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Reklam Mühendisli¤i’nden ‹letiflim Dan›flmanl›¤›’na
uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas›n› s›¤d›ran bir öykü…
iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye’deki geliflimi ve yak›n tarihine de ›fl›k
tutan kariyer yolculu¤undan bafllayarak, iletiflim sektöründe liderlik özellikleri
ve yaklafl›mlar›n› sorgulad›¤›m›z röportajda, farkl› tan›mlar ve yaklafl›mlarla
karfl›laflt›k. Kurumlar›n, markalar›n ve kiflilerin itibar›n› yöneten ve yönetmeye aday
olan Excel / Hill & Knowlton’›n “biz” demeyi seven Baflkan› ile “fark›ndal›¤›n
yaratt›¤› baflar› öyküsü” nü ortaya ç›karmay› hedefledik. Toplumun alg› kap›lar›n›
açan sektörün en önemli temsilcilerinden Figen ‹flbir’in “yaflanm›fll›klar” ilhaml›
liderlik öyküsünü ceo's okurlar›yla paylafl›yoruz.
‹letiflim sektöründeki öykünüzün ilk
gününden liderli¤e uzanan yolda kilometre tafllar› nelerdi?
Reklamla bafllayan ve di¤er iletiflim disiplinleriyle devam eden mesleki serüvenim
1983 y›l›nda bafllad›. Liberal ekonominin,
renkli televizyonlar›n, özel televizyon kanallar›n›n henüz hayat›m›za girmedi¤i,
hatta dergilerin henüz hiç bask›n olmad›¤›
bir dönem bu. 1983’ten bugüne, tam yirmi dört y›l› geride b›rakm›fl›z. Neredeyse
çeyrek yüzy›ldan söz ediyoruz ancak yaflanan de¤iflim ve dönüflüm düflünüldü¤ünde, özellikle ülkemiz özelinde, bu sürece
bir tam yüzy›l› s›¤d›rd›¤›m›z hissine kap›l›yorum. ‹letiflim araçlar›n›n geldi¤i nokta,
ekonomimizin geldi¤i boyut, üretim ve
tüketim iliflkilerinin, rekabetin, iletiflim
araçlar›ndan ve iletiflim birikiminden yararlanarak geçirdi¤i evrimi dikkate ald›¤›m›zda çeyrek asra s›¤an yüzy›ll›k bir öyküden bahsetti¤imizi söylemek abart›l› olmayacakt›r. ‹letiflim sektörüne Türkiye’de
yaln›zca 4-5 reklam ajans›n›n varoldu¤u
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bir dönemde, flimdiki ad›yla reklam yazar›, o y›llardaki ad›yla “Metin Yazar›” olarak
ad›m att›m. Hayat›m›zdaki tek televizyon
kanal› devlet televizyonumuz TRT. 1980
sonras› sözcük yasaklar›n›n gündemde oldu¤u bir dönem ve biz, aralar›nda “evren,
uluslararas›, do¤a” gibi sözcüklerin yerald›¤› yasakl› kelimeler listeleri ile reklam
yaz›yoruz. Bu sözcüklerin elbette farkl›
karfl›l›klar›n› kullanmak serbest: “Kainat,
milletleraras›, tabiat” gibi! Üstelik iflin ilginci, örne¤in; “evren” sözcü¤ünün tek
kanall› TV dünyam›zda tek serbest kullan›m›, Cumhurbaflkan›m›z›n soyad›. O dönemde mesle¤imiz iki ayr› disiplinden
olufluyordu: Yazarlar ve çizerler. ‹letiflimci
kavram›, sözlü¤ümüzde bugünkü kadar
bask›n yer alm›yordu. Yazarlara “Metin
Yazar›” deniliyordu, çizerler ise bir gün
mutlaka “Art Direktör” olma düflü kuran
grafikerlerdi. Çizerlerden baz›lar› alayl›,
baz›lar› da okulluydu. Yazarlar ise tamamen alayl›yd›. Çizerlerin hayat›nda bilgisayar deste¤i olmad›¤›ndan, foto¤raf ise

günümüzdeki teknolojik üretim kolayl›¤›na eriflemedi¤i için, çizerlik beceri gerektiren bir iflti. Metin yazarl›¤› ise, öncelikle
kendini edebi anlamda kan›tlam›fl, belli
bir yazarl›k birikimi ve olgunlu¤una eriflmifl usta yazarlar›n jübile mesle¤i gibi alg›lan›yordu. Genç bir yazar›n bile o dönem metin yazarlar› aras›nda yer almas›
zorken, 23 yafl›nda bir elektrik mühendisi
olarak aralar›nda yer almam pek de kolay
olmad›.
Bir mühendisi reklam sektörüne çeken
neydi?
Reklam sektöründe beni çeken çok temel
bir öykü vard›. Mühendislik dönemimde
reklamc›l›¤›n bir tür matematik oldu¤unu
düflünürdüm. Çünkü bu dönemde dergilerdeki sayfalar›n, gazetelerdeki sütunsantimlerin, televizyonlardaki saniyelerin
kendi iletiflimini yapmak isteyen marka ya
da kurumlarca para karfl›l›¤› sat›n al›nabildi¤ini ö¤renmifltim. Mühendislik mesle¤inden vazgeçerek, iletiflim dünyas›na gir-
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meye karar verdi¤imde kendimi buldu¤um ilk yer, daha sonra ad› Geliflim Yay›nlar› olarak de¤iflen, Süreli Yay›nlar’›n
reklam departman› oldu. Süreli Yay›nlar'›n bünyesinde ve hatta tüm Türkiye’de
o zamanlar iki ulusal dergi vard›; Nokta,
‹nsanlar ve Duygu Asena’n›n Kad›nca’s›.
Süreli Yay›nlar’da sayfa sat›yorduk. Bana
en çarp›c› gelen ise, her ne kadar o sayfa
için herkes ayn› fiyat› ödese de, as›l de¤erini, o sayfay› sat›n alanlar›n, o sayfalarda
“neyi, nas›l” söyledikleriyle kazand›¤›n›
farkettim. Bofl bir sayfaya koydu¤unuz
içerikle, o sayfan›n dolay›s›yla da o marka
ya da kurumun de¤erini birkaç kat art›rabilir, sabit tutabilir ya da risk yaratabilirdiniz. Bu, bana sihir kadar düflsel ve fiziki,
matematiksel, rasyonel bir yolculuk olarak göründü. Bu bofl sayfalar›n nas›l doldurulaca¤›n› ö¤renir ve bu ifli yaparsam
kendimi bir tür simyac› gibi hissedecektim. Üstelik iyi bir simyac› olmak için, hayata iliflkin ö¤renilen herfley kendili¤inden
mesleki bir yarara dönüflüyordu: Sanat,
edebiyat, müzik, psikoloji, sosyoloji, dünya gündemini izlemek ve do¤ru alg›lamak, matematik, buluflçuluk, yarat›c›l›k,
hatta yaflanan tüm ac›lar, al›nan dersler ve
coflkular, sevinçler… San›r›m, reklama
böyle afl›k oldum.
Afl›k oldu¤unuz reklamc›l›k sektöründe
hangi alan sizi çekti veya hangi alanda
çal›flt›n›z? Mühendislik e¤itiminizin
seçti¤iniz mesle¤inizde dezavantajlar›
ya da avantajlar› oldu mu?
Baflta da söyledi¤im gibi, 23 yafl›nda, üstelik yazma becerisini edebiyat dünyas›nda
kan›tlad›ktan sonra bu mesle¤e bafllama
gelene¤ine ayk›r› düflen, genç bir elektrik
mühendisi olarak kabul görmem kolay olmad›. Bizi, o zamanki tan›m›yla metin yazarlar›n› ve art direktörlerini, bugün oldu¤u gibi o zamanlar da “yarat›c› tak›m” olarak tan›ml›yorlard›. Bu tan›m› hep, “icat”
de¤il, “keflif” yapan olarak alg›lad›m. Bu
iflte analitik düflünmek çok önemliydi. Süreç içinde mühendislik formasyonu, sa¤lad›¤› analatik düflünme idman› ile bana
her zaman yararland›¤›m bir donan›m
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netli ve hatta e-mail haberleflmesinden yararland›¤›m›z yeni bir dünyan›n ilk ad›mlar› at›lm›flt›. K›sacas›, daktiloyla bafllayan,
kulland›¤›m›z sözcüklerin denetlendi¤i,
siyah beyaz ve tek kanall› dünyam›zda
çok ama çok fley evrim geçirmifl ve de¤iflmiflti. ‹letiflim araçlar›n›n bu kadar çeflitlenmesi ve iletiflimin özgürleflmesi yarat›c›l›k konusundaki otokontrolleri ve s›n›rlar› ortadan kald›r›rken, ayn› zamanda
mecralar›n tek ve en önemli geçim kayna¤› olan reklam pastas›n›n paylafl›m›n› da
çok daha rekabetçi hale getirmiflti. Bu ortam bir taraftan stratejiden yoksun bir fiyat k›rma rekabetini gündeme getirirken,
di¤er taraftan da reklamc›n›n yapmas› gereken ifllerin mecralar taraf›ndan bonus
olarak sunulmas› gibi çarp›kl›klar› da beraberinde getirmiflti. K›sacas›, haz›rl›ks›z
yakaland›¤›m›z liberal ekonomi, iletiflim
sektörünü de haz›rl›ks›z yakalam›fl ve bugünkü do¤rular›m›za temel oluflturan pek
çok yanl›fl ayn› anda yap›lmaya bafllan-
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m›flt›. Yani, beni mesle¤e ba¤layan ve bir
tür “simyac›l›k” gibi gördü¤üm bofl sayfaya de¤er katma ifllevi, bir süreli¤ine de olsa anlam›n› zedelemeye bafllam›flt›. Art›k,
dönem o bafl sayfan›n nas›l doldurulaca¤›
de¤il, tersine o sayfan›n kaça al›naca¤› dönemiydi.
Bu dönem ayn› zamanda benim de sayfalarla, sütun santimlerle, saniyelerle ve
mecrada sat›n al›nm›fl yerlerin içinde o s›n›rlarla markalar ve kurumlar ad›na haberleflmenin k›s›tlanm›fll›¤›n› daha fliddetli
hissetti¤im bir dönem oldu. Ayn› dönemde Türkiye’de de tüketicinin bilinçalt›yla
konuflan, bu süreci tüketicinin bilinçalt›yla iliflkiye indirgenecek bir iletiflim disiplininin, gerçek de¤erinin fark›na yeni yeni
var›lmaya bafllanm›flt›.
Bu meslek bugün de sürdürdü¤üm ve bugün art›k “Public Relations” tan›m›ndan
daha fazlas›n› ifade eden ad›yla; “Communications Consultancy” idi. Ben de, Türkçe’ye de ‹letiflim Dan›flmanl›¤› olarak çev-

rilen ama iletiflim kavram›n›n dilimizde
yine çok yönlülü¤ü nedeniyle belki
‹ngilizcesi kadar karfl›l›¤›n› vermeyen bu
ifl kolunda yönümü çizmeye
karar verdim.
Kendi flirketinizi kurdunuz ve bir giriflimci, bir lider olmaya, kendinizi
yeni bir alanda gelifltirmeye karar
verdiniz. Öyle mi?
Asl›nda ben hiçbir zaman bir giriflimci, bir
flirket sahibi ya da bir lider olma hayali
kurmam›flt›m. Hayata ilgi duyan ve iletiflimde 360 derece fark›ndal›¤› olan/artan
bir insan olarak bu çok lezzetli ve Türkiye’de fark›ndal›¤› giderek artan iletiflim disiplininde yerimi almak istemifltim. Lider
olmak cephesine gelince; lider olmak kendin olmak bence. Hayat›n ö¤retti¤ini cebine koymak ve cebindekileri “biz”in ç›kar›
ve mutlulu¤u için kullanmak. ‹tiraf edeyim; y›lda ne kadar büyüyece¤iz, ne kadar
ciro yapaca¤›z, flirketimizi hangi noktalara
tafl›yaca¤›z gibi düfller hiç kurmad›m bafllarda. Ben ve arkadafllar›m, ifl ortaklar›m›z
için en ideal sonuçlar› yaratmaya, yapt›¤›m›z iflten keyif almaya odakland›k. Bu flekilde çal›flman›n gerekli ödülleri getirece¤ine inand›k. Getirdi de.
Bugün gelinen noktaya ulaflman›zda
önem tafl›yan, baflar›n›z›n temelinde
yer alan en önemli disiplinleriniz nelerdir?
‹letiflim sektöründe çal›flmaya bafllad›¤›m
ilk günden itibaren, önemini pek çok yaflanm›fl örnekle de içsellefltirdi¤im bir de¤er var: “ ‘Ben’ de¤il, ‘biz’ olmay› baflarmak.” Excel / H&K kültürünün omurgas›
olmas› için gayret etti¤imiz ve baflard›¤›m›z› düflündü¤ümüz bu de¤er, gelinen
noktan›n en temel sebeplerindendir diye
düflünüyoruz. Lider olarak, flirketimizle ilgili en kabullenemeyece¤im alg› “Figen ‹flbir’in flirketi” alg›s› olurdu ki ne mutlu bize Excel / H&K olarak biz hiç bu noktaya
gelmedik.
1994’ten bugüne; en de¤erli kayna¤›m›z
olan insan kayna¤›na hakk› olan de¤eri
veren, insanlar›m›z›n geliflmesine öncelik
veren, onlara sayg› duyan ve “ben”iyle
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“biz”ini kar›flt›rmayan bir flirket olmay›
baflard›k. Biz iflimizi gerçekten çok iyi
yapmam›z gerekti¤ine inan›yoruz. ‹flinizi
iyi yapm›flsan›z bu size kal›c›l›¤›, büyümeyi, tutarl›l›¤› ve de güçlü referans› otomatik olarak getirir. Önce baflar› gelir, para
da onu izler. Türkiye’de baflar›ya verilen
de¤er ve baflar›n›n alg›lanmas›n›n karfl›l›¤›
-olmas› gerekti¤inin çok alt›nda olsa dabize bekledi¤imizden daha fazlas›n›
getirdi. Sektörümüz genç bir sektör
oldu¤u için, farkl› yeterliliklerde hizmet
sunan flirketlere rastlamak mümkün.
Sektörümüzün toplam kalitesinin artmas›
ve hak etti¤i noktaya eriflmesi için hizmet
alanlar›na çok önemli bir rol düflüyor.
Talebimiz ve dile¤imiz, hizmet
alanlar›n›n bu anlamdaki standartlar›n›
art›rmalar›.
‹letiflim sektöründe bir liderin rolünü
nas›l tan›ml›yorsunuz? ‹letiflim sektörünün liderlerinin özellikleri nelerdir?
‹letiflim sektörü, liderlik anlam›nda tüm
sektörlerden daha zorlu bir sektör. Muhtemelen baflka hiçbir sektörde yarat›c›l›k,
vizyon, entelektüel birikimi ve daha fazlas›n› bir arada tafl›yan, yani egolar› da bu
oranda güçlü insanlarla çal›flmak, onlara
liderlik etmek gerekmiyor. Bu sektörde
bir yandan bu insanlardan yarat›c›, vizyo-
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ner ve entelektüel enerjilerini aç›¤a ç›karmalar›n› isterken, di¤er yandan da onlar›n
bir arada sinerji yaratabilmelerini sa¤laman›z gerekiyor. Dolay›s›yla, iletiflim sektörü
yaln›zca Türkiye’de de¤il, tüm dünyada liderli¤in en zor oldu¤u sektör bence.
“Ben” olma duygular› yüksek insanlar›
“biz” olarak bir hedef do¤rultusunda buluflturmak için farkl› liderlik özelliklerine
sahip olmak gerekiyor. ‹letiflim sektöründeki liderin en temel özelli¤inin, sahip oldu¤u bu özel fark›ndal›k ve bu fark›ndal›k çevresinde edindi¤i geliflmifl liderlik
yetkinlikleri oldu¤unu düflünüyorum. Bu
zengin insan kayna¤›na liderlik ederken
göz önünde bulundurulmas› gereken bir
di¤er konu; ifl kolumuzun dinamiklerinin,
ihtiyaçlar›n›n, gündeminin, koflullar›n›n,
oyun oynad›¤› sahan›n, know-how’›n, ilgili teknolojilerin de her saniye evrim geçirdi¤idir. Bu evrim ile insan kayna¤›n›n
evrimini birlefltirdi¤inizde lidere düflen sorumluluk, evrimin önünde olmak ya da
iyi ihtimalle onu birebir takip etmektir.
Böyle bir devinime statik kurallar ile liderlik etmeye çal›flmak ifle yaramayaca¤› gibi
ayn› zamanda bu, dinamizmin en büyük
düflman›n› yaflatmaya çal›flmak anlam›na
da gelecektir. Kural ve düzenlemeler olmaz ise sonuç kaos olacakt›r. Dolay›s› ile
her gün yenilenen, yaflayan bir organiz-

man›n evrimine engel olmayan, ancak
kaosa da götürmeyen bir liderlik anlay›fl›
gerekir bu sektöre. Bana göre, böyle bir
sektörün lideri de bu sektörden yetiflmeli.
Bu sektörde üreten de¤il, yöneten olmaya
bafllayan insanlar›n ayn› zamanda lider
ruhlu olmas› da giderek önem kazan›yor.
Baflka sektörlerde profesyonel yönetici gibi kavramlar, roller varken, bizde yönetici
lider kavram› daha bask›n bir ihtiyaç.
‹letiflim sektöründe bir liderin ya da
yöneticinin en önemli özellikleri sizce
nelerdir?
Bence en önemli özellikler cesaret ve kararl›l›kt›r. Ama daha da önemlisi fludur; ‹nsanlar ve kurumlar düflebilir, ya da zirveye
ç›kabilir. ‹fl hayat›nda herkesin bafl›na herfley gelebilir. Gerçek baflar› da asl›nda zirveye geldi¤in an “tamam oldu” dememek,
düfltü¤ünde ise aya¤a kalkabilme gücünü
ve motivasyonunu koruyabilmektir.
Sizin liderli¤inizde Excel / H&K’n›n en
temel özelli¤i nedir?
“Biz” kültürünün d›fl›nda söyleyebilece¤im
bir di¤er temel özellik daha var: Excel –
Hill & Knowlton insanlara hata yapma
hakk›n› veren bir flirkettir. Çünkü, insanlar›n hatalar›ndan bir fleyler ö¤rendi¤ine
inan›r›z. Ben hep hatalar›mdan ö¤rendim.
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Bunun k›ymetini çok iyi biliyorum. Bu
özgürlü¤ü kullanman›n koflulu ve hatalara
karfl› al›nan önlem, hata yapan›n bunu
farketti¤i anda herkesten destek alma cesaretine sahip olmas›d›r.
Farkl› sektörlerden farkl› liderlerle çal›flan bir iletiflimci olarak bu dünyaya
iliflkin güncel yorum ve tespitlerinizi
alabilir miyiz?
Günümüz ifl dünyas›nda liderlere ve yöneticilere yüklenen anlamlar›n-sorumluluklar›n, bu anlamlara dayanak olmak
üzere gelifltirilen ve iletiflim kanallar›nda
kesintisiz ak›fl› bulunan içeriklerin, yarar›
oldu¤u kadar bir risk unsuru da yaratt›¤›n› düflünüyorum. Bu risklerden ilkini, kurum çal›flanlar›n›n sadece yönetilmeyi tercih eder bir hale gelmesi olarak tan›mlayabiliriz. Bu durum, kurum genelindeki
inisiyatif ve kendi kaynakl› olabilme refleksinin azalmas›yla sonuçlanabilmektedir. ‹kinci risk ise liderlik ve yöneticilik
tan›mlar›n›n y›ld›zlaflt›r›lmas› ile gelen bir
sendromdur. Bu sendromda yönetilenler,
elde edilen baflar›lar›n a¤›rl›kl› olarak lidere atfedilmesi nedeniyle baflar›ya ortak
olamama, dolay›s›yla motivasyon/ifl tatmini yitimine u¤rama veya elde edilen baflar›s›zl›kta kendine pay biçmeme, sorumlulu¤u lidere faturalama gibi e¤ilimler sergileyebilmektedir. Tüm bu durumlar›n lidere
yükledi¤i stresin, liderin potansiyelini tümüyle hayata geçirmesi aç›s›ndan yaratt›¤›
engellerden söz etmeye gerek bile yok.
Liderin, iletiflim aç›s›ndan sorumluluklar›n› nas›l görüyorsunuz?
Liderin iletiflim sorumlulu¤u iki alanda
kendini gösteriyor; ilki flirket içindeki iletiflim sorumluluklar›. Lider, kurum içi iletiflimdeki en önemli rolü üstlenen, kurumu hedefe odaklayan, motive eden ve kurum içi iletiflimde tutarl›ktan sorumlu
olan kiflidir. fiirket d›fl› iletiflim sorumluluklar›na gelince; lider, kurumunun d›fl
dünyaya aç›lan yüzü ve art›k kurum itibar› ölçümlenirken de¤erlendirilen en
önemli parametrelerinden biri. Sonuçlar›n› çok yak›nda aç›klayaca¤›m›z ‘‹tibar›n

Getirisi’ konulu bu y›lki Kurumsal ‹tibar
Raporu’muzda bu konuda önemli veriler
yer alacak. Finansal analistlerin kurumsal
itibara bak›fl›n› inceleyen araflt›rmam›z bu
y›l›n fiubat ay›nda bafllad›. En az iki y›l
deneyimli finansal analistlere yöneltti¤imiz sorularla, kurum itibar›n›n ve kurum
CEO’sunun, finansal analistlerin bir kurumu de¤erlendirmelerine olan etkilerini inceledik. Araflt›rmaya kat›lan analistlere
ulaflmak ve destek almak konusunda CFA
Turkish Society ile iflbirli¤ine girdik. Araflt›rmam›z ‹nfakto Araflt›rma ve Dan›flmanl›k fiirketi taraf›ndan yürütüldü ve sonuçlar› flu anda de¤erlendiriliyor. Kurumsal
‹tibar Raporu, orta¤›m›z Hill & Knowlton’›n 2000 y›l› itibar› ile düzenli olarak
yürüttü¤ü global bir çal›flma. Biz de bu y›l
itibar› ile global olarak belirlenen konunun Türkiye uyarlamas› ile sektörümüze
ve ifl dünyas›na ›fl›k tutacak bir çal›flmay›
üstleniyoruz. ‹letiflim aç›s›ndan bu denli
önemli bir koltu¤u olan liderin, iletiflim
aç›s›ndan da kurumu için de¤er yaratmak
ad›na çok iyi bir destek ekip ile çal›flmas›
gerekiyor. Hatta lideri flirketin di¤er hizmet/ürün markalar›ndan ayr› görmemek,
liderin iletiflimini marka yönetimi
hassasiyetinde ele almak, tart›fl›lmamas›
gereken bir yaklafl›m. Lidere odakl› sunu-

lan bu hizmete ‘Liderlik ‹letiflimi’ diyoruz
ve bu hizmet için idealde kurumsal iletiflim departmanlar› ile birlikte lidere odakl›
stratejiler üzerinde çal›fl›yoruz. Burada sunulan hizmet, a¤›rl›k olarak konumland›rma, stratejik planlama, mesaj oluflturma ve
kanal yönetimi servislerine odaklan›yor.
Son olarak, bundan on y›l sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
Bunu bir plan ya da hedef gibi ifadelendirmektense, beni mutlu edecek farkl› senaryolar olarak paylaflmay› tercih ediyorum. Bundan on y›l sonraki Excel /
H&K’y›, flirkete stajyer olarak girmifl insanlar›n belki 10.- 20. y›llar›n› tamamlad›¤›, tan›d›k yüzlerin bir k›sm›n›n flirketi
yönetti¤i, bir k›sm›n›n flirketin orta¤› oldu¤u ve de¤erlerimizin yeni gelen gençlere ö¤retildi¤i, 1994’ten bu yana at›lan sa¤lam temeller üzerinde yükselen, art›k
“köklü” tan›m› kolayca kullan›lan, “çok
dinamik” tan›m›n› da hak eden bir flirket
olarak hayal ediyorum. On y›l sonra kendimi, belki içlerinde Excel’in de yer ald›¤›,
hatta bir k›sm› Excel’den yetiflen insanlar›n kurdu¤u farkl› flirketlere dan›flmanl›k
yaparken ve sektörün geliflimi ad›na e¤itimden yeni ufuklara kadar yer alan örgütlerde aktif çal›fl›rken hayal ediyorum.
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