulara yer 
verdi? Bizim konumuz daha önce 
hakkında yazdıklarıyla uyumlu mu?

2- Zamanlamanız kötü
Zamanlama birkaç aşamada 
önemlidir. Öncelikle bir gazeteciye 
süre sonu çok yakın olan bir haber 
önerisinde bulunmamalısınız. 

Günün hangi saatinin haber önerisinde 
bulunmak için en iyi zaman olduğunu 
belirleyin. Genellikle gün içinde 
birkaç önemli saat bulunur. Bu 
süre hikayelerin dosyalanmasının 
gerektiği, muhabir ve editörlerin 
PR çalışanlarından haber almaya 
daha açık olduğu saatlerdir. Daha 
açık bir şekilde söylemek gerekirse, 
haber önerinizin flaş haberlerle 
çakışmamasına dikkat edin. Ulusal 
veya uluslararası etkinliklerin veya 
krizlerin yaşandığı süreçler, durum 
üzerine yorum yapabilecek bir uzman 
değilseniz haber önerisinde bulunmak 
için kötü zamanlardır.  

3- Güvenilir görünmeyen veya arkası 
doldurulamayan abartılı iddialarda 
bulundunuz
Gazeteciler doğaları gereği şüpheci 
olmaya yatkındırlar; işlerini gerçekler 
ve doğrularla yürütürler. Medyadaki 
arkadaşlarımız “gerçek olamayacak 
kadar iyi” iddialara veya abartılı laf 
kalabalıklarına şüpheci yaklaştıklarını 
söylerler. “İlk”, “eşsiz” ve “türünün tek 
örneği” gibi kelimeleri kullanırken 
tedbirli olun. İddialarınızı savunmaya 
hazırlıklı olun. İfadelerinizi destekleyen 
bir araştırmaya sahipseniz, paylaşın.

4- Haber döngüsüne girmek için 
yaratıcı bir yol bulamadınız
Birçok başarılı firma müşterilerini 
halihazırda döngü halindeki haberlere 
sokma yolları bulmak anlamına gelen 

Zamanlama 
demişken, 
başarılı bir 
haber önerisi 
genellikle 
sabır gerektirir.

İLETİŞİMCİ
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TÜRK INFLUENCERLARIN 
HENÜZ KARDASHIAN 
AILESININ 
KUDRETINE ERIŞMIŞ 
OLMADIKLARINI ANCAK 
ÜLKEMIZDEKI KOZMETIK 
TRENDLERI BELIRLEME 
VE SATIŞLARI ARTIRMA 
YÖNÜNDE OLDUKÇA 
DOĞRU BIR YOLDA 
HIZLA ILERLEDIKLERINI 
SÖYLEMEK MÜMKÜN.

Channel No 5, Erno László… İlki, 50’li yılların 
en ikonik kadınlarından biri olan Marilyn 
Monreo’nun meşhur ettiği parfümün, diğeri 
de yine Monreo’nun sık sık bahsettiği cilt 
bakım ürünün ismi. Influencerlık müessesinin 
ilk gurularından biri olan Monreo aradan 
geçen bunca zamana rağmen güzellik 
ve moda algısına hükmetmeye devam 
ederken; kozmetik endüstrisi de o yıllardan 
bu yıllara ünlü ve güzel kadınların hayranları 
üzerinde bıraktığı etkiyi ve gücü kendi 
leyhlerine kullanmanın yollarını arıyor. Öyle 
ki markalar artık; bu ünlü ve güzel yüzlerden 
edindikleri faydayı televizyon reklamlarından 
bile daha çok ümit vaat eden başka bir 
şekile dönüştürdüler. Şimdilerde Youtuber, 
instagrammer, blogger dediğimiz kendi 
kitlelerini domine ederek satın alma davranışı 
üzerinde etki eden bu “kanaat önderlerinin” 
yıldızları hızla parlamaya devam ediyor. 
2017 onların yılıydı. Önümüzdeki yıllardaysa 
güçlerine güç katarak tüm pazarlama 
trendlerine damgalarını vurmaya devam 
edecekler. 

2017 ONLARIN YILIYDI
2017 yılında kozmetik trendlerine damgalarını 
acımadan vuran influencerları çok daha 
parlak yıllar bekliyor. Tribe Dynamics’in kurucu 
CEO’su Cannor Begley; 2018 ve onu takip 
eden yıllar için “Influencer Yatırım Yılı” diyor. 
Begley’in yaptığı bir araştırma sonucuna göre; 
markaların %84’ü geçtiğimiz yıl ilk influencer 
marketing kampanyalarını düzenlediler ve bu 
kampanyaların %81’i markaların web sitesi 
trafiğini ve satışlarını büyük ölçüde artırdı. 

Yine Cosmopolitan ve Seventeen’in ortaklığıyla 
2015’de kurulan bir influencer ağından 
aldığımız sonuçlar da influencer marketingin 
başarısını doğrular nitelikte. 14 yaratıcı ismin 
faaliyet gösterdiği bu hesapta güzellik ve 
kozmetik ürünleri tanıtılıyor. Bu hesabı takip 
eden kullanıcılara ise 50$’lık hediye ve indirim 
çekleri kazanma şansı veriliyor. Sonuç ; 
# Paylaşılan bir video sadece 10 günde  
10 milyon izlenmeye oranına ulaşabiliyor.
# Tüm kampanya kapsamında gönderilerin 
ulaştığı erişim oranı ise %9.21. Bu oran 
endüstri ortalamasının neredeyse 20 katı.

PAZARLAMA EVRENİN  
YENİ EFENDİLERİ:  
INFLUENCERLAR

MARILYN MONREO’DAN, KARDASHIANLAR’A 
DOĞRU EVRİLEN ALGILAR
Son birkaç yıldır moda ve güzellik dünyasını 
kasıp kavuran ABD’li Kardashian Ailesi, 
influencerlik işinde de kendine büyük bir yer 
edindi. Öyle ki Kardashianlar artık markaların 
piyasa değerlerini bile belirleyecek noktaya 
eriştiler. Örnek vermek gerekirse; Yakın zamanda 
Kardashianlar’ın en küçük üyesi Kylie Jenner 
Snapchat’e girerek “Yani artık kimse Snapchat’i 
açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? 
Bu çok üzücü diyerek bir tweet attı. Daha sonra 
ise biraz merhamet gösteren Jenner; “Seni hala 
seviyorum Snap... benim ilk aşkım” yazılı yeni 
bir tweet attı, ama Snapchat için artık çok geçti. 
Jenner’ın 24,5 milyon takipçisiyle paylaştığı 
bu tweet’lerin ardından panik dolu bir bekleyiş 
yaşandı ve snapchat’in borsadaki hisse senetleri 
hızlı bir düşüş trendine girdi. 

“SADECE DEĞİŞİME EN HIZLI ADAPTE OLANLAR 
HAYATTA KALABILIR”
Tuttuğu her şeyi altına çeviren Kral Midas 
misali Kardashianlar da hem kendi yarattıkları 
markaların, hem de işbirliği içinde oldukları 
kozmetik markalarının değerini hızla artırdı. Bu 
bağlamda; Türk influencerların henüz Kardashian 
Ailesinin kudretine erişmiş olmadıklarını ancak 
ülkemizdeki kozmetik trendleri belirleme ve 
satışları artıma yönünde oldukça doğru bir 
yolda hızla ilerlediklerini söylemek mümkün. 
Kerimcan Durmaz, Danla Biliç, Duygu Özaslan, 
Merve Özkaynak gibi influencerlar moda ve 
güzellik trendleri şekillendiren isimler arasında. 
Henüz Türkiye’de influencer pazarlamasıyla 
ilgili somut raporlamalar ve araştırmalar 
yapılmıyor olsa da bir influencer etkinliği içine 
girmiş markaların satışları ve sosyal medya 
hesapları incelendiğinde hem markaların, 
hem influencerların karşılıklı edinimini görmek 
mümkün. 

Darwin’in söylediği gibi en güçlü ya da en 
zeki olanlarımız değil sadece değişime en 
hızlı adapte olanlarımız ayakta kalır. Influencer 
marketing modeli; dijital çağa en hızlı şekilde 
entegre olmuş; yenilik ve gelecek vaat eden bir 
model. Bu model; özgün, uygun maliyeti, karşılıklı 
fayda ve güven üzerine kurulmuş hızla büyümek 
isteyen tüm markalar için büyük fırsatlar sunuyor.

Nurlan Nazlı Kaya

akkas Bey, sizin iş 
dünyasındaki başarınızın 
yanında yüzme sporuna olan 
ilginiz de dikkat çekiyor. Öyle 
ki, profesyonel sporcuların 
dahi cesaret edemediği 
yüzme mesafelerini kat 
edebiliyorsunuz. Bu tutkunuz 

nasıl başladı? 
Çocukluğumdan bu yana profesyonel 
yüzmeye karşı her zaman ilgi 
duydum. Denizin huzur veren özelliği 
bu spora ilgi duymamda büyük 
bir avantaj. Deniz ile tanışmam 
sonrasında yüzmeye olan merakım 
da başladı.

İş dünyasının dikkatini KKTC’ye 
çekmek amacıyla oldukça dikkat 
çeken bir projeye imza atmıştınız. 
Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda 
Mersin Anamur’dan Kıbrıs Girne’ye 
kadar yüzmüştünüz. Bu eyleminiz 
ile iş dünyasından beklediğiniz geri 
dönüşleri aldınız mı?
Elbette, Anamur’dan Girne’ye 
yüzmemin iş dünyası anlamında 
pek çok olumlu yansıması oldu. 
İş adamlarının dikkatini KKTC’ye 
çektiğimize inanıyorum.

Siz aynı zamanda iş insanlarından 
oluşan ‘Deniz Aslanları’ isimli 
bir gruba da üyesiniz. Gruba 
giriş kriterleri oldukça keskin. Bu 
kriterleri nasıl belirlediniz? 
Deniz Aslanları grubumuzun her bir 
üyesi gelenek ve göreneklerine bağlı 
iş insanlarıdır. Bir araya geldiğimizde 
hep birlikte oluşan kurallara yine 
hep birlikte uyum sağlıyoruz. 
Aslında şartlarımızı kendine ilke 
edinmiş insanlardan oluşan bir 
grup olduğundan uyum sağlanması 
konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. 
Elbette kurallarımızın çerçevesine 
uymayan kişileri grubumuza kabul 
edemiyoruz.

Deniz Aslanları olarak, yeni 
projelere yakın dönemde imza 
atacak mısınız?
Evet KKTC’de hali hazırda devam 
eden projelerimizin yanı sıra, yeni 
başlayacak projelerimiz de bulunuyor. 

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Alpet Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas 

Altınbaş, 50 yaşından sonra yüzme 
sporuna profesyonel olarak adım attı. 

Öyle ki Anamur’dan Girne’ye tam 46 saat 
yüzerek dikkatleri üzerine çeken Vakkas 

Altınbaş, spor yapmanın iş hayatına büyük 
katkı sağladığına dikkat çekiyor. 

V
Öte yandan Büyükçekmece Deniz 
Aslanları adını ileriki dönemlerde 
daha çok duyacaksınız.

Bize Türkiye özelinde 
en beğendiğiniz yüzme 
lokasyonlarını söyler misiniz?
Türkiye’deki deniz kıyılarının her 
biri birbirinden değerli. Ama benim 
en beğendiğim denizler; Kıbrıs, 
Bodrum ve Marmaris. 

Alternatif spor dalları ile aranız 
nasıl?
Yüzme sporu dışında kayak 
ve yürüyüş yapmayı da çok 
seviyorum ve zaman ayırıyorum. 
Günlük hayatımı bir anlamda 
sporu entegre ettim. Öyle ki her 
gün ortalama 30 dakika yürüyüş 
yapıyorum. Özel bir zaman 
ayıramazsam ofis çevresinde bile 
yürüyüş yapıyorum. 20 dakika 
geliş, 20 dakika gidiş olmak üzere 
40 dakikamı mutlaka ayırıyorum. 
Kayak yapmak içinse yıl içerisinde 
Kartalkaya, Sarıkamış, Erzurum ve 
Kars’a gidiyorum. 

Yoğun iş yaşantısında spora 
yer ayırmayanlar için bir şeyler 
söylemek ister misiniz? 
Öncelikle spor yapmak iş hayatına 
büyük katkı sağlıyor. Rakiplerinize 
hayatın her anında fark atmanız 
gerekiyor. Dolayısıyla taktik 
geliştirmeniz lazım. Örneğin 
yüzme ile sabırlı olmayı, düzenli 
koşarsanız da doğru nefes almayı 
öğrenirsiniz. Spor tüm bunları size 
en sağlıklı şekilde kazandırır.

ÖRNEĞIN YÜZME ILE SABIRLI 
OLMAYI, DÜZENLI KOŞARSANIZ 

DA DOĞRU NEFES ALMAYI 
ÖĞRENIRSINIZ. SPOR TÜM 
BUNLARI SIZE EN SAĞLIKLI 

ŞEKILDE KAZANDIRIR.

‘‘SPOR YAPMAK İŞ HAYATINA 
BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’’

İŞ DIŞINDA
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ORAY

NE OKUDUĞUNUZ 
DEĞİL, NASIL 
OKUDUĞUNUZ 

SİZİ SİZ YAPIYOR

İnternette söylediği şarkılarla kısa sürede dikkatleri 
üzerine toplayan Koray Avcı, başarı merdivenleri 

hızlı ve emin adımlarla tırmanıyor. Üç albüm, 
ödüller ve 250’nin üzerinde verdiği konserle büyük 

bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, müzik 
piyasasında kalıcı olmanın ne okuduğunla değil, 

nasıl okuduğunla alakalı olduğunu söylüyor.

AVCI

KÜLTÜR  SANAT
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opüler kültürün kendini iyiden iyiye 
hissettirdiği müzik piyasasında kalıcı 
olmak zor zanaat. Bunu başaran nadir 
isimlerden olan Koray Avcı ile keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Günlük 
yaşantısından sanat hayatına kadar 
merak edilenleri anlattı. 

Yılda 250’den fazla konser veriyorsunuz. 
Ülkemizde ve yurtdışında çok sayıda konser 
veren bir sanatçı olarak kendinize vakit 
ayırabiliyor musunuz? Koray Avcı bir gününü 
nasıl geçiriyor?
Zaman geçtikçe tempoya uyum sağlamaya 
başlıyorsun. Bu dönem kendim için birçok 
şey yapıyorum. Mesela spor yapmadan güne 
başlamıyorum. Sanki spor yapmazsam o gün 
yokmuş gibi hissediyorum. Haliyle kahvaltıyı da 
iyi yapmak gerekiyor. Hele ki kendi kahvaltını 
kendin hazırlayınca! Çok keyifli. Böylece 
uyanır uyanmaz cam kenarında sade bir 
kahve içiyorum. Gün içerisinde köpeklerle 
dolaşıyorum. Tabi bunlar boş günler. Konser 
günleri tamamen uçak ve otelden ibaret. Onu 
da resim yaparak geçiriyorum ya da sabahlara 
kadar müzik dinleyip yazı yazmaya çalışıyorum. 
Düzensiz ama düzen dolu bir hayat işte.

Altın Kelebek ödülünüz bulunuyor. Bu önemli 
başarıyı da dikkate aldığınızda müzik 
dünyasında kalıcı bir başarı için nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Ben şarkı söylüyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. 
Birçok müziği deniyorum. Dinliyorum, sevdiğim 
şekilde okuyorum. Beni dinleyen de benim 
zevkime ortak oluyor. Ödüllere gelecek olursak, o 
hepimizin başarısı. Sadece bana ait bir şey değil.

Üçüncü albümünüzü çıkardınız ve diğer 
albümleriniz gibi bu da çıktığı günden beri 
en çok satanlar listesinde. Siz bu ilgiyi nasıl 
yorumluyorsunuz?
İnsanlarla paylaşım içindeyiz. Her çıktığımız 
sahne ilk günki heyecanıyla geçiyor. Yaptığımız 
şarkıların birçoğu eski ama yeni soundlarla 
dinleyiciye ulaşıyor. Bu da acaba dedirtiyor. 
Bir süre sonra dinleyiciler keyif alıyor bundan. 
Kısaca özetlemek gerekirse ne okuduğumuz 
değil de nasıl okuduğumuz bizi daha çok 
sisteme dahil ediyor.

Albümde yer verdiğiniz şarkıları nasıl 
seçiyorsunuz? Son albümümüz “Senin için 
değer “de yer alan şarkılardan sizin için özel 
bir anısı olan var mı?
‘Senin için değer ‘ keyifli bir albüm. Her geçen 

albüm daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. 
Nasıl seçtiğimiz hakkında öyle net bir şey 
yok. Hoşumuza giden de oluyor, anısı olan 
da oluyor, ekip arkadaşlarımızın önerisiyle 
de oluyor. Bir anda duyup bunu okumalıyım 
dediğim de… İşin zor kısmı süzgeçten 
geçirmek. İkinci aşama yani. Seçmek zor. Anısı 
olan şarkılar da başka bir duygu. Mesela ‘‘Uçun 
Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru’’ Muğla’da üniversite 
okurken Eyvah Eyvah filmi yayınlamıştı, ben de 
bilgisayarda izlemiştim. Çanakkale’de adada 
sevdiği kıza klarnet çalıyor Ata Demirer. Orada 
uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru çalıyordu. Ben 
ertesi gün kalktım İzmir’e gittim, girdim bir 
dükkâna bana bir klarnet verin dedim. Hangisi 
olsun dedi sol mü sibemol mü? Hangisi ucuzsa 
onu verin dedim. O zaman imkanlarım çok 
kısıtlıydı ve onu aldım. Klarnette daha hiçbir 
şey çalmayı bilmiyorken ilk çaldığım parça bu 
olmuştu.

Sizi kendine örnek alan gençlere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?
Düşüncelerinizden, inançlarınızdan, 
inandıklarınızdan asla vazgeçmeyin. Kurduğunuz 
hayal de olsa keyfini çıkartın. Bir şeylerin 
olması için hayatınızdan verdiğiniz tavizler, kötü 
sonuç elde ettiğinizde hayal kırıklığına sebep 
olur. Hayal kırıklığı yaşamamanız için güzel 
yaşamayı tercih edin. Beklentileriniz koşullarınız 
doğrultusunda olsun. Yani sadece güzel 
yaşamayı tercih edin. Olabilecek artı şeyler de 
hayalleriniz için de renk olsun...

Sosyal medya kullanımı ile aranız nasıl?
Instagramı çok seviyorum. İlgim olan şeyleri 
paylaşıyorum. Hem kendi hayatımdan 
kesitler koyuyorum hem de yaptığımız 
konser ve etkinlikleri paylaşıyoruz. 2012’den 
beri bir youtube kanalımız var, hala akustik 
videolar paylaşıyoruz. Albüm yapsak bile eski 
keyiflerimizden vazgeçmiyoruz. Kendimizce 
kullanıyoruz. 

Yakın zaman planlarınız nelerdir?
Bu albüme 16 şarkı koyduk. Hepsi de ayrı 
renkte haliyle bol bol klip çekeceğiz. Şimdi 
yaz konserlerimiz başlıyor. Türkiye’nin her 
yerini gezeceğiz. Ayrıca sonbaharda da 
uzun soluklu bir Avrupa turumuz başlayacak. 
Sosyal medya adreslerimden tur takvimini 
takip edebilirler dinleyicilerimiz.

P
BIRÇOK MÜZIK DINLIYORUM VE SÖYLEMEK 

ISTEDIĞIM PARÇALARI KENDI SEVDIĞIM ŞEKILDE 
YORUMLUYORUM. BÖYLECE BENI DINLEYENLER DE 
BENIM MÜZIK ZEVKIME ORTAK OLUYOR.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlilik sezonu açıldı. Yeni 
bir hayata adıma atacak çiftlerin düğün telaşındaki en zorlu 
süreçlerinden biri kuşkusuz eve alınacak mobilya seçimi.  
Farklı tasarımlarla yaşam alanlarını değiştirmeyi hedefleyen 
Buka; yenilikçi ürünlerle oluşturulmuş koleksiyonlarıyla evlenecek 
çiftlere, evlerini hayal ettikleri gibi döşeme imkânı tanıyor. 

Life Fitness, VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) 
teknolojisini Ağaoğlu MyClub üyeleri ile tanıştırdı. 
Türkiye’de ilk kez bir fitness merkezinde konumlanan 
VR teknolojisi, önümüzdeki dönemde kulüp üyelerine 
eğlenceli ve eşsiz bir deneyim yaşatacak. Önceden 
halter, dumbbell, ağırlık makinesi önünde üyelere 
danışmanlık verirken görmeye alışık olduğumuz fitness 
eğitmenleri de artık VR cihazının başında görülebilecek.

 EVLENECEKLERE ÖZEL 
FONKSIYONEL MOBILYALAR

 LIFE FITNESS’IN  
VR TEKNOLOJISI

Ağaoğlu MyClub Müdürü Yusuf Akyıldız & Life Fitness Türkiye - EKS 
Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdeş
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Yazın gelişi ile birlikte ev dışında geçen süre de uzadı. Güneşin 
tüm nimetlerinden yararlandığımız saatlerde zararlı etkilerinden 
korunmayı unutmayın. Güneş lekeleri veya güneş kaynaklı 
yaşlanmanın önüne geçmek için yüzü ve bedeni güneş 
koruyucuları ile beslemek büyük önem taşıyor. Dr. Cevdet 
Tuna’nın paraben, boya ve parfüm içermeyen güneş ürünleri, 
bu tehlikeleri önlemeye yardımcı olurken özel formülüyle yüksek 
koruma sağlıyor.

Ünlü tasarımcı Daniel Germani tarafından tasarlanan 
Cosentino Dekton Industrial koleksiyonundan Radium, doğa 
şartlarına maruz kalarak oluşan organik desenleri ile taşın 
biyolojik dönüşümüne tanıklık etmeye devam ediyor. Radium, 
koleksiyondaki zengin tasarıma sahip diğer renkler gibi 
çizilmeye, leke ve ısıya karşı direnciyle üstün teknik özelliklere 
sahip olmasının yanı sıra etkileyici görünümüyle geniş yelpazede 
mimari projelerde kullanılmaya ideal bir malzeme oluyor. 

 YAZ AYLARINDA 
GÜNEŞIN TADINI 
FARMASI ILE ÇIKARIN

 TAŞIN DÖNÜŞÜMÜ ILE  
HAYAT BULUYOR

Lüks giyim sektörünün öncü markalarından 
SHAKY, pastel tonlarla hazırlanan Loro 
Piana kumaş ile hazırladığı palto ve ceket 
koleksiyonuyla baharın enerjisini üstünüze 
taşıyor. Pastel tonlarda hazırlanan özel 
Loro Piana terletmeyen ince yapısıyla 
baharın tatlı esintilerinden hem 
koruyor hem de özel kesimiyle şık 
ve zarif bir görünüm sağlıyor. 

 SHAKY’DEN BAHAR 
ESINTILI KOLEKSIYON

Zühre, 2018 ilkbahar – yaz koleksiyonu ile özel davetlerinizde 
de size eşlik ediyor. Renk skalasında birçok seçeneği görmek 
mümkünken özellikle siyahın tüm zamanların vazgeçilmez 
rengi olarak ön plana çıkışı, koleksiyonun çeşitli modellerinde 
dikkat çekiyor. Tasarımlara, özel günlere duyulan özen, 
heyecan ve mutluluk ilham oluyor. 

Egepen Deceuninck tarafından 
geliştirilen Legend Sistemleri, 
uluslararası arenada da kalitesini 
kanıtladı. 1966 yılında yalıtım 
sektöründe ürün kalitesini iyileştirmek 
amacıyla kurulan ve ürünleri araştıran, 
raporlandıran ve sertifikalandıran IFT 
Rosenheim, Legend Sistemleri’ni 
test etti. Sonuçlara göre, Legend 
Sistemleri’nin ısı iletkenlik katsayısı, Uf; 
0.92 W/m2K olarak belgelendi. 

Her kadın güzel ve bakımlı tırnaklara 
sahip olmak ister. Tırnakların bakımlı 
görünmesini sağlayan ojeler, yaz 
aylarının vazgeçilmez aksesuarları 
arasında. Inglot’un tırnaklarda ekstra 
hafiflik sağlayan nefes alan oje serisinin 
100’i aşkın rengiyle tırnaklar bu yaz hem 
sağlıklı bir şekilde renklenecek ve hem 
de bakımlı olacak. 

 ZÜHRE’DEN ROMANTIK 
DAVET KOLEKSIYONU

 EGEPEN DECEUNINCK’E  
ULUSLARARASI DERECE 

 BU YAZ TIRNAKLAR 
INGLOT ILE NEFES ALACAK

 UNI HEM TEMIZLIYOR HEM NEMLENDIRIYOR
Makyajın en yoğun yapıldığı göz çevresinin temizliği her kadın için zahmetli bir iş olarak görülüyor. 
Uni Care Eye Disc göz makyajı temizleme diskleri kadınların bu noktada yardımına koşuyor. Göz 
çevresini tahriş etmeden kolayca temizleyen Uni Care Eye Disc, makyaj kalıntısı bırakmıyor, tek 
dokunuşta kusursuz temizlik sağlıyor.
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Kış mevsiminde soğuğa maruz 
kalan cildin nem içeriğinin 
azalması sonucu ciltte kuruluk 
oluşabiliyor. Kuruyan cildin 
neden olduğu bir başka sorun 
ise ciltte egzama hastalığını 
tetikleyebilmesi. Güzellik ve bakım 
denildiğinde akla gelen Sinoz’un 
yeni ürünü Seramic Beauty 
Cream; içeriğindeki kolajen, 
hyalüronik asit ve şifalı yağlar 
sayesinde cildin nem dengesini 
sağlarken aynı zamanda ışıltılı bir 
görünüme kavuşmasını sağlıyor.

İnovatif ürünleriyle sektörde ilklere imza atan MYCey, annelerin ve 
bebeklerinin rahatlığına önem veriyor. Çocukları zararlı UV ışınlarından 
kategori 4 seviyesinde koruyan, sağlıklı ve kırılmaz güneş gözlükleriyle onların 
hayatına dokunuyor. MYCey’in yaz kategorisinde yer alan Kietla güneş 
gözlükleri, Diabola, Jokaki, Jokala ve Jokakids olmak üzere 0-6 yaş arasındaki 
çocuklar için 4 farklı modelle öne çıkıyor.

Türkiye’nin çocuk meyve suyu markası Tedi, 
havuç özü ve sulu meyvelerden oluşan içeceği 

nektar ile çocuklara bir şişe dolusu vitamin 
sunuyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin 

ihtiyaç duyduğu A ve C gibi değerli vitaminler ve 
lif içeren Tedi Nektar, lezzetli havuç ve meyve 

özüyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

 KURUYAN CILTLERE 
SERAMIK PARLAKLIĞI

 KIETLA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE ÖZGÜRLÜK VAR

 ÇOCUKLARA VITAMINI  
TEDI ILE SEVDIRIN




