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M
itsubishi Electric, kli-
madan asansöre, en-
düstriyel otomasyon 
sistemlerinden uzay 

sistemlerine kadar pek çok farklı 
alanda faaliyet gösteren bir dünya 
devi. 43 ülkede direkt operasyon-
ları bulunan Mitsubishi Electric, 
global stratejilerinin ışığında ye-
relleştirme çalışmalarına büyük 
önem veriyor. Müşteri deneyimi 
ve mutluluğunun özellikle daralan 
ticaret hacmi ve hassas ekonomik 
süreçlerde daha da önemli hale 
geldiği bir gerçek. İşte Mitsubis-
hi Electric tam da bu alana yani 
müşteri memnuniyetine odaklan-
mış durumda. Mitsubishi Electric 
Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler 
Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, 
uyguladıkları pazarlama strateji-
lerini Ekovitrin’e anlattı.

► Öncelikle kendinizden ve 
Mitsubishi Electric’in Türki-
ye’deki faaliyetlerinden bahse-
debilir misiniz?

Mitsubishi Electric Türkiye’nin 
Kurumsal Yönetim Bölümü’nde 
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapıyo-
rum. Pazarlama, Ticari Pazarla-
ma ve Marka İletişimi alanında 
farklı kurumlarda yaklaşık olarak 
16 yıldır çalışmalarımı sürdürü-
yorum. Aynı zamanda sektörüm-
le ilintili olarak web sitesi ve dergi-
lerde makaleler yazıyorum. Çeşitli 

üniversitelerde pazarlama, diji-
tal pazarlama, marka iletişimi ve 
marka yönetimi üzerine konuş-
malar gerçekleştiriyorum ve ay-
rıca İstanbul Aydın Üniversitesi 
Reklam ve Halkla İlişkiler Sektör 
Temsilcisi’yim.

Mitsubishi Electric’in Türki-
ye’deki faaliyetlerinde ise tıpkı 
dünyada olduğu gibi “evden uza-
ya” kadar uzanan çok geniş bir 
hizmet alanı mevcut. Daha iyi 
bir gelecek için değişim hede-
fi doğrultusunda 95 yılı aşkın sü-
redir toplumların yaşam kalite-
sini artırmak amacıyla çalışan 

Mitsubishi Electric’in hizmet ver-
diği tüm sektörler için ileri tekno-
loji ile donatılmış, enerji verimli, 
çevre dostu, uzun ömürlü ve akıl-
lı ürün, sistem ve hizmetleri bulu-
nuyor. Mitsubishi Electric olarak 
Türkiye’deki ana faaliyet alanları-
mız klima sistemleri, endüstriyel 
otomasyon sistemleri, ileri robot 
teknolojileri, CNC mekatronik sis-
temler, asansör ve yürüyen mer-
diven sistemleri ile görsel veri sis-
temlerinden oluşuyor. Potansiye-
line ve gücüne inandığı Türkiye’yi 
önemli bir üretim üssü olarak ko-
numlandıran Mitsubishi Elect-
ric, markamızın Avrupa’daki ilk ev 
tipi klima fabrikası olma özelliği-
ni taşıyan Manisa’daki dijital fab-
rikasında Türkiye ve Avrupa için 
yüksek enerji tasarruflu ve çevre 
dostu klimalar üretiyor. Türk sa-
nayisinin fabrikaların dijital dönü-
şüm sürecine entegrasyonu için 
çalışan bir marka olarak, otomas-
yon teknolojilerimiz ile dünyanın 
en derin batırma tüp tüneline sa-
hip Marmaray projesinde de dik-
kat çekiyoruz. Türkiye’de otomo-
tiv ekipmanları, yarı iletken cihaz-
lar, ulaştırma ve enerji sistemleri 
gibi pek çok farklı kulvarda da rol 
alan Mitsubishi Electric, kamu 
sistemleri alanındaki faaliyetleri 
kapsamında uçak ve uçuş güven-
liğini artırmak amacıyla havali-
manları için geliştirdiği radar tek-
nolojisini Antalya Havalimanı’n-
da da uyguluyor. Uzay araştırma 

“MÜŞTERİ MUTLULUĞU BAZLI PROJELERE
ÖNEM VERİYORUZ”

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, 
“Müşteri deneyimi ve müşteri mutluluğu, özellikle daralan ticaret hacmi ve hassas ekonomik 

süreçlerde daha da önemli hale geliyor. Mitsubishi Electric Türkiye olarak, fark yaratan 
teknolojik ürünlerin yanında müşteri mutluluğu bazlı projelere önem veriyoruz” diyor.

SÖYLEŞİ | SAVAŞ CENEVİZ

Mitsubishi Electric’in 
robot teknolojileri, Sanayi 
4.0’a yanıtı olan e-F@
ctory uygulamaları ve 
yapay zeka altyapısına 
sahip klimaları giderek 
dijitalleşen üretim süreçlerine 
örnek gösterebileceğimiz 
teknolojiler arasında yer 
alıyor.
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ve geliştirme sistemleri alanın-
da dünyanın önde gelen üreticile-
rinden Mitsubishi Electric, Türki-
ye’nin ve komşu ülkelerin iletişim 
ve yayıncılık altyapısına katkıda 
bulunan Türksat 4A ve 4B uydula-
rının da üreticisi konumunda. Bir 
iletişim profesyoneli olarak ileti-
şim altyapısına da katkı veriyor 
olmak ayrı bir mutluluk.

“PAZARLAMA VE 
MÜHENDİSLİĞİN 
TEMELİNDE YARATICILIK 
VAR”

► Mitsubishi Electric bir mü-
hendislik firması. Mühendislik 
ve pazarlama disiplinleri ise 
birbirinden farklı iki dinamik. 
Bu iki alanın ortak noktada 
buluşup verimli çalışabilmesi 
adına neler söylemek istersi-
niz?

Mühendisler pozitif bilimlerden 
yararlanarak insanların ihtiyaç-
larını karşılamak üzere projeler 
üretiyor. Pazarlama disiplininin 
ise işletmelerin veya örgütlerin 
ürün, hizmet ve düşüncelerinin 
satılması ve kabul edilmesi için 
yürüttüğü planlı iletişim faaliyet-
lerini kapsadığını söyleyebiliriz. 
Günümüzde pazarlama depart-
manları ile ürün ve hizmetin olu-
şumunu destekleyen mühendisle-
rin yakın temasta çalışmaları ise 
büyük önem taşıyor. İki disiplinin 
temelinde de yaratıcılık bulunu-
yor, ancak sunuş ve ifade ediş bi-
çimleri farklılık gösteriyor. Hedef 
gruplarımız için değer yaratabi-
len sonuçlar elde edebilmek asıl 
odaklandığımız nokta diyebiliriz. 
Var olan yaratıcılık ve markamız 
için yüksek değerler yaratabilme 
ortak noktamızı ise daha iyi çalış-
malar ortaya çıkarmak üzere bir-
leştirerek hareket ediyoruz.

“DİJİTAL PLATFORMLARDA 
ÇEVRİM İÇİ YAŞIYORUZ”

► Son dönemlerde üzerinde 
daha çok durulduğunu göz-
lemlediğimiz dijital pazarlama 
stratejileri ile ilgili düşüncele-
rinizi paylaşabilir misiniz?

Artık dijital platformlarda kısa 
süreli çevrim içi olmuyor, çevrim 

içi yaşıyoruz. İnternetin hızlı bir 
şekilde hayatımıza girmesiyle bir-
likte iletişim modelleri de bu dü-
zene göre şekillenmeye başladı. 
Konvansiyonel pazarlama stra-
tejileri geçerliliğini korumaya de-
vam etse de dijital pazarlama 
taktikleri ile senkron içinde ola-
bilmek önemli bir gereklilik. Mar-
kalar gerek konvansiyonel gerek-
se dijital iletişimi birbirlerini ta-
mamlayan ve birbirleriyle kolay 
uyumlu hale gelen bir yapıya ge-
tirmeliler. 

Bu noktada yeni neslin de 

SAVAŞ CENEVİZ

“Mitsubishi Electric olarak 
yeni dünya düzeninde 

işletmelerin müşterilerine 
kişiselleşmiş, daha esnek, 

üretim maliyetlerinin 
optimize edilebildiği ve çok 

daha hızlı bir üretim modeli 
sunabilmesi için teknolojiler 

geliştiriyoruz.”
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dünyayı yakından takip etmesi ve 
gerek bölgesel gerekse lokal yeni-
likleri izleyerek bilgilerini güncel-
lemeleri oldukça önemli. Dijitalleş-
meyle birlikte giderek entegras-
yonu artan bir iletişim sürecinde 
Vietnam’daki bir birey ile Nor-
veç’teki bir bireyin gelişmelere 
neredeyse aynı anda erişebilmesi 
mümkün. Geldiğimiz noktada ile-
tişim süreçlerine paralel olarak 
markaların üretim süreçlerinin 
de giderek dijitalleştiğini söyleye-
biliriz. Markamız Mitsubishi Ele-
ctric’in robot teknolojileri, Sanayi 
4.0’a yanıtı olan e-F@ctory uygu-
lamaları ve yapay zeka altyapısına 
sahip klimaları giderek dijitalle-
şen üretim süreçlerine örnek gös-
terebileceğimiz teknolojiler ara-
sında yer alıyor. Dijital dünyada 
artık pazarlama birimlerinin bilgi 
işlem departmanları ile yakın te-
masta çalışmaları gerekeceğini ve 
çalışanların belki yazılım mühen-
disi kadar yoğun bir bilgiye gerek 
duymasa da ileri ki süreçte pazar-
lama otomasyonları ve yazılımla-
rına ilişkin fikir sahibi olmalarının 

fayda sağlayabileceğini söylemek 
mümkün.

Dijital pazarlama kümesinde 
yer alan ve günümüzde aktif kul-
lanımı gitgide artan sosyal medya 
kanallarını da titizlikle yönetmek 

büyük önem arz ediyor. Özellik-
le marka krizlerine çok açık olan 
sosyal mecralarda bugüne kadar 
birçok firmanın krizlerin ortasın-
da kaldığına tanık olduk. Bu tür 
beklenmedik durumlar için önce-
den hazırlanmış bir strateji pla-
nı yoksa marka imajı ciddi anlam-
da zedelenebiliyor. Bu sebeple ola-
sı kriz strateji planının yanı sıra 
özellikle sosyal medya monitoring 
sistemlerinden yararlanmayı çok 
efektif buluyorum. Sosyal mecra-
lar üzerinde marka hakkında ko-
nuşulanları düzenli takip etmenin 
ve olası sorunlarda ilgili konuya 
erken dahil olmanın kriz yöne-
timinde oldukça etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu sebeple sosyal 
medya monitoring sistemlerine 
yatırım yapılmasını gerekli ve de-
ğerli buluyorum.

► Özellikle sizler gibi global 
markalar açısından pazarla-
ma sektörünün son yıllardaki 
dinamikleri nasıldı? Teknolojik 
gelişmelerin ışığında günceli 
yakalayabilmek adına pazar-
lama stratejilerinde ne gibi 
değişimler gözlemleniyor?

Yaklaşık olarak son 20 yıl içe-
risinde dünya üzerinde bir-
çok pazarı domine eden global 

markaların sıralamalarının değiş-
tiğini söyleyebiliriz. Kimi marka-
lar artık pazarda yer bulamadan 
yok olup gidiyor veya varlıkları-
nı sürdürmekte zorlanıyor. Bu ne-
denle hedef kitle ile değer temelli 
iletişim kurarak işletmenin ürün 
ve hizmetlerini kâr edeceği şekil-
de sunmak anahtar bir role sahip. 
Yeni dönemde tüketici isteklerinin 
daha rasyonel şekilde daha kısa 
sürelerde analiz edilebilmesi ne-
deniyle markaların faaliyetlerini, 
yeni ürün ve hizmetlerini müşte-
ri ile işbirliği içinde birlikte yara-
tacaklarına tanıklık edeceğimizi 
söylemek mümkün. 

Sanayi 4.0 ve dijital fabrikalar 
bu talebin yansımaları olarak kar-
şımıza çıkıyor. Rekabetin kızıştı-
ğı ve karlılıkların düştüğü bu dö-
nemde markalar artık birbirleri-
ne benzer, homojen yapıda ürün 
ve hizmetler sunuyor. Bu nokta-
da Mitsubishi Electric olarak yeni 
dünya düzeninde işletmelerin 
müşterilerine kişiselleşmiş, daha 
esnek, üretim maliyetlerinin opti-
mize edilebildiği ve çok daha hızlı 
bir üretim modeli sunabilmesi için 
teknolojiler geliştiriyoruz. Bunu 
da sahip olduğumuz üstün Ar-Ge, 
yani mühendislik gücüyle gerçek-
leştiriyoruz. Ancak hedef kitlele-
re duygusal yaklaşılması da kritik 
düzeyde önem taşıyor. Pazarlama 
departmanlarının değişime uğra-
yan bu yeni düzenle birlikte stra-
tejilerini titizlikle kurgulamaları 
gerekiyor. 

“YERELLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARINA BÜYÜK 
ÖNEM VERİYORUZ”

► Sizce küresel markaların 
yerelleşme sürecinde pazarla-
ma stratejileri oluşturulurken 
nelere dikkat edilmeli?

Dünya markalarının global ileti-
şim stratejileri ile faaliyet göster-
dikleri ülkenin lokal dinamiklerini 
senkronize etmeleri büyük önem 
taşıyor. İletişimle ilgili birçok pa-
rametrenin doğru analiz edilme-
si ve stratejik iş ortaklarının has-
sasiyetle yönetilmesi gerekiyor. 
Yeni iletişim modelleriyle birlik-
te yakın gelecekte dijiPR, dijital 
kriz ve gündem yönetiminin daha 
da önemli hale gelmesi bekleni-
yor. Bu doğrultuda konvansiyonel 

Türkiye, 
bünyesinde 
birçok rengi, 
çeşitliliği 
barındıran 
kıymetli bir ülke 
ve global bir 
marka olarak bu 
çeşitliliği iletişim 
stratejilerimizde 
göz önünde 
bulundurmak en 
önemli gündem 
maddelerimizden 
biri.

SÖYLEŞİ | SAVAŞ CENEVİZ
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yöntemlerin yanı sıra dijital mec-
raların da doğru analiz edilme-
si ve stratejik iletişim araçlarının 
yeni dünyanın gerekliliklerine uy-
gun şekilde kurgulanması gere-
kiyor. 

Eğer global bir markaysanız, 
bulunduğunuz toplumun dinamik-
lerine uyum sağlamanız oldukça 
önemli. Aksi taktirde ciddi marka 
krizlerini yönetmek durumunda 
kalabilirsiniz. 

Örneğin, 43 ülkede direkt ope-
rasyonları bulunan Mitsubishi 
Electric, klimadan asansöre, en-
düstriyel otomasyon sistemlerin-
den uzay sistemlerine kadar pek 
çok farklı alanda faaliyet gösteren 
dünya devlerinden biri. Markamı-
zın global stratejilerinin ışığında 
yerelleştirme çalışmalarına bü-
yük önem veriyoruz. 

Gerek ürün odaklı iletişim çalış-
malarımızda gerek kurumsal ileti-
şimde global bakış açımız ile yerel 
zenginliklerimizin senkronizasyo-
nu konusunda hassasiyet gösteri-
yoruz. Türkiye, bünyesinde birçok 
rengi, çeşitliliği barındıran kıy-
metli bir ülke ve global bir marka 
olarak bu çeşitliliği iletişim strate-
jilerimizde göz önünde bulundur-
mak en önemli gündem maddele-
rimizden biri. Çünkü ancak global 
ve yerel zenginlikleri etkili kulla-
nan markalar, kendi kategorile-
rinde fark yaratan çalışmalara 
imza atabilirler diye düşünüyoruz.

“MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ 
DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ”

► Müşteri memnuniyeti yak-
laşımınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Müşteri deneyimi ve müşte-
ri mutluluğu, özellikle daralan ti-
caret hacmi ve hassas ekonomik 
süreçlerde daha da önemli hale 
geliyor. 

Markaların bu süreçte hem iç 
hem de dış müşteri mutluluğuna 
odaklanmasını ve marka değeri-
ni koruyarak ilerlemesini sağla-
mak için şikayet yönetimine has-
sasiyetle yaklaşmaları ve müşteri 
beklentilerini doğru analiz etme-
leri gerekiyor. Mitsubishi Electric 
Türkiye olarak, fark yaratan tek-
nolojik ürünlerin yanında müşte-
ri mutluluğu bazlı projelere önem 
veriyoruz. 

Mekan için en uygun klima ve 
klima için en doğru yeri profesyo-
nel olarak belirleyen Keşfetteam 
ve klimanın mobil cihazlar üzerin-
den uzaktan kontrolüne imkan ta-
nıyan MELCloud gibi uygulamala-
rımızı bahsettiğimiz kullanıcı de-
neyimi projelerimize örnek olarak 
gösterebiliriz. Şikayet yönetimi 

Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon 
sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet 
gösteren dünya devlerinden biri.

süreçlerinde kendi kategorimizde 
dikkat çeken başarılara sahip ol-
duğumuza inanıyoruz. 

Pazarlama departmanları mar-
kaların algı sensörleri gibidir; ürü-
nü, pazarı, müşterisini iyi analiz 
edebilen markaların fark yaratan 
projeleri hayata geçirebilecekleri-
ne inanıyorum. E


