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Ben Özel Oytun Türkoğlu, herkes girişimcilikle alakalı mı benim normalde anlattığım 
‘Sat Kendini’. “Sat kendini” diye bir kişisel markalaşma tabusu gibi bir şeydir. 
Girişimcilik ve markalaştırmada yapılan hataları anlatacağım. Adım Oytun Türkoğlu 
ama Oytun Türkoğlu diye bir kişi daha var, o da bayan ondan farklılaşmak için başına 
Özel koyduk. Bu etkinliğe gelirken nasıl bir etkinlik olduğunu biliyor muydunuz, yoksa 
burada mı öğrendiniz? Bana hiç Google’danbu adam kim diye bakan oldumu? Elif 
hocam çağırdığı için, güvenilir bir kaynaktan geldiğim için ve üniversitenin ana 
sayfasında yayınlanmış etkinlik, sizin için güvenilir bir kaynak aslında ama öbür 
türlügideceğiniz kişiyi incelemekte fayda var. 

Ben buraya geldim ama Ajdar da olabilirim, abuk sabuk şeyler de anlatıyor olabilirim 
ve sizin bir saatinizi alacağım yararlı da olmayabilir. Bu gözlüğü biz daha Google 
glass çıkmadan önce yapmıştık, biz Google gözlüğü ile bakmak diyoruz, girişimciler 
için faydalı şey.Bir toplantıya gidiyorsunuz, işlerinizi birine anlatacaksınız o kişinin kim 
olduğunu bilmediğiniz taktirde anlatmanız çok zor. Çünkü Türkiye’de çok dikkat 
edilen konular, takım mesela siz Fenerbahçelisiniz ama adam Galatasaraylı, siz 
Fenerbahçe ile ilgili bir espri yapıyorsunuz iş gidiyor. Çünkü bizde kural o 
Fenerbahçeliysen Galatasaraylı olan adam dünyanın en iyisiyse bile ondan nefret 
ediyorsun.  

Siyaset, politika, memleket gibi konuları bilmezseniz sizin için biraz dezavantaj olur. 
Bunun için beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var, sadece ana işi bu, mesela biz bir 
firmayla çalışacağız, örnek Starbucks diyelim.Starbucks’ı inceleyip bir dosya dolusu 
bilgi getirir. Biriyle tanışacak olsanız ve iş yükünüzü anlatacak olsanız ilk önce 
kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim ama herkesin şöyle bir handikampı var, çok kısa bir 
sürede inanılmaz bir bilgiyi bana vermeye çalışıyor. Ben bunu yaptım, şunu 
yaptım,projem çok iyiydi de değil aslında, iki cümleyle kendini anlatabiliyor olması 
lazım.  

Merhabalar ben Özel Oytun Türkoğlu marka stratejistiyim. Yerel ve ulusal markaların 
kurumsallaşmaları ve bilinirliklerinin artması için çalışmalar yapıyorum. Bir tanesi bu, 
ikincisi merhabalar ben Özel Oytun Türkoğlu, marka stratejistiyim. Ankara’dan dünya 
markaları çıkarmak için çalışan Markör Markalaştırma ajansının kurucusuyum. Siz 
ikisinin arasında ne fark görüyorsunuz. Biri turuncu biri gri, başka. 



Cevap: Genel ve özel.  

Cevap: Hedefimizi koyuyoruz.  

Özel Oytun Türkoğlu: İkisinin arasındaki asıl fark, verdiği duygu ne olabilir? 

Cevap: İkincisinde reklam yapıyor olabilirsiniz. 

Özel Oytun Türkoğlu:İkincisinde insanoğlunun bir dürtüsüne saldırıyorum. İkincisi 
daha iddialıdır. Nedeni nedir?  Ankara’dan çıkmış dünya markası sayalım,Türk Hava 
Yolları, Beko,Ülker, Vestel peki niye bunları Türk dünya markası diye saymadık da 
Türk Hava Yolları’nı sayıyoruz. Türk Hava Yolları zaten en uzak mesafeye giden 
hava yoludur en çok noktaya giden havayoludur. Diğerlerini niye saymadık çünkü 
onlar lokal,Vestel Rusya ve Avrupa’da var Amerika’da Vestel var mı, yok. 
Moskova’da Beko, Vestel, Mavi Jeansvar. Beko İngiltere’de sektör lideri ama Vestel 
değil ama Amerika’ya veya Uzakdoğu’ya giderseniz bu markaların hiçbiri yok o 
yüzden dünya markası demiyorum.Tek örnek Türk Hava Yolları haricinde bir 
markamız yok. Dünya markaları çıkarabilir miyim, bence zor şöyle olursa bin marka 
gelirse bizde 15 sene üzerinde çalışırsak aralarından belki bir tane çıkarırız. O 
yüzden ikinci cümle çok iddialı ben ikinci cümleyi kullanmıyorum kesinlikle çünkü 
yalancı statüsüne koyuyor. Bunu söylediğim her Allahın kulu onu bir marka yapmamı 
ister. Bende yapamayacağım bin tane de bir tane yaparım ve olmayacak.  

Soru: Türk Hava Yolları’yla ilgili bir şey sormak istiyorum tüm ulaşım istasyonlarına 
gidiyor olmak bir marka oluyor mu? 

Özel Oytun Türkoğlu: Siz bir konuda dünyanın lideri olmaya çalışıyorsunuz dünyada 
en çok noktaya uçan benim diyorsunuz onu da yapmışsınız bir sürü noktada 
diyemezsiniz. Diğer Türk markalarına benzetmek biraz zor çünkü THY Amerika ve 
Avrupa uçuşları diğer markalarla yarışır. Şuna katılabilirim keşke hizmet kalitesini 
daha da artırarak o markayı desteklese.Ama öbür türlü çok doğru bir strateji izleniyor.  

Ben ikiyi kullanmaya karşıyım, biri kullanıyorum bunu nerede kullanırsınız? Bir yerde 
Ali Sabancı’yla karşılaştınız Ali Sabancı sizce ben şuyum, yaşım bu,Atılım 
Üniversitesi’nde şu bölümü okudum, ileride bilmem ne olmak istiyorum ve size de 
hayranım cümlesi etkili olmaz. Onun yerine daha kurgulu, sizin iki cümlede ne 
yaptığınızı özetle anlatacak bir şey anlatırsanız AliSabancı size sarılıp,gel bizim 
şirkette çalışalım, projem varsa onu yapalım demeyecek, en fazla diyeceği şey 
şu:“Bir kartın varsa verir misin?” diyecek veya bu benim numaram beni arar mısın 
diyecek. Bunu yapmak için çok güzel bir cümleniz olması lazım,Ali Sabancı kimseye 
kolay kolay cep telefonunu vermez. Her girişimcinin bir tane tam cümle ezberinde 
olması lazım,kendinizi anlatacakbir cümle bulmanız gerekiyor, öyle bir cümle 
söylemek isteyen var mı? 

Satış nedir? Aslında satın aldığımızın ne olduğunu soruyorum, girişimcilikte en 
önemli şey bu,çünkü onu algılamamız lazım, neyi satın aldığımızı algılamamız lazım. 
Sizden bir cevap istiyorum, sıfır ile on arasında sıfır en basit, on en karmaşığı. 



Örneğin bir dondurma satın aldık, neden aldığınızı hiç düşündünüz mü?Haftada bir 
ya da iki seminere gidiyorum, tüm üniversitelerde aynı cevaplar veriliyor. Farklı ve 
basit cevap istiyorum. Serinlemek için aldım demek, yanlış bir cevaptır ve karmaşık 
bir cevaptır. Aslında hiçbir insan serinlemek için dondurma yemez. Canımız istediği 
için daha sıfıra yakın, basite yakın bir cevap. Canınız ne istetiyor; çünkü sonuçta bir 
girişimci olarak bir girişimi hayata sunduğunuz zaman onun bunu neden alacağını 
algılarsanız satmanız çok kolay.  En basit cevap ne olabilir, mesela arabayla 
giderken kedi gördün frene bastın bir mantığı var, o kediyi ezmemen gerekiyor.Peki, 
sıcak havalarda dondurmayı almamızı sağlayan ne? 

Cevap: Sıcak havalarda soğuk bir dondurma. 

Özel Oytun Türkoğlu:Gittiniz bir dondurma aldınız, açtınız, ısırdınız “serin sulara 
atladım” dediğiniz oldu mu?Biz neyi satın aldık, duyguyu satın aldık. Dört 
yaşındayken bir dondurma yediniz ve bu dondurma sizin beyninizde bir yerde bir 
duygu tetikledi, o tetiklediği yerde bir daha dondurmayı yediğinizde ne 
hissedeceğinizi biliyorsunuz, yediniz mutlu olacaksınız. Aslında beyniniz onu 
yediğiniz anda mutluluğu hissettiğiniz o duyguyu veriyor.Bizde aslında size bu 
yüzden satın alıyoruz.  

Nescafe içiyorsunuz, reklamlarda ne anlatıyor Nescafe’yi ilk önce 
kokluyor.Koklamanın sebebi beyni uyarmak, Nescafe’yi her koklayan kişinin beyninde 
o Nescafe’yi içmesi gerektiğine dair bir dürtü oluşuyor. Kahveyi içiyorsunuz hop 
partiye, aşağı katta parti varmış, hiç odlumu? Günde 8 bardak kahve içiyorum hiç 
partiye katılmadım. Veya Coca Cola masaya konuluyor, bir anda 50 kişi toplanıyor 
orada verilen mesaj ne Coca Cola içersen aile bağların güçlenir. İnsan korkmak için 
para verir mi peki, burada neyi satın alıyoruz herkes adrenalin der, asıl satın aldığınız 
nedir? Korku duygusu.  

100 metre yükseklikten atlıyorsun, yere çarpmak üzereyken aniden seni kurtarıyor ve 
sen yere çarpma anı hissini satın aldın değil mi ve siz orada çok korkacağınızı 
biliyordunuz ve satın aldınız. Yere çarptığınızda ölecek olacağınızı biliyorsunuz tam 
çarpmadan önce ne hissettiğinizi satın alıyorsunuz. Bir arkadaşım“insan parasıyla 
korkar mı?Ben hayatta korku filmi almam.”Diyor, doğru. Girişimcilik hayatı boyunca 
herhangi ürün ya da hizmet verdiğinizde hangi duyguyu hissettirirsem bu ürünü satın 
alır, mantığını keşfederseniz her şeyi çözersiniz. Beş duyuya ulaşmak, burası 
deterjan reyonu markete gittiğinizde deterjan reyonuna giriyorsunuz, patlamış bir 
deterjan vardır, rastlayanınız oldu mu? Mutlaka her 3 gidişinizin birinde rafta patlamış 
deterjan göreceksiniz. Neden olabilir? Her seferinde elemanlar torbayı mı düşürüyor. 
Koku,satışı arttırıyor.Limon ve lavanta kokularının satışı %20 artırdığını biliyorum.  

Starbuck’a da gidiyorsunuz, bütün Starbuck’ların aynı koktuğunu fark ettiniz mi? Bu 
bir kahve kokusu ise her Starbuck’ta aynı gün, aynı kahveler mi içiliyor?Orada 
üretilen kahvenin kokusu ise sizce her mağazada farklı olması gerekmez mi? Birinde 
filtre kahve az satılıyor, diğerince cappucino çok satılıyor olamaz mı? Niye aynı koku 
var; çünkü o kahve kokusu değil, özel bir koku. Starbuck bunu deniyor, bir kokunun 



satışları arttırdığını görüyor, o tespit ettiği kokudan üretiyor bütün mağazalara aynı 
kokuyu veriyor.  Markacılıkta eğer 5 duyuya aynı anda hitap ediyorsanız satışınız çok 
kolay.  

1899’da büyük ihtimal atam bu sözü söylememiş ama Charles Amerikan Patent Ofisi 
yöneticisiyken “Her şey icat edilmiştir, patent ofisi kapatılabilir” demiştir. İnternet yok, 
telefon, radyo, televizyon yok ve bu sözü söylemiştir,şu andaki serzenişidüşünebiliyor 
musunuz? Artık her şey o kadar çok üretiliyor ki ben ne üretebilirim diye düşünüyor 
musunuz?Markalaşırken ürününüzün kesinlikle iyi olması önemlidir, kötü bir ürünle 
markalaşmak dünyanın en zor işi. Piyasada çok yakın bir zamanda çıkan bir marka 
çok güzel görsel reklam kampanyaları düzenliyor, onun ürünlerinden iki kere 
aldımikisinde de memnuniyetsiz kaldığım için bir daha almıyorum. Çok basit bir 
sorun, tereyağını buzdolabının dışında tutarsanız eriyor, buzdolabına koyarsanız da 
donuyor, ekmeğe sürerken ekmek parça pinçik oluyor yiyemiyorsunuz falan. Adam 
bunun yerine çok güzel bir şey üretmiş,bu alet onun içinde olduğu için yumuşak 
kalıyor. Ortada bir sıkıntı var, donmuş tereyağının ekmeğe sürülememesi ve böyle bir 
ürünle çözülmüş. Bunu da Kenji Kawakami diye biri yapmış, çok çalıştıkları için 
sürekli uyuyorlar kafaları öne düşüyor, herkes yanında bundan taşıyor kafasına 
geçiriyor, cama kendini tutturuyor işte orada uyuyor. Metronun o vagonuna 100 kişi 
biniyor aralarından bir kişi görmüş, bunu herkesin kafası öne düşüyor bunu nasıl 
çözerim demiş. Bizde işlevsellik önemli değil; çünkü bizde o baletle onu yapsanız 
dünya alem size güler. Size anlatmak istediğim şey, bir şeyler bulacaksanız etrafınızı 
incelediğinizde görüyorsunuz. Bu katlanıyor, çantaya giriyor bunu taşırken insanların 
sıkıldığını fark ediyor, katlanabilir olarak üretiyor.  

Dünyanın ilk telsiz telefonu sene 1983, 1 kilo ve 4 bin dolar ilk telefon ve çok kısıtlı bir 
alanda çekiyor. İkinci telefona gelelim sene 1999, aradan 16 sene geçmiş aradaki 
fark, ne kamera var ilk kameralı telefon Kyocera ağırlık 165 gr. fiyatı yarısı kadar. Tek 
etkili şey ne, kameradır. Herhangi bir cihazı kullanılan bir şeyi küçülttü ve onu özellik 
etti ve bu sayede ilk kameralı telefon video çekimi yapıldı. 

Yemek sepeti kullanıyor musunuz? Yaptığı şey ne? Bir sürü hizmeti bir çatı altında 
birleştiriyor, size en yakın kebapçıyı bulup o doğru bir kaynak mıdır diye geçirdiğiniz 
süreyi kısaltmanızı sağlıyor. Kârı ne, %10 komisyon alıyor işyerinden. Aynı ürünü 
satanları birleştirdi ve kullanıcıya daha kolay bir hizmet sundu. Mantığı bu.  

Starbucks’ın sizce farkı ne?Aynı hizmette bir sürü sektör var, herkes Starbuck’u bir 
parça daha çok tercih ediyor. Bunun sebebi ne olabilir? Atmosferi. Peki, aynı sosyal 
ortam aynı atmosfer Mado’da veya Liva’da olabilirdi ama aralarında fark var. 
Starbuck konseptinin Türkiye’de olmasının başka bir sebebi var, tepenize gelip 
sipariş verilsin diye beklemiyor değil mi,koskoca Starbuck’u 3 ya da 4 personelle 
döndürüyorlar, yerelleşmesi var elbette, ama Colombia kahvesini Newyork’ta da 
içersiniz, Türkiye’de de içersiniz,aynı kaynaktan. Bizde şey vardır, oturursun bir 
şeyler içersin, 45 dakika geçer hala garson senin etrafında satış döngüsüyle masayı 
siler, tuzluğun yerini değiştirir “bir şeyler alır mıydınız?” der. Biz Türk halkı olarak 



bundan çok sıkılmışızdır. Starbuck’a gel kasadan ürününü al, git istersen 5 saat hiç 
kimse karışmıyor, bu sayede neyi sağlıyor?Ortam rahat olduğu için hepimiz orada 
takılmayı seviyoruz, takıldıkça da sizin dediğiniz atmosfer ortaya çıkıyor. Girişimcilikte 
girişimcilerin markalaşma konusundaki hataları ile ilgili birkaç bir şey var. Hedef 
kitlenize karar verin diyoruz. Türkiye’de şöyle bir algı var, hedef kitleniz kim? Nefes 
alan herkes.Nefes alan herkes diye bir kavram yok; çünkü bir markamızda şu an onu 
yaşıyoruz.Aslında çok kısıtlı bir bloğa satış yapıyor, 3 ile 16 yaş arası dünyanın en 
zor grubu.Neden 30-40, 40-50 yaş arasını on yıllarla bölüyorsunuz 3-16 yaş nasıl 
bölünüyor biliyor musunuz, 3-5, 5-7, 7-9, 9-13, 13-16 diye bölüyorsunuz, aynı anda 5 
parti segmente aynı mesajı vereceksiniz. 3 yaşındaki çocukla 16 yaşındaki çocuk 
arasında dört nesil fark var, nefes alan herkes derseniz satış yapmanız çok zor.  

Mesela bir mekânı açtık; sabah kahvaltı verelim, öğlen yemek verelim, aralarında 
kahve içirelim, öğleden sonra kadınlar gelip gün yapsın, akşamüstü işten çıkan gelip 
bir kadeh bira içsin, sonra kalanlar işkembe çorbası içsin falan. Öyle bir şey yok, öyle 
bir şey satmaya çalıştığınız takdirde değeri geçti. Otuz yıl önce tamam doğruydu, bir 
kişiye bir sürü hizmet sunarsınız. Şuan ne tutuyor? 18 ile 24 yaş arası genç kızların 
takıldığı bir mekân oluşturmak daha çok tutuyor. Facebook’ta hiç reklam vermiş olan 
var mı şuana kadar böyle bir tecrübeniz oldu mu? 30 ile 38 yaş arası Ankara 
Çankaya’da yaşayan evlikadın, çocuk sahibi üniversite mezunu veya üst derecede bir 
eğitim yapmış diye bir konumlama yapalım. Hedef kitle ne kadar biliyor 
musunuz?Ankara’yı seçtim 3 milyon 800 bin kişi, sadece 30-38 yaş arasını seçtim 
rakam bir anda 400 bine düştü, evli dedim 300 bine düştü, çocuklu dedim en son 
kalan kitle 38 bin kişiye düştü.Benim ödediğim para 25 yada 30 dolar civarında bu 
para hedef kitlenin tamamına reklam yapabiliyor. Gerçek satış bu yapabileceğiniz 
hizmette nefes alan herkese satış yapayım, çocuğu olan da gelsin olmayan da gelsin 
derseniz kitle satış olmuyor. Çok çocuklu aileler geldiği zaman çocuksuzları 
kaçırıyorsunuz; çünkü çocuklu ailelerin çocukları çok bağırdığı için çocuksuzlar 
bundan memnun değil. Yani hedefleyecekseniz, ikisinden birini hedefleyin ya da 
ikisini ayırın.  

Size bir reklam anlatacağım “duyguyu keşfedin” hangi duygu size satış yaptırıyor? 
Korku hissiyatına yüklendiğinizde satış yapabileceğinizi düşünüyorsanız adamı 
korkutabilirsiniz. Mesela Pimapen’in hırsızlığa dayanıklı pencere sistemi ne mesaj 
veriyor? Evine hırsız girdi, yanına geldi korkusuyla yüklenerek satış yapıyor. Bunu 
keşfetmiş,“o korkuyla yüklenirsem bu adam bu ürünü alır” diyor. “Açken sen, sen 
değilsin” benim Türk reklamcılık tarihinde gördüğüm en iyi 3 örnekten bir tanesi. Eğer 
acıkırsan sinirlenebileceğini,psikolojik anlamda sıkıntı yaşayabileceğini ve bir 
Snıckers’ın seni bu durumdan kurtarabileceği en ideal şekilde anlatan nokta. Hedef 
kitlesi kim?Acıkıp, yemek yemeye vakti olmayıp geçerken marketten bir Snickers 
alabilecek insanları hedefliyor. 

“Mesajınız ve hikâyeniz olsun” ben kendi hayat hikâyemden kısaca bahsedeyim,en 
sevmediğim şey.İnsanların benim hayatımı dinlemeye geldiklerini hiç sanmıyorum. 39 
yaşındayım 1993’den beri ticaretle uğraşıyorum ve 1993’ten beri kendi şirketim var. 



Başlangıçta bir tane bilgisayar satsak ne güzel olur mantığıyla başladık,o kadar satış 
hakkında konuşuyorum ama o yıllara dönersek 6 ayda bir tane bilgisayar satamadık, 
6. ayın sonunda bir tane ekran filtresi sattım alışınız 5 TL,satışınız 10 TL. Altı ay 
satmaya uğraştım bir tane ondan satabildim, sadece ki satış temsilcisiyim kesin 
satarım diye düşünüyordum 18 yaşındayım hiçbir şey bilmediğimi orada 
öğrendim.Fakat o ekran filtresi bizim önümüzü biraz açtı, ondan sonra inanılmaz 
sayıda bilgisayar satmaya başladık.Şimdi notebook oldu, 21 yıldır bilgisayar satıyor 
şimdilerde bilgisayar satmıyor ama 2004 yılına kadar hep bilgisayar sattı. Biz 
bilgisayar satarken arkada 50 firma vardı ve bu 50 firma arasında yarışıyorduk ve kâr 
marjıinanılmaz yüksekti, yani bir bilgisayardan 600-700 dolar kazanıyorduk, şimdi bir 
bilgisayarın fiyatı. Bir süre bir baktık Ankara’daki bilgisayar sayısı 1500 tane oldu, hiç 
satamıyorsunuz 40 dolar kârla satıyorsunuz. Bu sefer sektörü biraz değiştirmek 
gerekiyordu, özelleştirdik otellere yönelmeye başladık. Zaman içerisinde sadece 
otellere çalışan bir firma olduk.Otel yazılımını, otel bilgisayarını birleştirdik bir paket 
haline getirdik. Biri 10 lira diğeri de 10 lira, ikisini birleştirince kırk liraya satıyorsun. 
Çünkü otellere çalışan bizden başka yok, o arada sattığımız 20 TL’lik kâr sadece 
logomuzu satmak. Biz bir yıl içindehiç logosuz sistem çözebilir hale geldik; çünkü 
gecemiz gündüzümüz otel içerisinde geçiyordu.Otelde sistem nasıl çalışır? Network 
nasıl kurulur? Sıkıntılar ne gibi. Ben 1997’de otellere yönelmeye başladık 2004’e 
kadar devam etti, 2004’de öyle bir noktaya geldik ki bizi gören herkes otellere 
yönelemeye başladı.Ankara’daki otel sayısı da çok düşüktü, sonra o sektörde sıkıştı 
biz bu sefer o sektörden çıkıp petrole girdik.Yurtdışından gelen petrol firmalarına 
bilgisayar desteği verdik,ilk müşterimizi 2000’de almıştık sene 2016 hala çalışıyoruz 
hiç aksamadan. 2007’de bilgisayar kiralama işine girdik, ilk duyan dünyanın en geri 
zekâlı fikri diyordu,gülüyordu. Bilgisayar kiralama işine giriyoruz diyorduk öyle saçma 
fikir mi olur diyordu,insan niye bilgisayar kiralasın ki diye. Ama siz bir organizasyon 
yapacaksınız,semineriniz veya kongreniz var,50 tane bilgisayar kullanmanız 
gerekiyor.50 bilgisayarı satın alsanız ticarette sıkıntı, demirbaşa gireceksiniz, gider 
göstereceksiniz ama 5 yılda gider göstereceksiniz,etkinliğiniz bitti o bilgisayarları 
satsanız bilgisayarlar kullanışmış olduğu için çok ucuza gidiyor. Onun yerine 
geliyorsunuz 20-25 dolara bilgisayar kiralıyorsunuz kullanıyorsunuz geri 
veriyorsunuz. Bilgisayar kiralamada Ankara’da sektörün lideri şu an. Bana hayatımda 
duyduğum bu en gerizekâlı fikir diyen insanda ortağım hala ve küçücük bir şirketten 
elinde 200 tane bilgisayarı olan bir şirkete dönüştü ve 5 aile oradan geçiniyor. Eğer ki 
firmanız adına bir mesaj oluşturmazsanız bir hikâye yaratmazsanız markalaşmanız 
çok zor oluyor.  

Güzel bir markalaşma örneği Elit çikolatalarıdır. Reklamda adamların seçtiği kadın 
figürü bu, çekimlerde kameraya çarpıyor, kamera bu görüntüyü yakalıyor ve bunu 
kullanıyorlar “reklamda acemi çikolatada usta” reklam o kadar çirkin ama mesaj çok 
güzel. İstanbul’da Beyoğlu çikolatalarını bilir misiniz Elit’indir, İnci pastanesini bilir 
misiniz, İstanbul’da profiterol meşhur olan İnci de Elit’indir kimse bilmez 90 yıllık bir 
firma, ilk reklam kampanyası bu. Her işi yapmayın, her işi yapan hiçbir işi 
yapmaz.Biraz önceki örnek sabah kahvaltı veriyorum sabahla öğlen arasında bir 



şeyler üretiyorum, öğleden şirketten çıkan insanlara yemek veriyorum, öğleden sonra 
kadınlar gün yapıyor akşamüstü öğrencilere çalışıyorum, akşamda beyaz yaka olarak 
çalışıyorum derseniz sizin hiç müşteriniz yok demektir, hiç markanıza bağlı insan yok 
demektir. Bu nedenle hep dikeyde çalışmak, her zaman daha faydalıdır.Ben evde 
çalışan ev hanımlarının şu sıkıntılarına şu çözümü buluyorum dersiniz yoksa hedef 
kitlem nefes alan herkese her ürünü satmak derseniz, orası biraz sıkıntılı. Bir tane 
kartvizit örneği buldum. Masör Turgut Gül, bel fıtığı, bel kayması, boyun fıtığı, kulunç 
fıtığı, fizik tedavisi ve göbek düşüğü tedavisi yapılır, çubukla yer altı su aranır. Büyü 
yapılmaz, bozulur, ayrı eşler birleştirilir, nasip bağlıysa çözülür, dünyanın neresinde 
olursa olsun bir alo ile hayat anlatılacak kadar tecrübe ve bilgi birikimi. Ben her şeyi 
yapıyorum derseniz hiçbirinde güvenilir değilsinizdir. İlk başta her şeyi yapıyor olmayı 
çok isteyeceksiniz. Benim bundan 5 yıl önce hesaplarımın hepsinde girişimci bilmem 
ne, bilmem ne yazardı, şimdi girişimci yazıyorum bir de marka stratejisti yazıyorum. 
Hatta birkaç sene içerisinde birini daha çıkaracağım, bir işi yapan en doğru işi yapar.  

 “Farklı düşünün fark yaratın” muhteşem bir reklam örneği, adam ne kadar farklı 
düşünmüş net, bu sünnetçiyi hiç kimse unutmaz, ben mesela çocuğum olsa bu 
amcaya gider sünnetini yaptırırdım. Nasıl girişimci ruhunuz var ise bir şeyler 
üretmeye çalışıyorsanız, bunu satmak lazım, satma noktasında farklı olamıyorsunuz 
çok zor. Kişinin sizi hatırlaması lazım, bunun olması için de farklı bir şey yapmanız 
lazım, farklı düşüneceğim demeniz lazım, demezseniz düşünemiyorsunuz.  

İlk seminerlerimden bir tanesi ODTÜ’de çıktı sahneye. Bir gün öncesinden düşündüm 
farklı yapacağım dedim ama insanın aklına hemen gelmiyor. Bir anda uyandım bir 
şeyin tersini düşünmektir sizi farklı yapan, üniversitelerde ne yapıyorlar diye 
düşündüm, en son seminer bitiminde bana plaket veriyorlar değil mi.? Hiç kimse 
onlara plaket vermemişti. Gittim plaket yaptırdım o topluluğun adını yazdırdım, kendi 
adımı yazdım beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim yazdım. Arkadaşlarına 
farklı olmayı anlatırken sunumun başkanını çağırdım, size daha önce hiç plaket veren 
oldumu dedim, hiç olmadı o zaman oldu böylelikle dedim.  Onların odasında duruyor 
hala satış amaçlı düşünmemiştim onlara plaket veren bir kişi var ve odasında duruyor 
her odaya giren herkes Özel Oytun Türkoğlu’nun adını görüyor, daha iyi bir reklam 
olamaz. Benim anlatacağım bu kadar, soru cevap yapabiliriz. Genelde insanlar soru 
sormaya çekiniyorlar, sonrasında özel olarak soruyorlar.  

Soru: Ben şimdi 20-22 yaşlarında üniversite okuyor olsam nasıl 
markalaşırım.Girişimci de olsam bir kere neyin içine gireceğimi 
bilmiyorum,neyeçalışacağımı bilmiyorum.Bir arayış süreci var, herhalde bilmiyorum 
bir taraftan aile şunu yap bunu yap falan ben onlara direneceğim. Şimdi o döneme 
dönseniz markalaşabilmek için nasıl başlardınız, nereden başlardınız? Sizin bir 
markanız var benimde bir markam var, insanlar durmadan kendi markalarını öne 
koyabilirler mi? 

Özel Oytun Türkoğlu: Deneyip yanılmadan bulma şansı zor. 39 yaşındayım ama 21 
yıldır IT’ciyim aslında artık illallah ettim ve o yüzden marka konusuna çok ilgi 



duydum. IT’ciyseniz size hiç kimse mutlulukla gelmiyorlar, herkes çok sıkıntıyla 
geliyor.Büyük bir sorun ve o anda çok önemli bir iş var ve bütün sistem dağılıyor. Siz 
sürekli terleyerek çalışıyorsunuz sebebi bunu nasıl düzelteceğim, olmazsa battık 
müşteri gidiyor falan illallah ediyorsunuz. Simit sat daha keyifli bundan.  

Soru: Siz bir şeyden kaçmak için mi bunu seçtiniz? 

Özel Oytun Türkoğlu:Ondan mutlu olmadığınızı keşfettiğiniz an ne ile mutlu 
olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ben mesela hayatım boyunca satıştan mutlu olmuş 
bir adamım. Ayrıca şöyle bir şey vardı, satışı sevseniz de o ürünü yapanı bilmeniz 
lazım, yani nasıl yapıldığını da bilmek zorundasınız. Bu sefer de sattığınız her şey 
size sıkıntı olarak geri dönüyor. Ama bu tarafa baktığınızda marka tarafına firmalar 
için strateji üretiyorsunuz.Dünyanın en zevkli şeyi şuan sizlerden gelecek bir fikir bile 
benim bir marka için bir şey üretmemi sağlayabilir. Bundan mutluyum, evet asma 
sorarsanız beş sene sonra bundan da mutlu olmayabilirim. Bir hedef koyuyorsunuz o 
hedefe ulaşmak sizi mutlu ediyor.   

Soru:Mesela siz işletme okumadınız, marka pazarlama strateji, bunların hepsi 
işletme konusu, insan okumadığı işi nasıl yapar? 

Özel Oytun Türkoğlu: Herkes okuduğu şeyi mi yapıyor?  Başbakan başbakanlık 
okumadı, mesela cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı okumadı. Eğer bir konuya ilgi 
duyuyorsanız üniversitede size okutulabilecekten çok daha fazlasını kendiniz 
öğrenebiliyorsunuz. Cuma günü felsefeyle alakalı bir konu, o konuda biri bir soru 
sormuştu ve cevap veremedim. Çok hırslandım, her boş vakitte okudum, tuvalette 
parkta 3 tane kitap okudum. Bugün sorarsanız Cuma günüyle aynı değilim çünkü 
orada edindiğim felsefi bilgi açısından şu an o konuyu herkesle tartışabilecek 
durumdayım ama onun ustasıyım diyemem. Ama siz 10 bin sayfa konu okursanız 
onun uzmanı olursunuz,çok net söylüyorum hesaplayın doğru kaynaklardan 10 bin 
sayfa okuyun o işin uzmanı olursunuz. Tek sıkıntınız şu olur, tecrübeniz olmaz. 
Tecrübeyi de elde edebilmek için korkmadan suya atlamak lazım. Ben ilk 
çalıştığımda dayağın kralını yiyorduk, ben işin teorisine o kadar hakikim ki girdiğimiz 
masada herkes bana bakacak, zannederken müşteriler senden daha iyi ve tecrübesi 
fazla.  

Şu an aradan birkaç yıl geçti, tecrübe de oldu ben markacıyım diyen de işletme 
mezunu da olsa marka üzerine master yapmış bile olsa istediği zaman tartışabiliriz. 
Çünkü şu an elimde inanılmaz bir piyasa riski var, hangi firma, hangi konu, hangi 
sektör, hangi illerde derseniz o done var ve o doneyi o kişiye verebilirim. Çocukları 
suya atıyorlar da yüzmeye çalışıyor ya biraz o gerekiyor maalesef o arada da su 
yutacaksınız.  

Soru: O zaman okul bitmeden bu işlere atılmak gerekiyor.  

Özel Oytun Türkoğlu: Okuma hayatı açısından tamam ama iş hayatı açısından bir 
çekincem vardı. iş hayatına çok sardırırsanız okulu okumak biraz zorlaşıyor. İş 



hayatında 4.0 ortalaması olan birisiyle çalışmak istemem, hatta tecrübem var bir 
arkadaşımızı 4. sınıfa gidiyor ama çift anadal yapıyor ama bana uygun değil. O 
arkadaşlar gerçek hayattan biraz kopuk oluyor. Ben ona gerçek hayatı anlatana 
kadar biraz süre geçiyor.  

Konuk: O arkadaşların akademik dünyaya çok yararı var, bir bilim adamı olmak için 
çok uygunlar. Bence insanların kendilerini tanıması gerekiyor. 

Özel Oytun Türkoğlu: Herkes girişimci olmak zorunda değil, herkes işveren olmak 
zorunda değil, herkes iş adamı olmak zorunda değil. Bizim ülke olarak her meslek 
dalına ihtiyacımız var, devlette çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Özel sektörde 
istihdam edeceklere de ihtiyacımız var. Hepimiz kendi işin yapan insanlar olmak 
zorunda değiliz. 

Soru: Türkiye’de en çok hangi sektör var? 

Özel Oytun Türkoğlu: Aslında çok sektörel bir analize sahip değilim, Türkiye 
diyemem ama Ankara için söyleyebilirim. Ankara’da gıdada çok büyüme var, konutta 
çok büyüme var ama konutta markalaşma üzerine bir büyüme yok.  Markalaşmaya 
ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar. 3-4 inşaat firmasıyla konuştum benim 
anlattıklarımdan sonra adamların ağzı açık kaldı, hiç böyle düşünmemiştim falan 
dedi. Bir binayı 100 trilyona yapıp ama 100 bin lira verip de markalama çalışmasına 
girmez. Ama bir etkinlik düzenleyip döner dağıtmaya gerek olsun 100 bin lira döner 
dağıtmaya verir.  

Soru: Yatırımcılar marka değerinin farkında mı? 

Özel Oytun Türkoğlu: Yatırımcılık camiası içinden gelen biriyse evet, para varlığı 
olan bir kişiden bahsediyorsak hepsi olmayabilir ama daha önce yatırım yapmış 
biriyse marka değerinin ölçümlenmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Sizin elinizde 
bulunan patentler, web siteniz, sosyal medyadaki hesaplarınız, pr değeriniz 
toplandığı bir blok var, o bloğu da bu değerlendirme içerisine mutlaka sokuyor. Hatta 
size yatırım yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi iş fikrinizin 
mükemmelliğinden ziyade sizin bu işi satabilir biri olmanız. Bu da o dediğiniz noktaya 
geliyor. Kendinizi iyi satabilir bir görüntü veriyorsanız ve kendi haklarınızı garanti 
altına almış üstüne bütün mecralarda tanıtmış biriyseniz daha fazla yatırım 
alıyorsunuz.  

Soru: Markalaşmada iş yükü mü önemli yoksa iş yükünün belli bir modeli mi 
önemli?  

Özel Oytun Türkoğlu: Girişimci için ise her ikisi de biraz. Gelir modeli iyi olmalı ki 
yatırımcı yatırım yapsın, yatırımcının yatırdığı parayla da bir kısmını markalaşmaya 
ayırın. Birçok yatırımcı iş fikrinin daha çok para getireceğinden ziyade çok popüler 
olmasını da önemsiyor, o fikir o kadar güzel ki burada o yatırımcı gazetelerde 
televizyonlarda yer alabiliyor. Bu da onun için bir imajdır. 



Twetter’da sol tarafta TT yazar, gündemin en tepesinde gördüğünüz o sponsorlu 
işareti bulunanların 13-14 bin dolar civarında fiyatı var. Siz oraya başvurup 13-14 bin 
dolar ödeyip bir üste çıkarıyorsunuz. En üstte gözükmesi için para ödüyorsunuz. 
Türkiye’den geliri çok yüksek değil, yanlış hatırlamıyorsam kapatılma olaylarında 36 
milyon dolar hiç ciddi bir rakam değil, o yüzden Türkiye’nin Twetter’ı kapatması, 
Twetter açısından etkili bir şey değil. Twetter’ın Türkiye’ye taviz vermesi dünyadaki 
görüntüsünü zayıflatacağı için hatta Türkiye’yi bitirebilir diye düşünüyorum. 
Amerika’dan 500 milyon gelir var Türkiye 36 milyonsa Türkiye gözden çıkarabilir diye 
düşünüyorum. Bir de onlarda değerli başka bir metotta üye sayısı, yani Twetter’ın 
kullanımı dünyada bir milyar olduğu anda rakamı devasal bir şeye dönüşebilir.  

 

 

 


