
The Partners’ın kurucusu Fırat Kasapoğlu bir 
organizasyon duayeni. Bu yıl Body World’s ile 
adından sıkça söz ettiren The Partners’ın geçmişinde 
Rock’n Coke’tan Eurovision’a kadar pek çok büyük 
organizasyon var. Birçok temizlik, özel güvenlik 
ve insan kaynakları şirketi ile bire bir çalışan 
Kasapoğlu, hizmet sektöründe firmayı temsil eden 
insan faktörüne vurgu yapıyor.  Kasapoğlu ile hem 
hizmet sektörünü, hem de organizasyon sektörünü 
masaya yatırdık.

* Eğitimizin hangi alandaydı?

Boğaziçi Üniversitesi Elektronik.

* Neden sonra bu işe yöneldiniz? 
Üniversitelerdeki hareketli gençlerden biri 
miydiniz?

Ben organizasyon işlerine lisede başladım. İstanbul 
Radyosu Klasik Batı Korosundaydım. Gökçen  
Koray yönetiminde konserler yapıyorduk. İstanbul 
Festivali’ne davet edildik, festival dâhilinde konser 
verdik. Göçen Hanım  “İstanbul Festivali’nde senin 
gibi başı çeken, organize eden adamlara ihtiyaç 
var” dedi. Ben de İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda 
başladım. Ondan sonra her sene festival yapar 
oldum.

* Festival hazırlığına ne kadar önceden 
başlıyordunuz? 

5 – 6 ay önceden başlıyorduk. Ben daha ziyade 
prodüksiyon işleriyle uğraşıyordum. Ray Charles 
geleceği zaman production manager yoktu, sen ol 
dediler. 

* Production Manager ne yapar?

Sahnede gördüğünüz işi, A’dan Z’ye yapılmasını 
sağlayan adam.

* Bu tür organizasyon işlerinde kaç  
kalem iş var? 

Excel tablosunda 3 – 4 binleri buluyor. Ses, ışık, 
dekor, kulis… aklınıza ne gelirse! Yağmur yağarsa 
diye seyircilere dağıtılacak yağmurluğa kadar her 
şeyi düşünüyorsun. Sponsorun asacağı yazıdan, 
video varsa içindeki görsele kadar her şeyi gözden 
geçirmek zorundasın. Konserden ziyade festival 
olunca iş yükü inanılmaz boyutlara çıkıyor.

* Şu anda neyi organize ediyorsunuz?

Merter’deki Marmara Forum -ki Avrupa’nın 
en büyüklerinden bir tanesi olacak- açılışının 
organizasyonunu yaptık. Yani alt başlığımız 
büyük organizasyonlar. Sergiler bizim için ayrı bir 
departman. Çünkü o kendi başına bir uzmanlık 
alanı; sergiler tekli konserlerden çok daha zor çünkü 
sergiyi kurunca 9 ay yaşıyor, süresi çok uzun.

* Alışveriş merkezini açıyorsunuz. Oraya 
gelecek kitleyi belirleyebiliyor musunuz? 
Mesela oraya gelen ziyaretçinin o yörenin 
halkı olmasını, VİP olmasını v.s.

Onun hedefi baştan konulmuş olarak bize geliyor. 
Hedefin ne, o hedefe biz nasıl ulaşırız, nasıl 
ulaştırırız kurgusunu biz yapıyoruz.

* Organizasyon talebinde bulunan firmalar 
size doğru brief verebiliyor mu?

Çoğunlukla veremiyorlar. 

* Bir organizasyon şirketine doğru brief  
nasıl verilir?

Esas problem hedefi belirleyememek. Mesela “daha 
çok insan gelsin” bir hedef olamaz! Tamam, daha çok 
insan gelir de o insanı oraya getirmek için harcadığın 
para karşılığında sana bir yararı olması lazım. Bir 
firma reklam veriyor çünkü karşılığında satış yapıyor. 
Alışveriş merkezlerinde “etkinlik yapalım” mantığı 
var. Tamam, yapalım da ne etkinliği yapacağız, niye 
yapıyoruz, kimi getireceğiz? “Şu yaş grubunda, şu 
gelir grubunda insanları buraya getirelim” başka 
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bir şeydir; “buraya herkes gelsin” başka bir şeydir. 
Herkesin gelip hiçbir işe yaramadığı etkinlik çoktur. 
Bir güruh görünür, kuru kalabalık yapar, konserse 
konseri dinler, gösteriyse gösteriyi izler ve gider. 
Bu tür kalabalıkların finansal kazanca bir katkısı 
olmamakla birlikte maddiyat düşünülmeden bu tarz 
etkinliklerin yapılacağı durumlar da var tabii. 

* Hedef kitleye duyuruyu da siz mi 
yapıyorsunuz?

Projenin türüne bağlı olarak değişiyor. İşin marketing 
bacağı da olacaksa, projenin tanıtımı da yapılacaksa, 
o zaman müşterilerimizin varsa PR ve reklam 
ajansları ile birlikte hareket ediyoruz.

* Organizasyon işinin doğasında belli 
sürelerle, geçici elemanlarla çalışma 
koşulu var. Koordinasyonu sağlamakla  
ilgili süreci anlatır mısınız?

Bir projenin hedefleri belli olduktan sonra insan 
kaynakları devreye giriyor. İnsan kaynakları için 
birinci derecede bizim çekirdek kadromuz var. Bunun 
dışında iki kaynak var zaten; senelerdir yaptığımız 
organizasyonlarda çalıştığımız insanlar ve bizim 
işimiz için insan kaynağı bulan şirketler.

Örneğin TTnet, Avea ve Türk Telekom ortak Cebit 
2008 Fuar standını yaptık; 5200 metrekarelik devasa 
bir stant, stantda 1250 kişi çalıştı, 6 günde 160 bin 
kişi geldi, prodüksiyonu da çok ağır bir stanttı. Onu 
A’dan Z’ye biz yaptık. 

* Nasıl yönetebiliyorsunuz bu kadar insanı?

Yeri geldi mi, gerekli oldu mu yapıyorsun. İnsanları 
alıyorsun, gruplar halinde eğitiyorsun. Piramit 
sisteminde bir yapı bu, çarkı oluşturduktan sonra 
çarka insan sokup çıkarabilirsin.

* Peki hangi outsource şirketleriyle 
çalışıyorsunuz?

Personel için 2003’ten beri İNKA (İnka Eğitim 
Danışmanlık) ile çalışıyorum. Kendi sektörümüzle 
ilgili de Organizma ve diğer bir takım servis sağlayıcı 
şirketlerle çalışıyoruz. Temizlikte Referans, özel 
güvenlikte ise VIP. 

* Her organizasyonda tedarikçileriniz 
değişiyor mu?

Proje türüne göre değişiyor. Mesela Beylikdüzü’nde 
bir iş yaparken o tarafta bir temizlik şirketi bulmayı 
tercih ediyoruz. Konser güvenliği yapıyorsan farklı 
şirketlerle çalışman gerekiyor çünkü bu mekan 
güvenliğinden farklı bir iş. Organizasyon güvenliği 
hizmeti veren firmaları tercih ediyoruz.

* Bu alanda çok çalıştığınız için şirketler 
hakkında bir değerlendirme yapar mısınız?

Türkiye’de organizasyon güvenliğini başlatanlardan 
biri olduğumu söyleyebilirim; işe ilk başladığımızda 
sanatçıyı getir, sahnesini kur, sonra önüne geç 
güvenliğini sağla şeklinde çalışıyorduk. O dönemdeki 
arkadaşlarım zaman içinde güvenlik şirketleri kurdular, 
biz de beraber işler yaptık. VİP bu firmalardan biri 
mesela... Senelerdir bu işi devam ettiriyor. 

Ama temizlik güvenlik ya da insana bağlı hizmetlerle 
ilgili şöyle genel geçer bir kural var: hangi firmadan 
ne kadar memnun kalırsanız kalın, sonuçta insan 
kavramı girdiği için bir yerde terslik olabilir. Bu yüzden 
şu şirket diğerinden daha iyidir ya da kötüdür diyemem, 
çalışanların hepsi iyi olabilir ama orada o gün birisi ters 
bir şey yapar, temizlikçi bezini ortada unutur, onu da 
oranın sahibi görür, temizlik şirketi kötü olur. Sonra ne 
yapsan yaranamazsın. Hizmet sektöründe kılık kıyafet 
gibi belirli kriterler vardır ama işin yapımına gelince 
insanların oradaki tavrı çok önemlidir.

* Bu durum nasıl minimize edilebilir?

Eğitim yatırımı yapmak, insanları doğru seçmek, 
doğru eğitmek gerekiyor. Bunları yapmadığın sürece 
insanların seni doğru temsil etmesini bekleyemezsin. 
Bizim en çekindiğimiz konu budur. Bu ben olayım, 
Küçük ölçekli şirketlerden tutun büyük Kurumsal 
yapılara kadar bütün şirketler için geçerlidir; en 
sonunda seni temsil eden biri var orada, o da 
bilmem hangi şirketten geldi. O gün yürürken 
suya bastı, ayakkabısını değiştirdi, ayakkabısı 
rahatsız ya da kafasında bir sürü problem var. İşe 
geldiğinde bunlardan kendini kurtarabildi ya da 
kurtaramadı. Bunu en aza indirmek de ancak eğitimle 
olabilir. Mesela temizlik için, 3 adam bulup getirip 
malzemeleri eline vererek “hadi temizleyin” denemez.
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* Sektör artık o noktada değil…

Bu arz talep meselesi; talep yönlendirme koydu, şu 
standartlarda olacak diyor.

* Siz hizmetleri dışarıdan alırken kendi 
şartlarınızı koyuyor musunuz?

Elbette. Tecrübesi, bizimle çalışıp çalışmamış 
olması, firmanın bize sağladığı imkanlar… Yani 
hastalanan birisi -sabah haber vermiş olsa bile- 
yerine yeni birini koyabilmesi ya da koyamaması, o 
doğrultuda kendimizi garantiye almaya çalışıyoruz. 

Mesela bir temizlikçi hastalandıysa benim bunu 
bilmem lazım. Çünkü diyelim ki işler başladı, 
temizlikçi eksik, neden? Biri hastalandı. Biz 
zamanında bilmezsek önlem alamayız. Projenin 
beyni benim ve beynin her şeyden haberdar olması 
lazım. Esas dikkat ettiğimiz şirketlerle o ilişkilerin 
kurulup kurulamıyor olması.

* Organizasyon işinde sektör ve insan  
kalitesi ne durumda?

Çok eskilerden bir işten örnek vereyim. O zamanlar 
DAT (Digital AudioTech) kullanıyoruz, bütün şov da 
DAT üzerinden yapıldığı için ben bir tane de yedek 
istemişim. Çünkü DAT bant olduğu için sarabilir. 
Nitekim şovun ortasında durdu. İkisini paralel 
çalıştırdığında birine bir şey olursa diğerine geçer, 
işi kurtarırsın. Biri durunca “hadi ikincisine geçin” 
dedim. “Biz onu bağlamadık ki” diye bir cevap geldi. 

“Ben onu neden istedim öyleyse?” Bu insanın işine 
hakim olmasıyla alakalı bir şey. 

Büyük bir organizasyonda elektrik gidip geliyordu. 
“Ne oluyor” diye sordum. “Jeneratörün gücü 
yetmiyor” dediler. “Nasıl olur, iki jeneratör 
koyduk oraya”. Biz ikincisini getirmedik dediler. 
Birini getiremediysen, birincisi bunu bana neden 
söylemiyorsun, ikincisi benim gösterimi tehlikeye 
atma hakkını nerden buldun? Fakat bu tür şeyler 
gittikçe azalıyor çünkü sektör artık gelişiyor. 
Bahsettiğim konular 20 senelik konular. 

Fakat hala yoldan geçen adamlar “organizasyon 
işini ben yaparım” diye sektöre girdiğinde bu tür 
aksilikleri başka şirketlerin yaşadığına bizzat 
şahidim. İstanbul’da 300 tane etkinlik yapılıyorsa 
bunların 190 tanesinde ya mikrofon çalışmaz, 
ya ses gelmez, ya da ışık başka tarafa bakar. 
Zaten bu yüzden bu kişileri ayrıştırabilelim diye 
dernek kurdum, İTO’ya girdim. Burada yaptığımız 
çalışmalarla organizasyon sektörünü farklı 
noktalara taşıyacağız.
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