
* Sektörün renkli ve enerjik simalarından 
birisiniz. Röportajlarınız arasında “17 
yaşından beri sevdiğim işi yapıyorum. 
Yıllardır çalışmıyorum aslında eğleniyorum” 
demeçleri yer alıyor.  Uzun bir çalışma 
yaşamı içinde enerjinizi ve heyecanınızı 
nasıl korudunuz?

Sıradan olanın dışına çıkma arzusu, herkes gibi 
içimdeki çocuk, her sabah bilinmeyene kalkmanın 
heyecanı, hep mutlu bir hayat yaşamış olmak 
istemenin bitmez enerjisi ve insanlar. Yıllar geçtikçe 
“Daha çok hayallerim var acele etmeliyim”, “Hepsini 
yapmam lazım” gibi bir telaş içindeyim diyebiliriz. 
Her şeyi yapmak mümkün olmayabilir ama en 
azından yapmaya çalışıyor olmanın verdiği haz her 
zaman güzel. Sonun ne zaman olduğunu bilmeden 
buradayız. Hayat, yönü iniş olan yürüyen bir merdiven 
ise daima yukarı çıkmaya çalışmak şart, durmak ise 
kaçınılmaz aşağı inişleri beraberinde getiriyor.

* Peki size ilham veren isimler kimler? Hangi 
alanlardan besleniyorsunuz?

Yeniyi takip etmek, yakalamak ve bilmediklerimi 
öğrenmek, kavramak beni en çok besleyen şeyler. 
Mesleğimdeki önemli isimlerden tutun da kendi 
arasında oyun oynayan çocuklara kadar herkesten 
ilham alıyorum. Kuvvetli bir görsel hafızam var, 
gözümün ne zaman yakaladığını bilemediğim 
küçücük detaylar bile kimi zaman çok farklı 
şekillerde, modifiye edilmiş olarak projelerimin 
içinde yerini bulabiliyor. Biraz sünger gibi topladığım 
verileri filtreleyerek, bu topladıklarımdan da yeni 
şeyler yaratmayı çok seviyorum. Dünya’da saygı 
duyduğum hatta bazen kıskandığım isimler tabii ki 
var. Dehalarıyla Lenonardo Da Vinci, Einstein gibi 
isimler her zaman ilgimi çekmiştir ancak sektörel 
olarak konuşursak Michael Lang, Rich Birch, Guy 
Laliberte gibi isimler başı çekiyor.

* “Event marketing” alanında oldukça 
başarılı işlere imza attınız. Bizim için 
Türkiye etkinlik pazarlama sektörünü 
değerlendirebilir misiniz?

Öncelikle Türkiye’de Event Marketing’den ne anlıyoruz 
oradan başlayalım. Ülkemizde yıllar önce başlamış 
ve halen devam etmekte olan aslında biraz da 
yaratıcılığı körelten bir alışkanlık var. Bu alışkanlığın 
baş oyuncuları olan çok uluslu şirketler, globalde 
gerçekleştirdikleri uygulamaları Türkiye’de aynen 
tekrarlamak üzerine bir yapı kurmuşlar. En belirgin 
örneklerini senelerdir gördüğümüz reklam sektörüne 
örnek vermek gerekirse, o deterjanın ne kadar 
müthiş temizlediğini anlatan güzel kadının dudakları 
Türkçe ile nedense bir türlü tutmazdı. Zaman içinde 
bu reklamların benzerleri yerli olarak yapılmaya 
başlandı, derken Türk yaratıcılar işin içine girdi ve 
artık A`dan Z`ye Türk prodüksiyonu olan reklamlar 
yapılmaya başlandı. Şu anda gelişmiş ve gururla 
bahsedebileceğimiz bir reklam sektörümüz var.

Etkinlik tarafında ise bu değişim maalesef tam 
anlamı ile gerçekleşmiş değil. Çok uluslu firmaların 
yanında lokal firmalar da yurt dışında görüp 
etkilendikleri etkinlikleri esas alan, adına ister kopya 
ister esinlenilmiş deyin benzer etkinlikler üretiyorlar. 
Reklam sektöründe yaşanan özgün yaratıcılığa geçiş 
ve bu bağlamda kendiliğinden doğan gelişme henüz 
etkinlik sektöründe oluşamadı. Etkinlik sektöründe 
yerleşmiş bu sistemin tabiri caiz ise kolaylığın 
gelişmeyi de engelleyen problemlerin en büyüğü 
olduğunu düşünüyorum.

* Nedir bu problemler?

Özellikle markaların etkinlik gerçekleştirmede 
pazarlama yerine satın alma mantığı ile hareket 
etmeleri, en düşük bütçe ile her şeyi gerçekleştirme 
arzuları buna bağlı olarak da fikre ve yaratıcılığa 
kaynak ayırmamaları üzerine oturmuş kurulu bir 
anlayış var. Buna ilaveten fikir haklarının yasalarla 
tam olarak korunamaması, etik algının yeterince 
güçlü olmaması, etkinlik sektöründe büyümeye 
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başlayan ve hatta bir nevi teşvik edilen haksız 
rekabet, bilinçsiz müşteri gibi pek çok faktör yerli 
yaratımların önünde çok ciddi bir engel oluşturuyor.  
Bu sistemin doğal bir sonucu olarak en iyi, özgün 
fikirler bile hakkıyla hayata geçirme yetisi, becerisi, 
tecrübe ve birikimi olmayanlar tarafından maalesef 
kelimenin tam anlamıyla heba ediliyor. Event 
Marketing için zor bir dönem yaşıyoruz ve yaşamaya 
da devam edeceğiz gibi görünüyor zira 2013 gibi 2014 
de marketing bütçelerinin azaltıldığı veya daha geniş 
kitlelere ulaşabilen, yöneticiler açısından risksiz ve 
tüm zamanların en geleneksel seçimi olan reklam 
harcamalarına kaydırıldığı bir dönem olacak.

* Aynı zamanda Türkiye Eğlence Sektörü 
Derneği (TESDER) Başkanı’sınız. Dernek 
çatısı altından sektör nasıl gözüküyor?

Etkinlik ve Eğlence Sektörü Derneği olarak sektör 
oyuncularını bir araya getirdik. Ana amacımız 
öncelikle sektöre sahip çıkmaktır, çünkü bu 
pastadan pay almaya çalışan, hiçbir yeterliliği 
yetkinliği, tecrübesi olmayan, kaba tabiri ile bir 
kasa bir masa iş yapan acar girişimciler bilinçsizce, 
ayakları yere basmayan ucuzcu zihniyetle bütçeler 
vererek bir nevi markaları kandırarak projeleri 
alıyor ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan 
başarısız, marka memnuniyetini gözetmeyen işlerle 
de hem sektöre zarar veriyor hem de işi hakkıyla 
yapan diğer oturmuş firmaların hakkını yemiş 
oluyorlar. Hedefimiz, mevzuattan iş güvenliğine 
kadar geniş bir yelpazede altyapıyı tesis ederek 
sektörümüzün standartlarını belirlemek, markalar 
tarafından sorgulanacak yetkinlik sertifikasyonu 
programını başlatmak, sektörün tüm aktörlerini 
bilinçlendirmek, fikir hakları ile ilgili etik algıyı 
yerleştirip yaptırımlarla da koruma altına almak, 
gerçekleştirilen işlerimizin datalarını oluşturarak 
sektörü ölçülebilir kılmak ve böylece yatırımcı 
potansiyelini artırmak. 

Diğer yandan bizim gibi yaratıcı endüstrilerdeki 
diğer derneklerle bir araya gelerek YEKON (Yaratıcı 
Endüstriler Konseyi)  adı altında bir üst dernek kurduk. 
Toplu olarak sektörünün sesini duyurabileceğimiz, 

sorunlarımızı tartışıp otoritelere aktarabileceğimiz, 
sektörü dünya standartlarına oturtarak büyümesine, 
gelişmesine olanak sağlayacağımız bu platformun 
güçlenmesi için tüm sektör paydaşlarının dayanışması 
ve desteği bizim için önemli.

* Günümüzde sosyal medyanın yükselişi 
“Event marketing ya da M.I.C.E” alnını ne 
yönde etkiliyor? 

Sosyal Medya kullanımının farklı alanlardaki 
katkıları sonucunda organizasyonlarımızın her 
aşamasına hız ve şeffaflık girdi. Bu konuyu biraz 
açmakta fayda var. Gerçekleştirdiğimiz işlerin 
olumlu ya da olumsuz tüm yansımaları çok hızlı bir 
şekilde sosyal paylaşım ağlarında yayılarak yerini 
buluyor. Bu da yapılan etkinliklerin ivedilikle ve 
yaygın bir şekilde duyurulmasına olanak verirken 
diğer taraftan sosyal medyadaki şeffaflık gereği 
oluşabilecek olumsuz yansımaları engellemek 
amacı ile etkinlik firmaları ve markaları, doğru 
planlama ve proje geliştirmeye zorlamaktadır.

Kaba tabiri ile eksik gediklerimizi artık kitlelerden 
saklayamıyoruz, üzerini örtemiyoruz. Çözüm nedir? 
İşimizi dört dörtlük planlayıp gerçekleştirmek. 
Her türlü bilgiye ulaşımın internet sayesinde 
hızla yaygınlaştığı ve kolaylaştığı günümüzde, 
hedef kitlemizin, bilmediklerini ve görmediklerini 
varsayarak eskiyi küçük değişikliklerle ısıtıp ısıtıp 
önlerine koyma dönemi de bu şekilde sona erdi. 
Örneğin otomobil markaları, yıllarca marka imajı 
ve tasarım yenilikleri üzerinden satış ve pazarlama 
stratejilerini geliştirirken, değişen kriterlerle artık 
servis, garanti gibi farklı değerleri de ön plana 
çıkartarak rekabet ediyorlar. Bu tatlı ama bir o 
kadar da vahşi rekabet aynı sektörde iş yapanların 
bitmek tükenmek bilmeyen daha iyiyi yaratma, daha 
farklıyı bulma çabalarını beraberinde getirdi ki bu 
da sektörün doğal ve kendiliğinden gelişme sürecini 
tetiklemiş oldu. Etkinlik sektöründe hayat bulan 
benzer rekabet şartlarının önümüzdeki yıllarda satın 
alma mantığına da etki edeceğine dolayısı ile hem 
markaya hem de sektöre artı değer katacağı yönünde 
bir yol bulacağına inanıyorum.
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* Başarılı bir etkinlik pazarlamasının sırları 
nelerdir?  Sizin için organizasyon yapısı 
içinde en olmazsa olmaz başlıklar neler?

Burada anahtar kelime “BAŞARILI”… Başarılı bir 
etkinlik yaratmak için neler gerekiyor, oradan başlamak 
lazım zira etkinliğiniz başarısız, altı boş ve yetersiz ise 
pazarlamanız ne kadar müthiş olursa olsun bir anlamı 
kalmıyor. Markaya yapacağınız katkı da başarınızla doğru 
orantılı. Biz projelere başlamadan önce proje amacının 
net bir şekilde oluşmasını esas alıyoruz, bunu hedef 
kitlenin doğru bir şekilde belirlenmesi takip ediyor. Bakış 
açınızı bu noktaya yerleştirirseniz ülkemizde sektör 
paydaşlarının genel terennümü olan hemen yarına ve en 
ucuza etkinlik gerçekleştirmenin aslında ne markaya, 
ne etkinlik firmasına ne de etkinlik katılımcılarına fayda 
sağlamadığını, bütçelerin boşa harcandığını ve hiçbir 
amaca hizmet edemediğini görüyoruz.

Ne tür proje olursa olsun yaratım, geliştirme 
ve uygulama için zaman ve bütçe ayrılması 
konusunda maalesef mantaliteyi değiştiremedik. 
Bugün sektörümüzün olması gerektiği yerde 
olmaması ve doğru formasyonu alamamasının 
temel sebeplerinden biri de; günü kurtarmaya 
çalışmak ve son dakika kararları ile kötünün iyisi 
işler ortaya çıkarmaktır. Burada bir parantez açmak 
istiyorum çünkü söylemeden geçemeyeceğim; 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yapılış hızı 
tahminimce, Türkiye`yi dünya listelerinde en üst 
sıraya oturtuyordur ve tecrübemle sabit, aynı işi 
yapan global aktörler bu sürati gerçekten hayretle 
izleyip anlamakta zorlanıyorlar. Buradan yola 
çıkarak son derece pratik çözümlerle, yaratıcı 
ve özverili çalışmalar ile olmayacak sürelerde 
gerçekleştirdiğimiz projelerimize bir de yeterli 
zaman faktörünü eklesek “neler başarabilirizi” 
düşünmeden edemiyorum doğrusu.

* İlk etkinlik pazarlama deneyiminizi 
hatırlıyor musunuz?  Bu etkinlikten 
aklınızda kalanlar neler, bu gün olsa asla 
yapmayacağınız tercihler var mı?

İlk etkinliğim lise bitirme partimdi ve okul 
müdürünün kesinlikle partiye gidilmemesi 
konusunda öğrencileri uyardığını ve bu konu üzerine 
de ciddi bir konuşma yaptığını hatırlıyorum. Günler 

geçti hazırlıklarımız tamamlandı ve büyük gün geldi 
çattı. Katılım konusundaki endişelerimiz yersiz çıktı, 
sevgili müdürümüzün konuşması etkili olmamış 
olacak ki herkesin geldiği, müthiş eğlenceli ve çok 
başarılı bir etkinlik oldu. Sonraları profesyonel 
olarak İKSV’de production manager olarak pek çok 
etkinliğin arasına düştüm ve hepsinden alnımın 
akıyla da çıktığımı düşünüyorum.

Bugün olsa yapmazdım diyeceğim hiç bir şey 
gerçekten yok, yaptıklarım ve yapış şeklim ne olursa 
olsun bugün olduğum yere onlar sayesinde geldim. 
Aldığım her karar, yaptığım her iş bugün olduğum 
yere tırmanmama sebep olan yapı taşlarıdır.

* Bu güne kadar en keyif alarak hayata 
geçirdiğiniz proje hangisi?

Geçmişte hayata geçirdiğim projelere baktığımda 
neredeyse hepsinden keyif aldığımı görüyorum. 
Santana`dan Bob Dylan`a, Türkiye’de ilk stadyum 
konserinden ilk Stadyum turnesine, son yüzyılın en 
büyük festivalinden Türkiye’de rekor kıran sergilere 
kadar hepsi büyük keyifle yaptığım işler. 

* Event Marketing”in uluslararası 
standartlar getirilmesi için neler yapılması 
gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Uluslararası standartlara gelmek için önce 
kendi standartlarımızın olması lazım. Maalesef 
sektörümüzde herhangi bir standart ya da regülasyon 
yok, bunun başlıca nedeni yine biz sektör oyuncularının 
bu konuda bir şey yapmamış olmamız. Sektörümüzün 
varlığından bile haberi olmayan otoritelerin sektör için 
standart oluşturması doğal olarak söz konusu değil. 
Dolayısıyla ilgili çalışmaları bizim yapmamız ve kanun 
düzenleyicileri bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla 
TESDER olarak ilk adımı attık ve Event Safety Alliance 
ile birlikte Ekim 2014’te Dünya’da bir ilk olacak, “Event 
Safety” konusuna odaklanmış bir yuvarlak masa 
oluşturuyoruz. Takip eden yıllarda M.I.C.E.  Exhibition 
paralelinde periyodik olarak düzenlenecek bir kongreye 
dönüştürme kararı da aldık. Böylece ilk defa dünya 
çapında etkinlikler üzerine bir kongre İstanbul da 
başlamış olacak. Bu yıl sonu itibarı ile TESDER olarak 
sektöre ilk etkinlik yönetim ve işi güvenliği kitabını 
kazandırmış olmayı da hedefliyoruz. 

3

MARKETING TÜRKİYE/  
NİSAN 2014



4

* Son olarak “Event Marketing” sektörünü 
gelecekte neler bekliyor?

Sorunun cevabı şu; “Tren” bekliyor.. Evet yanlış 
anlamadınız, sektör olarak bir araya gelmemizi ve 
hep birlikte binmemizi bekleyen bir tren. Aynı hedefe 
birlikte ulaşmamızı sağlayacak bir tren. Ancak 
birlikte yola çıktığımızda gelişmeden, büyümeden 
ve ilerlemeden söz edebiliriz.  Dolayısı ile sektörü 
neler bekliyor yerine sektörümüzü nereye götürmek 
istiyoruz ve nasıl götüreceğiz konusuna biraz 
çalışmak gerekiyor.

* THE PARTNERS Kurucusu, ve TESDER 
Başkanı Fırat Kasapoğlu

 Etkileşim sektörün varoluş nedeni!

“Etkinlik sektörünün var oluş nedeni etkileşimdir, 
bu yaklaşım hiç değişmez zira sektörün varoluş 
nedenidir. Ancak bu etkileşimin “hangi araçlarla” 
olduğu konusundaki gelişmeleri yeni trendler olarak 
değerlendirmek ve betimlemek doğru olacak. Sosyal 
medya artık etkinliklerin en vazgeçilmez kanallarından 
biri haline geldi. Hem bireysel hem kitlesel olarak 
gerçekleştirilebilen interaktivite ve sosyal medya 
yansımaları günümüzün en önemli trendi olarak 
karşımızda. Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik 
açılımları ve bu bağlamda farkındalığın yaratımında 
da etkinliklerin rolü çok önemli hale geldi. Eğlence, 
interaktivite, eko sisteme duyarlılık ve sosyal medya 
gibi tüm faktörleri içinde barındıran etkinlikler artık 
sektörün yeni üretimleri olmak durumunda. Çok farklı, 
çok büyük veya çok ihtişamlı bir etkinlik yaratmış 
olsanız bile internet açılımı yoksa, ekolojik değerleri 
içinde barındırmıyorsa emin olun hedef kitleniz 
yaptığınız işin eksik olduğunu kendi yöntemleriyle 
yüzünüze vuracaktır.”
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