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Biyografi: 

       

Fügen Toksü  

Fügen Toksü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme 

Fakültesi’nde işletme alanında master yaptı. MESS İşveren Sendikası’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürüttü.  TİSK’de görev aldı. İşveren örgütleri, kamu ilişkileri, sivil 

toplum kuruluşları ve paydaş iletişimi, işveren markası ve sektör örgütleri, halkla ilişkiler, medya ve 

yayıncılık faaliyetleri konusunda uzmanlık kazandı. 2001 yılında Toksü ve Chase Halkla İlişkiler’i kurdu. 

Toksü & Chase bünyesinde uzun yıllar stratejik iletişim danışmanlığı verdi. Halen, Lider Danışmanı 

olarak, liderlerin bireysel ve kurumsal itibar ekseninde yönetim performansını yukarıya taşıyacak 

deneyim paylaşımı sağlıyor.  Aynı zamanda internet yayıncılığına da başlayarak “Altın Örümcek” ödüllü 

www.otoalsat.com ile otomotiv portalını, www.halklailiskiler.com ile halkla ilişkiler platformunu 

faaliyete geçirdi. Ayrıca, dijital alanlardaki faaliyetlerine Türkiye’nin tanıtımına yönelik hazırlanan 

www.cometoturkey.com  ve  www.visitingistanbul.com  sitelerini ekledi. Web sitelerinin stratejik 

yapılandırılması, yönetimi ve dijital iletişim, sosyal medya yönetimi konularında da uzmanlaştı. 

Türkiye’nin tanıtımı hedefiyle, TOBB, TÜSİAD, TİM ‘in de içinde bulunduğu 13 sivil toplum kuruluşu 

tarafından oluşturulan Türkiye Tanıtım Konseyi’nde aktif olarak görev yaptı. Konseyin oluşturduğu 

Türkiye’nin Tanıtım Stratejisi’nin hazırlığında yer aldı. Sivil Toplum kuruluşları ve Meslek Örgütü 

çalışmalarını her zaman önemsedi. Fügen Toksü, TOBB, TÜHİD, İMD, TÜRKONFED, SEDEFED, UN 

Global Compact Türkiye, YEKON, WTECH - Teknolojide Kadın Derneği KALDER, Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ekonomi Gazetecileri Derneği, İLAD, İLEDAK gibi bir çok kurum ve 

kuruluşta çok önemli görevler üstlendi.  

İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde halkla ilişkiler alanında 

lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yayınlanmış iki ders 

kitabı ve yeni medya konulu bir uluslararası bildirisi bulunuyor. İletişim sektörü adına iletişim 

fakültelerinde, gazete ve televizyonlarda çok sayıda programlara katılarak görüşleri, makaleleri ulusal ve 

uluslararası sektör yayınlarında yer almıştır. www.halklailiskiler.com sitesinde iletişim ve marka 

konusunda video ile görüşlerini aktarıyor. Ayrıca, youtube kanalı ile iletişim alanında bilgilendirmeler 

yapıyor.     

Fügen Toksü’nün CV’sini detaylı görmek için linke tıklayınız: 

https://ifig.uskudar.edu.tr/uploads/content/files/fugen-toksu-tr-uzun.pdf  
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