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ALANINDA PROFESYONEL BİR İSİM; KURUMSAL İLETİŞİM 
VE MARKA STRATEJİSTİ ABİDİN ÖZŞAHİN, BU SAYIMIZDAKİ 
KARİYER KÖŞESİ KONUĞUMUZ. KENDİSİYLE HEM KENDİ FİRMASI 
BRANDINGSMART’I HEM DE MARKASINI VE İŞLERİNİ BÜYÜTMEK 
İSTEYEN GİRİŞİMCİLERLE İŞ İNSANLARINA YOL GÖSTERMESİ 
ADINA MARKALAŞMA ÜZERİNE KONUŞTUK.
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Sayın Özşahin, söyleşimize öncelikle 
kurumsal iletişim ve marka stratejisti 
olma hikâyenizle başlayalım isterim... 
Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz 
için size ve çalışma arkadaşlarınıza 

teşekkür ederim.  Halkla ilişkiler ve reklamcılık 
mezunu biri olarak prodüksiyon ve medya 
alanında bir kariyer planı ile başladı her şey. 
Reklamlara karşı olan ilgim, markaların 
tanınırlığı, tüketici davranışlarını tetikleyen 
parlak fikirler hep ilgimi çekmişti. İş birliği 
içinde olduğumuz reklam veren firmalardan yola 
çıkarak, zamanla bir markanın yol hikâyesinde 
reklamın önemli olduğunu, ama hemen hemen 
hepsinde reklam kampanyasından daha önce 
temas edilmesi gereken hayati konuların  
varlığı dikkatimi çekti. 
 
Özellikle hızla dijitalleşen bir 
dünyada reklam vermek; alt yapısı 
kurumsallaşmamış bir firmada 
popülist bir yaklaşımdan öteye 
taşımıyordu markaları. Dünya 
markaları arasında ilk beş 
yüzün içinde halen bir Türk 
markasının olmaması da işini 
seven bir insan olarak bana tatsız 
geliyordu. İşin özü; markalaşmanın 
yolu sadece reklamdan geçmiyordu. 
Doğru, etkili ve sürdürülebilir kurumsal 
iletişim stratejileri olmadan, marka stratejilerinin 
geliştirilemediğini gördüm. Gerek kurumun 
gerek markanın imajını, algısını ve itibarını bu 
iki kavramın uyumuyla ve tüm uygulamalarında 
bütünleşik olarak yönetimiyle sağlanabileceğine 
inandım. Ve bu iki uzmanlık alanında kariyerimi 
daha ileri bir seviyeye taşımaya karar verdim. 
Çünkü bir marka sadece reklamlar üzerinden 
bir plan uyguluyorsa, bir şeyleri eksik yapıyor 
demektir. Firmalar, reklamlar aracılığıyla hedef 
kitleye bir şekilde ürün ve hizmetlerini bu yolla 
duyursa da hedef kitlenin ikna edilmesinde 
genellikle zorluk yaşıyorlar. Tüketicinin 
bilinçlenmesi ile hedef kitle, firma, marka,  

ürün ya da hizmet hakkında daha fazla bilgiye 
ihtiyaç duyuyor. Bu yoğun mesaj aktarımıyla, 
insanlar reklamları da eskisi kadar güvenilir 
bulmuyor. Ayrıca küresel rekabet ortamının  
her geçen gün daha da artması, geleneksel  
medyanın tüketici davranışlarındaki etki 
gücünün azalması, yeni iletişim kanallarının 
artması, iletilen mesajların tüketicide gözlenen 
güvensizlik duygusunu yaratması, benim 
de başlama noktam oldu. Reklam, tanıtım, 
tutundurma gibi uygulamalar, sistemi inşa 
edilmemiş hiçbir yapıda sürdürülebilir değil 
artık. Bu süreçlerle birlikte, sahada aktif bir 
iş yaşamımın olması, kendi metodolojimi 
oluşturma, firmaların ihtiyaçlarından yola  
çıkarak geliştirdiğim iş modellerimi kullanma 

fırsatını sundu bana. 

Kurucusu olduğunuz 
BrandingSmart”ın geçmişini 

bize anlatır mısınız,  
nasıl hayata geçti? 
Kurumsal iletişim ve marka 
yönetimini bireysel olarak 
yürütüyor gibi görünsem de 

ekibimde pazarlama ve satış 
stratejisti, görsel iletişim 

uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, 
iki de basın ve medya danışmanım 

var. Her uzmanımızın da kendi alt kadroları 
mevcut. Sahada edindiğim tecrübelerime göre 
tespitim şudur ki; bir firma ya da marka, kendi 
temel yetenekleri dışında bir kurumsallaşma 
ve markalaşma süreci yaşıyorsa, yönetim süreci 
de böyle bir ekiple çok daha verimli oluyor. 
Kendi temel uzmanlık alanımda geliştirdiğim 
iş modellerimi sahada uygularken, her 
uzmanımızın da firmalara kendi alanlarında 
temas edebilmesini çok arzuladım. Bu yüzden 
bağımsız danışmanlardan oluşan ekibimizle, 
hedef kitlemizi ortak paydalarda buluşturacak 
BrandingSmart markasını kurdum. Bir ofisin 
içinden ve masa başından bu işlerin çok 
verimli yürütülemediğini biliyordum. u 

“İNSAN İÇİN 
YAPILAN 

HER ÇALIŞMA, 
DOĞRU VE ETKİLİ 

İLETİŞİMDEN 
GEÇER.”



  54 |  ELİZİM 

Ve çalışma yöntemimizi de buna göre dizayn 
etmemiz gerekiyordu. “Oturan aslan mı, 
gezen kurt mu” misali, müşteri ofislerini 
kullanabileceğimiz, daha interaktif bir çalışma 
planını hayatımıza uyarladık. Kurumsal ve havalı 
ofisler kurmaktan ziyade, kurumsallaşmayı iş 
yapış biçimimizle nitelikli hale getirmek ve 
hizmet koşullarımızı daha ulaşılabilir kılmak, 
tek amacım oldu. 

Firmanız bünyesinde hangi hizmetler  
yer alıyor?  
BrandingSmart markası yönetim ve danışmanlık 
hizmeti veren bir firma. Temel amacımız, 
etkili iletişim stratejilerini kurumsal anlamda 
firmalara ve markalara yansıtmak. Yerelden, 
bölgesele, bölgeselden ulusala, ulusaldan globale, 
doğru markalaşma süreçlerinde stratejik 
çözüm ortağı olmak. Bu işi yapmaktaki temel 
amacımız; evrensel kalite yönetim politikaları 

ile sürdürülebilir yerli firmaların ve markaların 
doğmasına, gelişmesine ve büyümesine 
destek olmak. 

Hizmetlerimiz; dört temel uzmanlık, yirmi beş 
alt uzmanlık ve üç ayrı iş modeli ile 
sağlanmaktadır. 
 
Stratejik İletişim Danışmanlığı ile;
•  Kurumsal İmaj Yönetimi
•  Kurumsal Algı Yönetimi
•  Kurumsal İtibar Yönetimi
•  PR Yönetimi
•  Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi
•  Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
•  Kriz Yönetimi 

Stratejik Marka Danışmanlığı ile;
•  Marka Yönetimi
•  Stratejik Marka İletişimi
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•  Stratejik Pazarlama Yönetimi
•  Marka Geliştirme Stratejileri
•  Marka Konumlandırma Stratejileri
•  Dijital Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama ve Satış Danışmanlığı ile;
•  İlişkisel Pazarlama Yönetimi
•  Pazar Araştırmaları Yönetimi
•  Perakende Pazarlama Yönetimi
•  Perakende Satış Yönetimi
•  Mağaza Yönetimi
•  Ürün Yönetimi
•  Fiyatlama Yönetimi
•  Satış Geliştirme Yönetimi

Görsel İletişim ve Tasarım Danışmanlığı ile;
•  Kurumsal Kimlik Yönetimi
•  Grafik Tasarım Yönetimi
•  Dijital Medya İçerik Üretim ve Tasarım Yönetimi
•  Sosyal Medya İçerik Üretim ve Tasarım Yönetimi

sağlıyoruz ve bu hizmetlerle birlikte uyguladığımız 
üç farklı iş modelimiz olan,

Smart Departman ile;
Firmaların organizasyonel ve yönetsel  
konularda yaşadığı problemleri çözmeye odaklı 
dış kaynak kullanımıyla stratejik yönetimini, 
marka departmanı kurarak sağlıyoruz. Bu 
hizmetlerimizle, bütünleşik olarak tek bir elden 
koordinasyonun sağlanmasının, büyümenin ve 
gelişmenin yolunu açıyoruz.

Smart Klinik ile;
Firmaların organizasyonel ya da yönetsel  
anlamda yaşadığı lokal sorunlara, proje odaklı 
çözümler üretiyoruz.

Smart Gelişim Atölyesi ile; 
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme sahiplerinin, 
yöneticilerinin ya da çalışanlarının kurumsal 
gelişimlerini temel alan, eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sunuyoruz.

“BrandingSmart”ın yakın dönem hedef  
ve projeleri neler?
Mevcut ekonomik şartlar altında firmalara 
her zamankinden daha fazla destek olmaya 
çalışıyoruz. Yolun çok başındayız. Değişen 
şartlara göre kendimizi güncellemek ama 
uzmanlık alanlarımızın dışına çıkmadan 
sürdürülebilirliği sağlamak bizim için değerli. 
Değişen dünyada zamandan ve mekândan 
bağımsız iş modellerimizi geliştirmek, topluma 
ve tabiata değer katan yenilikçi yaklaşımlarımızı 
artırmak, birinci hedefimiz.

Hangi sektör olursa olsun, insanlar çoğu  
kez yeni bir marka oluşumu içine girdiklerinde; 
ne yapacaklarına, nerelere başvuracaklarına, 
kısacası nasıl bir yol izleyeceklerine dair  
bir fikre sahip olamayabiliyor. Sizin bir 
stratejist olarak, kabuğunu henüz  
kıramamış marka sahiplerine dergimiz 
vasıtasıyla önerileriniz neler olur?
Her şeyden önce marka yaratmak ve 
markalaşmak arasında ciddi bir kavram 
karmaşası var. Bir girişimcilik örneği göstermek 
ona bir isim bulmak zaman, para ve emek 
isterken, markalaşmak, çok daha fazla zaman 
alan, çok daha fazla para harcanan ve çok daha 
fazla emek sarf etmek gerektiren uzunca bir yol. 

Bir fikri hayata geçirirken bu iş için nasıl ki 
bir bütçe ayrılıyorsa, o bütçenin bir kısmını da 
iletişim yönetimini yapacak bir profesyonele 
ayırın. Mutlaka her bütçeye uygun makul bir 
çalışma planı vardır. Her işletmenin odağı olan 
insan için yapılan her çalışma, doğru ve etkili 
iletişimden geçer. 

Markalaşma ve kurumsal iletişimin 
Türkiye’deki yerini nasıl tanımlıyorsunuz?
Artık Türkiye’de de bazı şeyler değişiyor. 
Fabrikalar kurmak, en son makineleri almak, 
lüks ve havalı ofisler kurmak en önemli yatırım 
kalemleriyken, artık soyut yatırımlara karşı u 
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yönelimler de arttı. Katma değeri yüksek işlerin 
sadece fiziki yatırımlara değil, markalaşma 
süreçlerine de yapılan yatırımlara dönüşmesi 
kaçınılmaz bir gerçek. Herkes bir anda dünya 
devi olmak isteyebilir. Ama büyüme, içeriden 
dışarıya doğru gerçekleşir. Bu yüzden yerelden, 
bölgesele, oradan ulusala ve sonra globale doğru 
bir istikamet çizdik. Her ölçekten firmanın bir 
markalaşma süreci vardır. Ve firmaların yerelde 
daha çok desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Üreten insanımızın daha fazla teşvik alması, 
eğitilmesi ve desteklenmesi çok kıymetlidir. 
Özellikle dijitalleşen dünyada katma değeri 
yüksek fikirlere odaklanılmalıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları ilham veren çıkış noktalarının 
başında geliyor ki, birçok sektöre entegre 
edilecek, geleceğin önemli yatırım araçları 
arasında.

Biraz da sosyal medya ve marka ilişkisine 
değinmenizi isteyeceğim. Sosyal medyanın, 
bilinenin aksine bir markaya olumsuz etki 
edebilme potansiyelini sizin yorumlamanızı 
istesem? 

Kesinlikle çok önemli bir konu. Sosyal medyanın 
da bir süredir dejenere olduğu bir dönemdeyiz. 
Özellikle kurumsal hesaplara baktığımızda, 
sosyal medya çift yönlü iletişimin yönetildiği, bir 
halkla ilişkiler aracı ya da müşteri temsilciliğinin 
yapılabileceği imkânları sunuyor. Ama son 
zamanlarda kurumsal hesaplar, daha somut 
uygulamaları hayata geçirmek yerine reklam 
kirliliği yaratan, herkesin birbirini taklit ettiği bir 
mecraya dönüştü. Herkes fenomen olmak istiyor 
fakat, işin özünde kaç kişinin takip ettiği değil, kaç 
kişiyle gerçek etkileşimde olduğunun tartışılması 
gerektiği bir mecradır sosyal medya. Bir markanın 
hangi mecrada olması gerektiği araştırılmadan, 
stratejik bir iletişim planı yapılmadan, hedef kitle 
tam manada tespit edilmeden sosyal medyadan 
bir fayda beklemek, boşa zaman kaybıdır. İşte 
bu plansızlık ve disiplinsizlikle markanın itibarı, 
bir postun paylaşılma süresi kadar bir zamanda 
yerle bir olabilir. Sosyal medya, markalar ya da 
firmalar için çok önemli bir konudur. Öyle ki, 
bir hesabın yönetilmesi için ciddi bir takımın 
işleri ele alması gerekir. Bugün bir firmanın 
kurumsal sosyal medyasını yönetirken; bir iletişim 

ve marka stratejisti, görsel iletişim 
uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, metin 
yazarı, fotoğraf sanatçısı, grafiker ve 
videographer olmadan çok etkili bir 
yönetim sağlanamamakta. Hatta bir firma 
yetkilisinin de hesabı yönetmesi koşuluyla. 
Bu profesyonel yaklaşımın en önemli 
kalemi ise sürecin etkili yönetilmesi için 
ayrılacak bütçeyi de unutmamalıyız tabi.

Peki, bir de şöyle farklı bir durumu 
konuşalım... Sosyal medyanın 
hayatlarımıza girmesinin ardından, 
insanlar -tanınmış kişi olsun ya da 
olmasın- kendisine ve profillerine bir 
markaymış gibi bakıyor. Böyle düşünen 
okuyucularımızı göz önüne alırsak, bu 
süreçle ilgili tavsiyeleriniz neler olur?
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Bu bir imaj meselesi. Kendimizi nasıl gördüğümüzü 
ifade eden bir öz imajımız vardır. Başkalarının 
bizi nasıl gördüğünü ifade eden algılanan bir 
imaj, bir de kendimizi nasıl görmek istediğimiz 
ve başkalarına göstermek istediğimiz bir başka 
imaj. Bu üç farklı imaj arasında yanılgılara düşen 
çokça hesap kullanıcısı var. İçi boş yaratılan 
imajlar -mış gibiden öteye gitmiyor, sosyal medya 
kullanıcıları tarafından da tercih edilmiyor. 
Gerçekten anlatacak bir hikâyesi olmayanın, pek 
vizyoner bir yaratıcılığı da olmuyor. Ya özgün 
bir fikriniz olsun ya da sıradan insanlar gibi bu 
işin hakkını veren hesapların keyfini çıkarın, 
kendinizi çok kasmayın derim.

Türkiye’nin profesyonel marka danışman 
ve yöneticilerinden oluşan Marka Konseyi 
çatısı altında da yer alıyorsunuz. Buradaki 
çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?
Ben Marka Konseyinin yeni bir üyesiyim ve 
benimle aynı fikre sahip duayenlerin olduğu 
bir çatının altında olmaktan çok mutluyum. 
Çalışmalarını takip ettiğim çok değerli ustalar 
var. Büyük bir talihsizlik oldu, pandemi boyunca 

online ortamlar dışında çok bir aktivite hayata 
geçmemişti. Ama çok yakında Marka Treni 
Yolculuğu adı altında yeni etkinlikler olacak. Daha 
önceki yolculukta, marka konusunda kariyer 
yapmak isteyen ve geleceğin marka yöneticileri 
olan üniversite öğrencileri, sektörün önemli 
marka danışmanlarından, akademisyenlerinden 
ve yöneticilerinden yolculuk boyunca yeni doğan 
markaların markalama öykülerini ve marka 
deneyimlerini dinlemişlerdi. Yeni yolculukta 
nasıl sürprizler bizleri bekliyor, yakın zamanda 
paylaşacağız.

Bu keyifli söyleşi ve verdiğiniz bilgiler için 
çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şeyler var mı?
Her şey için ben teşekkür ederim. Tüm 
okuyucularınıza buradan sevgi ve saygılarımı 
sunarım. Son ekleyeceğim sözüm; girişimci 
olmaktan, işlerinizi büyütmekten korkmayın. 
Bu kadim coğrafyanın geçmiş tarihine, 
hafızasına, üreten insanına ve yarının 
geleceği gençlerine inanın, güvenin, sahip 
çıkın. n  


