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Haliç kıyısındaki tarihi Lengerhane binasında 1994’te açılan 
Rahmi M. Koç Müzesi, kuruluşundan iki yıl sonra Avrupa 
Konseyi tarafından “Yılın Müzesi Ödülü”ne layık görüldü. 
Ardından “Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü” geldi.

İlk telgraf sisteminden buharlı otomobile, gramofon 
iğnesinden klasik uçaklara kadar binlerce endüstriyel 
objenin sergilendiği Müze, insanoğlunun ulaşım, iletişim ve 

sanayi alanında gerçekleştirdiği muhteşem yolculuğu, tüm 
önemli dönemeçleriyle gözler önüne seriyor.

Klasik müzecilik kalıplarıyla kendini sınırlayamayan Rahmi  
M. Koç Müzesi, ziyaretleri aktif, katılımcı, öğretici  ve 
eğlendirici hale getirmeyi amaçlayan mekan düzenlemeleri 
ve aktiviteleriyle de büyük beğeni topluyor.
Devamı 5. sayfa’da

İletişim kazaları 
itibar bırakmıyor
Her yıl, dünyanın hemen her yerinde, çok sayıda 
siyasetçi, iş adamı, sanatçı, üst düzey yönetici gibi 
farklı kesimlerden tanınmış kişiler, neden oldukları 
“iletişim kazaları” sonucu, yılların emeğiyle elde 
ettikleri kariyerlerini ve statülerini bir anda yitiriyor 
ya da dramatik düşüşler yaşıyor. Aynı nedenle, benzer 
dramatik sonuçlarla karşılaşan kurumların sayısı 
da az değil. Böylesine yıkıcı sonuçlara yol açabilen 
iletişim kazaları, irili ufaklı örnekleriyle toplumun her 
kesiminden insanın yaşamında, trafik kazalarından 
daha fazla yer alıyor. Yılın İletişim Kazaları 8. sayfada

Rahmi M. Koç Müzesi MPR’yi Seçti

Objeleriyle 
Modernleşmenin Tarihi

İtibarın online’ı offline’ı olmaz
3. sayfada

McDonald’s İş Ortağını da Büyüttü 
4. sayfada

44. İş Bankası Ormanı Bilecik’e 
11. sayfada

İnce hassas bir çizgi…
16. sayfada
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FOKUS

EDİTÖRDEN Ali Er
Medya Danışmanı

Rus ordusunun Yeşilköy’e kadar 
geldiği Osmanlı- Rus savaşını sona 
erdiren Ayastefanos Anlaşması’nı 
Hariciye Nazırı Safvet Paşa 
gözyaşlarıyla imzalamıştı. Hal 
böyleyken, anlaşma vesilesiyle 
Beylerbeyi Sarayı’nda bir kabul 
resmi verildi. Birkaç hafta öncesine 
kadar, her türlü insanlık dramının 
yaşandığı savaş meydanlarındaki 
siperlerinden çıkıp gelen  Rus ve 

Osmanlı subayları, tören elbiseleriyle katıldıkları davette, 
el sıkışıp birbirilerine iltifatlarda bulundular. Bu anı 
gösteren bir resimde, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa 
ile General Skobelev’in samimi bir ifade ile el sıkışmaları 
özellikle dikkat çekici. Kahramanca direnişi, savaşı izleyen 
yabancı gazetecilerce de hayranlıkla anlatılan Gazi Osman 
Paşa, yaralı halde teslim olduğunda, Rus Başkomutan 
Grandük Mareşal Nikola, Romanya Kralı I. Karol ve savaşın 
içindeki Rus generallerden büyük saygı görmüş ve iltifatla 
karşılanmıştı.

Grandük Nikola ve generallerinin Gazi Osman Paşa’ya, 
üstelik savaşın içinde gösterdikleri büyük saygıyı, Rus 
komutanların ahlaki duyarlılıklarının çok gelişmişliğiyle 
açıklayamıyoruz. Çünkü, aynı duyarlılığı ne savaş esirlerine 
ne de soğuk, açlık ve tifüsün pençesinde yol almaya 
çalışan on binlerce göçmene gösterdiler. Açık ki, bir başka 
açıklamaya ihtiyacımız var. 
                                                         
Konuyu felsefi tartışmalara doğrudan bulaştırmadan, 
şunları söyleyebiliriz. İnsanoğlu, dünyadaki hayatı, insan 
ilişkilerini, milletlerarası ilişkileri sürdürülebilir kılmak 
ve ortak bir meşru zemin yaratmak için, savaş gibi yok 
etmeye kurgulanmış araçları bile etik kurallara bağlama 
ihtiyacı duyuyor. Cenevre anlaşmalarının dayanağı da, Rus 
ve Osmanlı subaylarının savaş alanından ayrılmalarının 
haftasında, Beylerbeyi Sarayı’nda el sıkışıp, birbirlerine 
iltifat etmelerini mümkün kılan da bu ihtiyaçtır. Etik 
ilkelerin, genel anlamıyla “ahlak”tan bağımsız olarak, 
sürdürebilirlik ve meşruiyet açısından zorunluluğunu ifade 
etmeye çalışıyoruz. 
                                                    
Hepimizin dikkatini çekmiştir, etik sözcüğünün günlük 
dildeki kullanımı giderek artıyor. İş toplantılarında, siyasi 
açıklamalarda, sportif aktivitelerde, tanıtım faaliyetlerinde 
ve hatta eğlence ortamlarında adı sıkça zikrediliyor. 
Çok açık ki, yaşadığımız yüzyılda, her meslek grubu ve 
hatta kuruluş, kendi etik ilkelerini belirleme ve topluma 
deklare etme zorunluluğu duyuyor. Söz konusu ihtiyacı 
doğuran neden ise aslında yüzyıllar öncesiyle aynı: Mesleki 
faaliyetleri, sürdürülebilir insan ilişkileri çerçevesinde 
yürütmek ve toplum nezdinde meşruiyet kazanmak.   
                                                            
Mesleki rüştünü Batı’da 20. yüzyılın ikinci yarısında 
kanıtlayabilen PR sektörü, hem nispeten yeni bir meslek 
olması, hem kamuoyunun sürekli gözetimi altında 
bulunması nedeniyle, etik standartlara çoğu sektörden 
daha fazla ihtiyaç duyuyor. 1950’li yıllarda kurulan 
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ile Avrupa 
Halkla İlişkiler Konfederasyonu (CERP), 

1965’te, halkla ilişkiler mesleğinin dünyadaki ilk yazılı 
anayasası niteliğindeki Atina Bildirisi’ni hazırlayarak, 
söz konusu ihtiyacı giderme yolunda önemli bir adım 
attılar. Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü’nün 
(ICCO) Stockholm Bildirgesi ile  Lizbon ve Medya Şeffaflık 
bildirgeleri diğer önemli etik kaynaklardır. Her üç 
çatı örgütünün, üye kuruluşların kalite standartlarını 
yükseltmeyi amaçlayan çabaları, etik ilkelerin 
yerleşmesine ayrıca katkı sunuyor. 
                                                       
Türkiye’de sektörün iki önemli örgütü TÜHİD ve İDA, 
yukarıda anılan uluslararası meslek örgütlerine üyedirler 
ve bu örgütlerce benimsenen etik standartları sektöre 
egemen kılmak konusunda önemli aşamalar kaydettiler. 
İDA’nın Meslek Ahlak İlkeleri, dernek üyeleri için rehber 
belge niteliği taşıyor. MPR’nin web sitesinde de yer alan 
ilkeler, sektöre ilişkin tüm etik kaygıları karşılayabilecek 
içeriğe sahip. TÜHİD’in geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti ile imzaladığı “Gazeteciler ve Halkla 
İlişkiler Profesyonelleri, Mesleklerimizi Birlikte Yüceltelim” 
başlıklı deklarasyon, etik bağlamında en hassas alan 
olarak görülen medya ilişkilerinin evrensel etik kurallara 
uygun götürülmesinde yol gösterici ve teşvik edici içeriği 
nedeniyle önem taşıyor.
                                                       
 Halkla ilişkiler sektöründe uluslararası profesyonel 
standartları belirleyen PRCI/ICCO’nun Türkiye’deki ilk 
kurucularından olan MPR, iletişim alanındaki evrensel etik 
standartların ülkemize kazandırılmasına öncülük yapmış 
az sayıdaki kuruluştan biridir. MPR’nin bu öncü rolü ve 
etik standartlara ilişkin çabaları, sektörde takdirle anılıyor. 
Konuya ilgi duyanlar, MPR’nin sektöre katkıları ve öncü 
rolüne ilişkin bilgilere web sitemizden ulaşabilir. Ne var ki, 
PR etiğinin yerleşip yaygınlaşmasında, meslek örgütlerinin 
ve MPR gibi öncü kuruluşların çabaları tek başına yeterli 
olmuyor. PR işinin özelliği gereği, medya ve PR hizmeti 
alan kuruluşların da desteğine ihtiyaç var.

PR ve 
Etik Değerler

YAKIN PLAN Ekim-Kasım-Aralık 3 Ayda bir yayınlanır
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Gazi Osman Paşa, esir düştükten sonra yolda rastladığı Başkumandan Grandük Mareşal Nikola’nın tebriklerini 
kabul ediyor. Grandük’ün önünde Osman Paşa’yı selamlayan Romanya Kralı 1. Karol’dur.
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“İtibar yönetimi bir bütündür. Yönetilebilir bir süreçtir. 
İletişimciler tarafından planlanır, uygulanır ve ölçülür. 
İtibarın online’ı offline’ı olmaz” 

Son zamanlarda kartvizitlerinde online itibar yönetimi ya-
zan bazı kişilerle tanışıyorum. Hayretler içinde ne yaptık-
larını soruyorum. Kabaca online kilit kelime takibi yapı-
yorlar. Yani kurumları/markaları sanal dünyada araştırıp 
kim ne söylemiş, kim hangi konuları neyle ilişkilendirmiş 
gibi geleneksel mecralardaki takip ajansları benzeri bir 
görev yapıyorlar. Zaman zaman kurumun/markanın me-
sajlarını yeni mecralara yerleştirme görevi üstleniyorlar. 
Özellikle kriz zamanlarında iletişim yöneticilerinin yanın-
dan ayrılmıyorlar. Ama asla bir itibar yönetimi planı, stra-
tejisi ortaya koymuyorlar.

İtibarı kazanmanız için öncelikle ürün ve hizmetleriniz-
deki kalite düzeyi, yönetim sürecinde etik ilkelere uygun-
luk ve şeffaflık, başta çalışanlar olmak üzere paydaşlarla 
ilişkiler ve sosyal konulara duyarlılık gibi temel alanlarda 
iyi olmanız gerekiyor. Aynı zamanda, 
bunların paydaşlara etkin bir şekilde 
iletilmesi için stratejik iletişim yöneti-
mini kesintisiz bir şekilde uygulamak 
lazım. İletişim derken, geleneksel ile-
tişim araçları ve tekniklerinin yanı sıra
çağın gerektirdiği yeni araç ve tek-
nikleri de sürece dahil etmek gerek. 
Sonuçta yeni ya da geleneksel mecra 
iletişimciler için birer mesaj iletme 
aracıdır. Burada belirleyici konu, bu 
araçlara yüklenecek içeriğin oluştu-
rulmasıdır. Bu da bir strateji gerektirir.

Yeni mecraların kullanılması geliş-
melere uyum gösterebilme ve genç 
kuşaklarla temas edebilme kapasite-
nizle ilgilidir. Dolayısıyla itibar yöneti-
mi sürecini, online ortamda da orta-
mın kendine özgü doğasını göz önün-
de bulundurarak sürdürmek gerekir. 
Kurumsal duruşunuzu destekleyecek 
biçimde ama yeni medyanın doğasına 
uyacak kadar genç ve nüktedan olma 
kıvamını tutturmak da iletişimcilerin 
işidir.

Digital çağda itibar yönetimi, paydaş-
lara ulaşmak için kısa yollar sağladı-
ğından bir anlamda kolaydır. Ancak bu 
kolaylık aynı zamanda büyük riskleri 
de beraberinde getirir. Çünkü dijital 
ortam, kontrolü güç ve kaygan bir zemindir. Bu ortamda 
dikkatsiz ve ihmalkâr tutumların bedeli itibarınıza ciddi 
ölçüde zarar verebilir.

Özetle itibar yönetimi bir bütündür. Yönetilebilir bir sü-
reçtir. İletişimciler tarafından planlanır, uygulanır ve öl-
çülür. İtibarın online’ı offline’ı olmaz… 

İtibarın 
online’ı offline’ı 
olmaz

Meral Saçkan
MPR Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi
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ŞİRKET HABERLERİ

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Hakan Serim ve HAVI 
Logistics Genel Müdürü Altan Sekmen, iki kuruluş arasındaki 
işbirliğinin 20. yılı nedeniyle HAVI Logistics’in Gebze’deki 
tesislerinde basın toplantısı düzenledi. HAVI ile süren 
20 yıllık işbirliği süresince gıda güvenliği standartlarının 
belirlenmesinde lider rol oynadıklarını belirten Hakan 
Serim, “McDonald’s, bugün dünyanın en değerli 6. markası 
konumunda. Bunun en önemli nedeni, dünyada 55, 
Türkiye’de 24 yıldır sunduğu kalite, servis, temizlik ve diğer 
standartlarında tüketici beklentilerinin ötesine geçmeyi 
başarmış olmakta yatıyor. Dünyada her gün 60 milyon, 
Türkiye’de de bir yılda 76 milyon kişinin yemek yediği 
McDonald’s’ın milyonlarca insan tarafından tercih edilen 
bir marka olmasının başlıca nedenlerinden biri 
şüphesiz McDonald’s ürünlerinin 

kalitesine ve sistemine duyulan güvendir” dedi. 

Hızlı servis sektörünün standartlarının belirlenmesinde 
önemli rol oynadıklarını belirten  Hakan Serim, şöyle devam 
etti: “McDonald’s’ın tedarikçisi olan tüm üreticiler, ulusal 
ve uluslararası gıda denetim şirketleri tarafından haberli ve 
habersiz ziyaretler ile denetleniyor. Üretim koşullarının Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı’nın getirdiği kurallar ve gıda tüzüğüne 
uygunluklarına ek olarak McDonald’s standartlarına 
uygunlukları da yakından takip ediliyor”   

McDonald’s Türkiye olarak, her yıl yüzde 15-20 büyüme 
hedeflediklerini ifade eden Serim, geçen yıl yüzde 17-18 
oranında büyüdüklerini, bu yılı 26 restoranla kapatacaklarını 
vurguladı.

HAVI Avrupa’nın en iyisi
Toplantıda konuşan HAVI Logistics Genel Müdürü 

Altan Sekmen ise, HAVI’nin, 47 ülkede McDonald’s 
sisteminin önemli bir tedarikçisi olduğunu, 7 bin 

700 McDonald’s restoranına hizmet verdiğini 
söyledi. Soğuk zincirin üretimden tüketime 

kadar tüm aşamalarda kırılmaması ve 
tüm operasyonun hijyenik şartlarda 

yapılması gerektiğini hatırlatan 
Sekmen, şunları söyledi: “Türkiye’deki 

McDonald’s restoranlarında her gün 
200 bin kişiye güvenli gıda servisi 

yapılıyor. HAVI Logistics, tedarik zincirinin 
her aşamasında azami hassasiyet ve 

dikkat ile bu ürünlerin restoranlara doğru 
şartlarda gelmesini sağlıyor. McDonald’s 
tedarik zincirine entegre olan HAVI Logistics, 

onaylı McDonald’s üreticilerinden McDonald’s 
standartlarında üretilen ürünleri satın alır.” 
Sekmen, HAVI Türkiye’nin, McDonald’s’ın global 
değerlendirmesi olan lojistik hizmetlerindeki 
kalite yönetim sistemleri DQMP’nin 2010 yılı 
sonuçlarına göre 99,6 puan ile Avrupa’nın en iyisi 
seçildiğini de kaydetti.

McDonald’s iş ortağını da büyüttü, 
Avrupa’da zirveye taşıdı

MPR Ekibine Teşekkür
Mc Donald’s Kurumsal İletişim Müdürü Nedret 

Türkkuşu, 
basın toplantısının ardından MPR ekibine şu 

maili geçti:
Sevgili MPR Ekibi,

Dün HAVI Logistics ile işbirliğimizin 20. yılı 

dolayısı ile düzenlediğimiz basın toplantımızın 

organizasyonunda ve basın ilişkisinin 

yönetilmesinde verdiğiniz profesyonel destek 

ve işbirliğiniz için tüm MPR ekibi olarak 

hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bu çalışmaların başarısının ardında 

görünmeyen fakat başarıya çok önemli 

katkıları olan arkadaşlarımız olduğunu da 

biliyorum. Sizden bizim adımıza kendilerine 

de teşekkürlerimizi iletmenizi rica ediyorum.

Başarılı çalışmalarımızın devamı dileklerim, 

sevgi ve saygılarımla.

Nedret Türkkuşu

Kurumsal İletişim Müdürü /  Corporate Communications 

Department Head

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.

McDonald’s’ın 
tedarikçisi HAVI Logistics 
Avrupa’nın en iyisi

Hakan Serim (solda), Altan Sekmen (sağda)

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Hakan Serim, McDonald’s’ın dünyanın en değerli 6. markası olduğunu belirterek, 
“Dünyada her gün 60 milyon, Türkiye’de de bir yılda 76 milyon kişi McDonald’s restoranlarında yemek yiyor” dedi. 
Yüzde 15-20 büyüme hedeflediklerini ifade eden Serim, başarılarında HAVI Logistics’in çok önemli payı olduğunu söyledi.



        Rahmi M.Koç Müzesi’nin Tercihi MPR…
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Rahmi M.Koç Müzesi, iletişim danış-
manı olarak, Türkiye’ye Pazarlama 
Yönelimli Halkla İlişkiler(Marketing 
PR) kavramını ve pratiğini kazandıran 
MPR’yi seçti. Çok sayıda saygın kuru-
luşun iletişim danışmanlığını üstlenen 
MPR, Rahmi M.Koç Müzesi’ne; Pazar-
lama Yönelimli Halkla İlişkiler, Medya 
İlişkileri, Etkinlik Yönetimi, Gündem Yö-
netimi ve Paydaşlarla İlişkiler gibi uz-
manı olduğu alanlarda hizmet verecek.
 
MPR’nin Türkiye’de öncüsü olduğu 
Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler, 
kurumların ürün ve tanınırlılığı ile sa-
tışlarını artırmaya yönelik strateji ve 
programları planlama, uygulama ve 
değerlendirme çalışmalarını kapsıyor. 
Medya İlişkileri ise kurumların, me-
sajlarını hedef kitleye en etkin biçimde 
ulaştırabilmek için kıyasıya yarıştıkları 
rekabet ortamında giderek daha önem-
li hale geliyor. Medya İlişkileri, MPR’nin 
kendini en güçlü şekilde kanıtladığı 
alanların başında yer alıyor.
Etkinlik Yönetimi, bir etkinliğe şirket 
ismi iliştirmekten çok daha fazlasını 

içeriyor. Davetiyeden dekorasyona, 
konuşma metninden basın dosyasına, 
görevlilerden hediyelerin seçimine, her 
şey bir mesaj aracıdır. Önemli olan, bu 
mesajın kurumun iş hedeflerine uygun 
bir şekilde ve bütünlükte sunulabilme-
sidir. Bünyesinde çok deneyimli bir et-
kinlik bölümü ve direktörü bulunduran 
MPR, müşterilerinin etkinlik ve spon-
sorluk yatırımlarından azami faydayı 
sağlayabilmeleri için ölçülebilir sonuç-
lar almaya yönelik etkinlikler planla-
maya ve uygulamaya özen gösteriyor.  
Gündem Yönetimi kavramı, kurumların 
ürünlerinin veya hizmetlerinin belli bir 
süre, belli bir kitleye yönelik ve belli 
bir konuyla ilgili olarak gündeme ta-
şınmasını ifade ediyor. Ciddi ve detaylı 
bir planlama isteyen Gündem Yönetimi, 
doğru uygulandığında kurumların iş 
sonuçlarına önemli katkılar sağlıyor. İş 
hedeflerine uygun gündem konularının 
saptanması MPR’nin kendine en gü-
vendiği alanlardan biri.
Rahmi M.Koç Müzesi’ne verilen hiz-
metler bağlamında kısaca değindiğimiz 
bu alanların yanı sıra, Kurumsal İleti-

şim, Kurum İçi İletişim, Kriz İletişimi, 
Sosyal Sorumluluk İletişimi ve Etkileyi-
cileri Etkileme Yönetimi MPR’nin yetkin 
olduğu diğer uzmanlık alanları.

Modernleşmenin 
kilometre taşları
Rahmi M.Koç Müzesi’nde sergilenen 
binlerce muhteşem objenin her biri, 
sanayi, ulaşım ve iletişim tarihlerinin 
farklı bir dönemini yansıtıyor. Sergi-
lenen objeler kadar müzenin binaları 
da  ziyaretçileri doyumsuz bir tarihsel 
yolculuğa çıkarıyor. Müzenin ilk meka-
nı olan üç yüz yıllık tarihi Lengerhane 
binası, 12. yüzyıldan kalma bir Bizans 
yapısının temelleri üzerinde duruyor. 

Tarihi Hasköy tersanesi ise İstanbul’da 
ilk şehir hatları vapurlarının yolcu ta-
şımaya başlandığı günlerin kokusunu 
günümüze taşıyor.
 
Sergilenenlerin öyküsü ayrı bir tarih
Müzede  sergilenen araç ve objelerin  
öyküleri, ziyaretçilerde ayrı bir heyecan 
dalgası yaratıyor. Örneğin, Saltanat 
Vagonu, Sultan Abdülaziz’in 1867 yılın-

daki tarihi Avrupa ziyaretinde kullanıldı.  
1971’de Deniz Kuvvetleri’ne katılan 
Uluç reis denizaltısı, 2. Dünya Savaşı 
boyunca, Japonlara karşı savaşan 
İngiliz donanmasının önemli bir par-
çasıydı.  B-24 “Hadley’s Harem” savaş 
uçağı ise “Kara Pazar” 1 Ağustos 1943 
günü,  Romanya’daki Ploesti petrol ra-
finerini bombalamak üzere Bingazi’den 
kalkan 177 Liberatorden biri. 

Rahmi M. Koç Müzesi
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Bu yıl da kariyer ve ün sahibi çok sayıda kişi, iletişim kaza-
larının kurbanı oldu. Üzerinde daha sakin düşünme olanağı 
verdiği için ağırlıkla dünyadan örnekler seçtik. İlk iki örnek 
Doğu Asya’dan:

Güney Koreli Yu Myung-hwan, ülkesinin önde gelen diplo-
matlarından biriydi. Yu, 2008 yılı başında Dışişleri ve Ticaret 
Bakanlığına getirildi. Geçen haziran ayında yapılan yerel se-
çimlerde, iktidardaki muhafazakar parti ağır bir yenilgi alınca, 
parti sarsıldı, aralarında Yu’nun da bulunduğu bazı hükümet 
üyeleri soğukkanlılıklarını yitirdi. Bakan Yu, Vietnam’da 
katıldığı bir toplantıda, gazetecilerin seçim yenilgisiyle ilgili 
sorularını yanıtlarken, genç seçmenlerin, Kore yarımada-
sında savaşı engelleyecekleri düşüncesiyle muhalefetteki 
Demokrat Parti adaylarını desteklediğini ifade ettikten sonra, 

kontrolünü yitirdi ve “Gençler 
Kuzey Kore’yi seviyorlarsa, gidip 
oraya yerleşsinler” dedi.

Bizim politik kültürümüz içinde 
tepki çekmeyecek, hatta taraftar 
bile toplayabilecek bu sözler, Gü-
ney Kore’de, bu konunun hassa-
siyeti nedeniyle, büyük tepkilere 
yol açtı. Bakan hakkında yaygın 
protesto gösterileri düzenlendi 
ve istifası istendi. Yu’nun özür 
dilemesi de tepkileri dindirme-
di. Medyada bakanın görevden 
alınmasının an meselesi olduğuna 

dair haberler çıktıysa da Yu, kamuoyunda oluşan beklentinin 
aksine görevinden alınmadı ama, ciddi itibar ve güven kaybına 
uğradı, benzer yeni tepkilere karşı direnci zayıfladı. 
İki ay kadar sonra, Bakan Yu’nun daha önce dışişleri bakan-
lığında çalışmış kızı Yu Hyun-sun, uzman statüsüyle yeniden 
bakanlığa alındı. Muhalefet, atamayı “kayırmacılık” olarak 
niteleyerek, bakanın bir kez daha istifasını istedi.Bakanlık, 
kayırmacılık iddiasını reddetti. Muhalefet tepkisini sürdürdü. 
Aslında, ilkinden daha sarsıcı bir olay değildi. Sonuçta, Yu’nun 
kızı, aynı statüde olmasa da, daha önce bakanlıkta görev yap-
mış biriydi. Ne var ki, iki ay önceki iletişim kazasında itibar ve 
güven kaybeden Yu, yeni baskılara dayanacak gücü kendinde 
bulamadı ve istifa etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde, 
hükümet ve parti yönetimi de güven kaybına uğrayan yol 
arkadaşlarını savunmayı göze alamadı. Yu’nun istifası 
anında kabul edildi. 

Esprinin dozu kaçınca kaza kaçınılmaz olur
Necip Fazıl, espriyi “Kıtlıkta bolluk arz eden bir cevher” diye 
tanımlıyor. Bu sözün üstüne söz söylenmez ama konumuz 
gereği şunları ilave edelim. Espri yeteneği, kuşkusuz her 
toplumda çok güçlü bir iletişim silahı. Ama işte, o yetenek 
olmayınca da sınırları zorlamamak gerekiyor. Aksi halde, 
Japon Adalet Bakanı Minoru Yanagida ve İngiliz belediye mec-
lis üyesi Gareth Compton örneğinde olduğu gibi, deneyenin 
elinde patlayabilir.

Japonya Adalet Bakanı Minoru Yanagida, 14 Kasım’da katıl-
dığı bir toplantıda espri yapmayı denedi.  Sıkıştığında muha-

taplarına sadece iki cevap verdiğini 
anlatan Yanagida, “Bunlardan biri 
‘özel konularda yorum yapmam’, 
diğeri ise ‘konuyla yasalar ve kanıt-
lar temelinde ilgileniyoruz’ cümle-
leridir” dedi.
 Sıradan bir şakaydı ama hiç yeri 
değildi. Muhalefet milletvekilleri, 
Yanagida’yı, işini hafife almak-
la suçlayarak, istifasını istediler. 
Ayrıca, bakan hakkında gensoru 
önergesi hazırladılar. Önce istifa 
etmeyeceğini açıklayan Yanagida, 
Başbakan Naoto Kan’dan beklediği 

desteği alamayınca görevini bırakmak zorunda kaldı. Sözleri-
ni “Şaka yollu, sonuçlarını düşünmeden yaptığım yorumlar” 
diye niteleyen Yangida, özür de diledi.
Tek başına istifayı gerektiren büyük bir gaf olduğu söyle-
nemez ama itibar ve güven kaybı nedeniyle savunma gücü 
zayıflamışsa, kaçınılmaz oluyor işte. Kamuoyu desteği azalan 
Başbakan Kan bakanını koruyamadı. Çünkü, Yanagida’nın is-
tifa etmemesi halinde, devam edecek tartışmaların, hükümet 
için önem taşıyan ekonomik paketin parlamentodan geçişini 
riske edebileceğinden endişe etti.

“Bu kadını taşlayın” 
sözleri espri kaldırır 
mı?
İngiliz Muhafazakar 
Parti mensubu Birming-
ham Belediye Meclisi 
Üyesi Gareth Compton, 
Independent gazetesinin 
Müslüman köşe yazarı 

Yılın 
iletişim kazaları
İlhan Selçuk, 48 yıl önce Cumhuriyet gazetesine yazdığı “Başlangıç” başlıklı ilk yazısında,  “Önce söz vardı. Evren, söz 
üstüne bina edildi...” diyor... İlhan Selçuk gibi nice söz ustaları, söz üzerine dünyalar bina ettiler. İnsan yaşamı sürdükçe, 
söz üzerine yeni dünyalar inşa edilmeye devam edilecek, kuşkusuz... Ne var ki, dünyalar kuran sözün, dünyalar yıkan 
gücünü de unutmamamız gerekiyor. İtibarı ve güveni yok eden, yılların emeğiyle ulaşılmış başarıları bir anda silebilen 
“iletişim kazalarından” söz ediyoruz.
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Yasmin Alibhai Brown için Twitter’da “Birisi lütfen Yasmin 
Alibhai Brown’u taşlayarak öldürsün” diye yazınca hem 
tutuklandı hem partisinden süresiz uzaklaştırıldı. Kefaletle 
serbest bırakılan Campton, Twitter’daki ifadesini sildi ve 
bunun “iyi düşünülmemiş” bir espri olduğunu açıkladı.  

Tatlıses’in esprisi daha ağırdı ama... 
Elbette, esprinin yapıldığı ülkenin kültürü, hukuk anlayışı, 
toplumsal duyarlılıkları gibi, özellikleri önemli. Japon bakan 
ve İngiliz belediye meclis üyesinin esprileri, bizde muhteme-
len bu denli güçlü tepkilere yol açmazdı. Bunu, benzer ör-

neklerden biliyoruz. Örneğin, 
sanatçı İbrahim Tatlıses’in 
Kasım ayı ortalarında espri 
niyetine söylediği sözler, çok 
daha ağır kaçmasına karşın, 
o oranda tepki görmedi. Tat-
lıses, sahnedeyken küçük bir 
kız çocuğuna, üstelik mikro-
fondan ve kalabalık bir kitle 
içinde “Seni küçük o..... ” diye 
seslenmişti.

Diğer yandan, sanatçıya tanı-
nan hoşgörüyü istismar eden 
Tatlıses’in büyük tepkiler 
almaması ve bir yaptırımla 
karşılaşmamış olması, yaptığı 
gaf için bedel ödemeyeceği 
anlamına gelmiyor. O yakı-

şıksız sözlerin itibarını aşındırdığına hiç kuşku yok. İtibardaki 
her aşınma, toplumun sanatçıya tanıdığı kredinin ve güvenin 
de biraz daha tükenmesi demektir. O kredi sıfırlandığında ise 
olabilecekleri kestirmek güç değil. Tatlıses, profesyonel ile-
tişim desteği alarak neden olduğu krizi en az zararla atlatma 
şansını da kullanmadı. Krizi bildiği gibi yönetmeye kalktı ve 
tepkilerin daha da yayılıp büyümesine yol açtı.
    
Konu Hassas Olunca Tek Söz Yetiyor
Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve ekonomist 
Thilo Sarrazin, bir süre önce yayımlanan “Almanya Kendini 
Yok Ediyor” adlı kitabında, göçmenlerin Almanya’ya uyum 
sağlamadığını savunurken, ırkçılığa kaçan ifadelere yer verdi. 
Sarrazin’in açıklamaları, Türklerin ve Arapların geri kalmış-
lıklarını genetik özelliklerine bağlayacak kadar ölçüsüzdü. 

Sarrazin, kitabı geniş ilgi görse de, aralarında Türklerin de 
bulunduğu göçmenlerden, hükümetten, siyasi partilerden 

ve Almanya’nın demok-
rat kamuoyundan büyük 
tepki aldı.  Yoğun tepkiler 
üzerine, Alman Merkez 
Bankası Yönetim Kurulu, 
Sarrazin’in Cumhurbaşkanı 
Christian Wulff tarafından 
görevinden alınması için 
talepte bulunma kararı aldı. 
Bu karar, başta Başbakan 
Merkel olmak üzere, Sosyal 
Demokrat Parti, Hıristiyan 
Demokrat Parti ve Yeşiller 
Partisi yetkilileri tarafından 
da desteklendi.
Sarrazin, ırkçılık konusunda 

en hassas olan Sosyal Demokrat Parti üyesiydi. Bu durum, 
kendisi için ayrı bir açmazdı. Sarrazin, Almanların önemli bir 
kesiminden aldığı desteğe rağmen, başka çıkar yol olma-
dığını gördü ve ekim ayında istifa etti. Bununla da kalmadı, 
kitabının son baskısında ırkçı ifadeleri yumuşatma gereği 
duydu. Ne var ki, Sarrazin artık merkez siyasette ve kurum-
larda kendine yer bulamayacak marjinal bir isim.

 Erbil Son Gafının Altından 
Kalkamadı 
Sanatçı Mehmet Ali Erbil, 
denilebilir ki, yaşamını yaptığı 
esprilerle kazanıyor. Erbil, espri 
ve gaflarını çoğu kere izleyenle-
ri rahatsız edici noktaya taşısa 
da, toplum katında korumaya 
varan bir hoşgörü avansına 
sahipti. Bu, biraz da “delidir ne 
yapsa yeridir” misali tanınmış 
bir avanstı. Ama, toplumların 
öylesine hassas alanları var ki, 
kazara da olsa, dokunanı yakı-
yor. Erbil, geçen ekim başındaki 
programında bu alanlardan 
birine dokundu. 

Canlı yayınlanan programda, “Mum söndü mü yapıyoruz 
burada” diyen Erbil, büyük tepki gördü. Kuşkusuz sanatçının 
bilinçli olarak Alevileri aşağılamak gibi bir amacı yoktu. An-
cak, yaptığı gaf özürle geçiştirilecek türden değildi. Star TV, 
hızlı bir kararla ve muhtemelen iyi planmış kriz iletişiminin 
gereği olarak, programı yayından kaldırdı. 

Aynı kanalda, 15 yıl önce benzer bir program sunan Güner 
Ümit, Alevileri aşağılamak için uydurulmuş bir başka cüm-
leyi tekrarlamış ve bu gafı mesleki yaşamının sonu olmuştu. 
Erbil’in bu denli ağır bir ceza ödemesi beklenmiyor ve elbette 
arzu edilmez ama yukarıda ifade ettiğimiz toplum katında 
sahip olduğu hoşgörü ve korumayı bundan böyle, en azından 
aynı düzeyde bulamayacağı açık. Bunun da kariyerini etkile-
memesi mümkün değil.

Bir Örnek de İş Dünyasından
Manisalı bir hayırsever işadamı, son olarak Manisa ve çevre 
illerin kan ihtiyacını karşılayacak Kızılay Kan Merkezi’nin ya-
pımını üstlendi. 65 yaşındaki işadamı, kurumun “Altın Onur” 
madalyasını almak üzere Türk Kızılayı tarafından Manisa’da 
düzenlenen bölge toplantısına davet edildi. Törene bir hafta 
önce evlendiği ve kendisinden 30 yaş küçük eşiyle gelen 
işadamı, tören konuşmaları sürerken, oturduğu koltuktan 
kalkarak, gazetecilerin eşinin bacaklarını çektiğini söyledi.

Şaşkınlık uyandıran bu sözlerin gölgesinde tamamlanan 
törende, işadamı madalyasını aldı ama ertesi gün medyada 
yaptığı hayır işleriyle değil, eşiyle ilgili sözleriyle haber oldu,  
saygınlığı zedelendi. Dahası, gelecekte medyada adı her geç-
tiğinde bu sözleriyle anılma riski doğdu. 

İletişim Kazalarının Çoğu Ayaküstü Demeçlerden
Ankara’da 2009’un ilk gününde yaşanan doğalgaz faciasında 
yedi genç yaşamını yitirmişti. Medyada geniş yer bulan olay, 

toplumda de-
rin üzüntüye ve 
ihmal iddiaları 
nedeniyle de has-
sasiyete neden 
oldu. 

Başkentgaz 
Genel Müdürü 
Veysel Karani, 
iddialarla ilgili 
gazetecilerin so-
rularını yanıtlar-

ken, savunma psikozu içinde “Gençlerin hepsi yarı çıplak bir 
haldeydi” dedi.  Bu sözleri büyük tepki gören Karani, 
önce koltuğundan oldu. Geçtiğimiz günlerde de iki yıllık yargı 
sürecinin ardından “kişinin hatırasına hakaret” suçundan 145 
gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu da para cezasına çevrildi.
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MPR, Uluslararası İletişim Danışmanları Birliği’nin Danış-
manlık Yönetim Standardı (ICCO/CMS) denetiminden üçüncü 
kez geçerek, küresel ölçekteki kalitesini bir kez daha kanıtla-
dı.  Uluslararası mesleki ve etik standartları kapsayan ICCO/
CMS denetiminin ilkini 1999 yılında başarıyla tamamlayarak 
sertifika alan ilk dört PR ajansından biri olan MPR, ICCO/CMS 
denetiminin ikincisini Temmuz 2006’da başarıyla geçen ilk 
şirket oldu. Türkiye’de PR’ın uluslararası standartlarda öl-
çümlenmesi için de öncü bir görev üstlenen MPR,  PR-Net’in 
kurucuları arasında yer alıyor.
 
PR’ın Uluslararası Kalite Belgesi
Dünyanın önde gelen bağımsız risk yönetimi firması DNV 
tarafından gerçekleştirilen ICCO/CMS denetimini başarıyla 
tamamlayan şirketlere verilen sertifika, iletişim danışman-
lığının uluslararası kalite belgesi niteliğinde. CMS denetimi, 
söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan danışmanlık 
şirketlerinin, uluslararası standartlarda ve kalitede hizmet 
sunduğunu belgelerken, ICCO üyesi danışmanlık şirketlerinin 
kalitesini uluslararası standartlara yükseltmeye de katkıda 
bulunuyor.
 
Halkla ilişkiler alanında dünya çapında iş geliştirmeyi, kaliteli 
ve standart hizmet sunmayı ve bu konularda sürekli iyileşme-
yi gözetmek amacı da taşıyan ICCO/CMS denetimi, Liderlik 
ve İletişim, İş Planı, İş Geliştirme, Mali Sistemler, Kampanya 
Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Yeni Müşteri ve İnsan Yöneti-
mi olmak üzere 8 kriteri kapsıyor.
 
MPR’denetiminde neler yaşandı?
MPR, 18 Ekim 2010 tarihinde ICCO/CMS denetimine üçün-
cü kez girdi. MPR İş Geliştirme Yönetmeni Selin Şenyılmaz, 
denetimde yaşananları şöyle özetledi:
 “Günün ilk yarısında yedi kategoride denetlendik. Öncelikle; 

liderlik ve iletişim, iş planlama, iş süreçlerinin iyileştirmesi, 
mali sistemler, müşteri memnuniyeti, iş geliştirme ve insan 
kaynakları yönetimi ele alındı, Günün ikinci yarısında ise 
üç müşterimiz seçilerek, kampanya yönetimi kategorisinde 
denetlendik.

Sistemli olmak ve bilgi kaynaklarına erişim
Denetimde en çok dikkat edilen konu; tüm bu kategorileri 
kapsayan, işleyen bir sistemin olup olmadığı idi. Sistemin ça-
lışanlarla nasıl paylaşıldığı, şirket sistemine ait olan konulara 
kimlerin hangi oranda erişebildiği soruldu. İş planımızda bu-
lunan risk analizlerine bakıldığında, her risk bölümü için bir 
kişinin veya bir grubun sorumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Süreçler ve çalışanların eğitimi
Bu bölümde, süreçler en çok dikkat edilen konu idi. Yürütme 
kurulu toplantıları ne sıklıkla yapılıyor, çalışanların eğitim 
eksiklikleri nasıl gideriliyor, eğitimler ne sıklıkla organize 
ediliyor, iş görüşmeleri nasıl yapılıyor, işe yeni başlayan çalı-
şanlara oryantasyon uygulanıyor mu, oryantasyon süresi ne 
kadar sürüyor? Tüm  bu sorulara yanıt arandı.
 Bu arada,  müşteri  ve personel değerlendirmesinden bah-
sedilirken, müşteri gruplarındaki çalışanların birbirlerini 
değerlendirip değerlendirmedikleri de soruldu.

MPR’nin anayasası etkileyici
Denetlemede,  MPR’nin anayasasının etkileyici olduğu ifade 
edildi.  Denetim öncesi web sitemize de bakıldı. Sitenin 
güncel olması, İngilizce bölüm içermesi ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Meral Saçkan’ın mesajının bulunması önemli 
bulundu. Mali sistemlerde ise özellikle raporlamanın nasıl, 
ne kadar sıklıkla yapıldığı ve  kimlere sunulduğu üzerinde 
duruldu. Bu bölümde, prim sistemi de ele alındı. Ödeme 
planları ve onaylar soruldu.

 Ve kutladık...
Üç ylda bir 

tekrarlanan ICCO/
CMS denetimini bir 
kez daha başarıyla 
tamamladık Bunu 

kutlamamak olmazdı. 
Ofisteki partinin 

hazırlıkları “el 
altından” gün boyu 

sürdü. Bu arada 
bazı dostlarımızı 

da davet ettik. 
Fotoğraf ne kadarını 
yansıtıyor bilemeyiz 

ama doğrusu çok 
eğlendik!..  

MPR, küresel ölçekteki 
kalitesini bir kez daha belgeledi

ICCO/CMS denetiminden üçüncü kez geçtik
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MPR Halkla İlişkiler, kuruluşunun 16. yılını kutladığı 2010’da 
sektördeki öncü konumunu pekiştiren yeni başarılara imza 
attı. En güzeli de bu başarılarını, üçü uluslararası olmak 
üzere, toplam altı ödülle taçlandırılması ve “Türkiye’de en 
çok ödül kazanan iletişim danışmanlığı şirketi” özelliğini 
sürdürmesi oldu.

MPR, 2010’da çok değerli manevi ödüller de aldı.  Anel Grup, 
İGDAŞ ve Rahmi M.Koç Müzesi iletişim alanındaki iş ortağı 
olarak MPR’yi tercih ettiler. Misyonunu, “hizmet verdiği 
kurumlara değer katmak ve bu değerlerin farkına varılmasını 
sağlamak”, olarak belirleyen MPR için en büyük ödül, bu 
hedeflere ulaştığını iş ortaklarından duymak ve bunun 
sevincini, heyecanını birlikte yaşamaktır.

Türkiye İş Bankası, “Karneni Göster Kitabını Al” projesi: 2010 The Stevie Awards, International Business Awards (IBA), 
CSR Onur Ödülü

Türkiye İş Bankası’nın, Türkiye Satranç Federasyonu Sponsorluğu: 2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü (Eğitim Sponsorluk)

Efes Pilsen Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR): 2010 The Stevie Awards, International Business Awards 
(IBA), CSR Onur Ödülü ve 2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)

Türkiye İş Bankası, “81 İlde 81 Orman” projesi: 2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü(Kurumsal Sosyal Sorumluluk) ve 2010 PR 
News, CSR Onur Ödülü. 

MPR Başkanı Saçkan’a 
doğum günü sürprizleri…

MPR Pazarlama Halkla İlişkiler çalışanları, Ajans Başkanı Meral 
Saçkan’ın doğum gününü kutladı. Çalışanlar, sürpriz doğum 

günü partisinde Meral Saçkan’a, O’nun uzak görüşlülüğünün 
simgesi olarak bir teleskop hediye etti. Bu ‘uzak görüşlülük’ 

MPR çalışanlarının patronlarına ilginç bir jest yapmasından öte, 
yaşamda somut karşılıkları olan bir gerçeklik. Halkla ilişkiler 
sektörünün bugün ulaştığı seviyede Meral Saçkan’ın katkıları, 

sektör temsilcilerince de 
dile getiriliyor. 

MPR çalışanlarının Saçkan’a doğum gününde ikinci sürprizi, 
sektöre yaptığı katkıları ve öncülük ettiği girişimleri özetleyen bir 

yazı hazırlayıp Web sitesine koymak oldu.

2010’u Altı Ödülle Uğurluyoruz

Koza Plaza’nın 
gökdeleninden günün 

hangi saatlerinde mesai 
yapıldığına bağlı olarak, 

kimi zaman yıldızlara kimi 
zaman Prens Adaları’na 

bakmak mümkün. Meral 
Saçkan, bu hediyeye çok 

sevindi. Ancak odasındaki 
ziyaretçi yoğunluğu 

biraz arttı!.

MPR’ye ödül getiren projeler
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Çelikel Vakfı, Kavak 
Rıdvan Çelikel Anado-
lu Lisesi’nin ardından 
öğrenci yurdunu da 
hizmete açtı. Böylece 
modern koşullarda 
eğitim gören öğrenciler 
ücretsiz konaklayabile-
cekleri yurt binasına da 

kavuşmuş oldu. Binada teknoloji ve güvenlik en ön safhada 
yer alıyor. Veliler internet üzerinden çocuklarının giriş çıkış 
saatlerini kontrol edebiliyor. Konferans salonunda yapılan 
aktiviteler, eş zamanlı olarak okul binasındaki sınıflardan da 
izlenebiliyor. Altı noktada farklı müzik yayını imkânının da 
sağlandığı Kavak Rıdvan Çelikel Yurdu, 88’i kız, 32’si erkek 
olmak üzere toplam 120 öğrenciye yuva sıcaklığı sağlıyor.

‘Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz’
Çelikel Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel, Çelikel 
Vakfı’nın Anel Grup’un 10 yıldır Türkiye’nin geleceği için eği-
time verdiği maddi ve manevi desteğin sistemli bir hale ge-

tirilmesi için, 
yaklaşık üç 
buçuk yıl önce 
kurulduğunu 
ifade etti. Çe-
likel Vakfı’nın 
eğitim yatırım-
lardaki temel 
yaklaşımının, 
eğitimde fırsat 
eşitliğini sağ-
lamak oldu-
ğunu belirten 
Rıdvan Çelikel, 

“Her çocuğun hak ettiği eğitimi alabileceği bir ortamın 
oluşması için çalışıyoruz. Vakfımız, imkânları ölçüsünde 
ülkemizde hayatın kıyısında kalan insani değerleri günışığına 
çıkarmakta kararlıdır. Sevgiyi, bilgiyi ve kaynağı paylaşarak 
daha güzel bir dünyaya ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.
 
MPR açılıştan iki hafta önce bölgedeydi
Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu’nun açılış etkin-
liğini her boyutuyla üstlenen MPR, açılış tarihinden iki hafta 
önce bir ekibini bölgeye gönderdi. MPR ekibi, yerinde yaptığı  
incelemelerin ardından hazırladığı detaylı etkinlik planını 
Çelikel Vakfı ile paylaştı. Planın onaylanmasından sonra 
hazırlık çalışmalarına başlandı. Öncelikle Milli Eğitim Ba-
kanı, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cilerini de kapsayan protokol listesi özenle hazırlanıp, davet 
yapıldı. O arada, yerel ve ulusal medya için ayrı davet listeleri 
oluşturuldu, basın bültenleri ve törenin konuşma metinleri 
hazırlandı.

Açılış etkinliğinin can alıcı kısmı, etkinlik alanının tasarlan-
ması ve planlanan şekliyle uygulamaların sorunsuz gerçek-
leştirilmesiydi. Bu kapsamda, branding uygulamaları, ses 
ve ışık sistemlerinin kurulması, süsleme, etkinliğin fotoğraf 
ve video çekimi ile tanıtım filminin çekimi istenilen kalitede 
gerçekleştirildi. Tanıtım filmi için, projede emeği geçen ve 
projenin olanaklarından yararlanan çocuklarla röportajlar 
yapıldı. Öğrencilerin sahnede seslendireceği 
şarkının, okuyacakları şiirin belirlenmesine kadar tüm 
detaylar gözden geçirildi. Törenin ardından, hazırlanan 
basın bültenleri servis edildi. Bu arada, İstanbul’dan gelen 
davetliler MPR ekibi tarafından karşılandı ve kendileri için 
bölgesel bir gezi düzenlendi.
MPR, Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu’nu farklı 
yönleriyle, örneğin başarı öyküleriyle gündeme getirmeye 
devam edecek.

Çelikel Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen çabaları sürüyor 
Çelikel Vakfı, Anadolu Lisesi’nin ardından Samsun’da yurt 
binası da yaptırdı, ileri teknoloji ile donatıp hizmete açtı

Çelikel Vakfı’nın Samsun’un Kavak ilçesinde yaptırdığı ve 2008’de hizmete açtığı 
Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi, her türlü ihtiyacın düşünüldüğü ve ileri teknoloji 
sistemlerinin kullanıldığı öğrenci yurduna kavuştu. 

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy eğitime katkılarından 
dolayı Çelikel Vakfı Başkanı Mukaddes Akay’a, bir 

takdir belgesi verdi.



11
YAKIN PLAN 
ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye İş Bankası’nın Çevre ve Orman Bakanlığı ile TEMA 
Vakfı işbirliğinde 22 Aralık 2008’de başlattığı ve Türkiye’nin 
en büyük kurumsal ağaçlandırma projelerinden biri olan “81 
İlde 81 Orman” projesi kapsamında Bilecik’te de “İş Banka-
sı Ormanı” oluşturuldu. 6 Aralık 2010’da düzenlenen törenle, 
Bilecik ili Bekdemir Köyü’ndeki 20 hektarlık alana, 15 bin 300 
adet kızılçam ve badem fidanı dikildi. İş Bankası, dikim töreni 
öncesinde Bilecik şehir merkezine projenin sembolü olarak 
olgun bir ağaç dikti.

Bilecik ili Bekdemir Köyü’nde gerçekleştirilen fidan dikim tö-
renine, yerel yöneti-
ciler, Banka çalışan-
ları, TEMA Vakfı yet-
kilileri ve gönüllüle-
ri, yavru TEMA’cılar 
ve ilköğretim öğren-
cileri katıldı.
 
Küresel iklim deği-
şikliğine karşı en et-
kili önlemlerden biri 
olan orman alanları-
nı genişletme çalış-
maları kapsamında 
İş Bankası’nın Bile-
cik ile birlikte ağaç-
landırdığı il sayısı 
44’e, ağaçlandırılan 
alan ülke genelinde 
yaklaşık 840 hekta-
ra ulaşırken, dikilen 

fidan sayısı ise 1 milyonu aştı.

İş Bankası’ndan beş yılda iki milyon fidan
Türkiye İş Bankası’nın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsa-
mında başlattığı “81 İlde 81 Orman” projesi, TEMA Vakfı ile 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştiriliyor. 
2008 yılsonunda başlayan ve bir ağaçlandırma seferberliğine 
dönüşen proje 
kapsamında, 
İş Bankası’nın 
k a t k ı l a r ı y l a 
ö n ü m ü z d e k i 
iki yıl içinde, 
üç bin futbol 
sahası büyük-
lüğünde (yak-
laşık 1.500 
hektarlık) ala-
na iki milyonu 
aşkın fidan di-
kilmiş olacak.  
İş Bankası,  dikilen fidanların, dikim tarihinden itibaren beş yıl 
boyunca bakımını da üstleniyor. 

İş Bankası Ormanlarının yeşermeye başladığı iller
Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, 
Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Deniz-
li, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, Iğdır, Isparta,  İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kara-
man, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Ma-
nisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, 
Uşak, Yozgat, Zonguldak.

İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman” projesi hedefinin yarısını geçti

 
Türkiye İş Bankası’nın, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında başlattığı ülkenin en büyük kurumsal ağaçlandırma 
çalışmalarından biri olan “81 İlde 81 Orman” projesi,  Bilecik Ormanı ile sürüyor. 

44. İş Bankası Ormanı Bilecik’e
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ICF Airport Kanada’da Antalya’nın tanıtımını yaptı
Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen Dünya Routes 2010 Forumu’na katılan ICF Airports’un İş Geliştirmeden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel, 13-15 Şubat’ta Antalya’da ev sahipliği yapacakları Routes Turizm Akdeniz 
Forumu’nun (Routes Tourism Mediterenean) tanıtımını gerçekleştirdi.

DÜNYA havalimanı işletmecileri ile havayolu şirketlerini önümüzdeki şubat ayında Antalya’da ağırlamaya hazırlanan 
ICF Airports Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Döngel, bir yandan da yurtiçi ve yurtdışında çıkan fırsatları değerlendirmeye 
çalıştıklarını söyledi. Dünya Routes 2010 Forumu’ndaki temasları hakkında değerlendirmelerde bulunan Döngel, 
havalimanında yolcu trafiğini artırmak için Antalya’nın tanıtımına büyük önem verdiklerini belirtti. “Antalya’nın turizmi 
geliştikçe biz de büyüyeceğiz” diyen Döngel, şöyle devam etti: “O nedenle yılın 6 değil 12 ayı turist çekecek projeler 
geliştiriyoruz. Yolcu trafiği açısından 2010’un ilk 8 ayında geçen yıla göre iç 
hatlarda yüzde 8 büyüme ile 3.8 milyon, dış hatlarda yüzde 20 büyüme ile 17.5 
milyon yolcuya ulaştık. Önümüzdeki yılda da yine çift haneli büyüme bekliyoruz. 
100 milyon Euro’ya yeniden yaptığımız iç hat terminalimizle birlikte yolcu 
kapasitemiz 42-43  milyona kadar çıktı.” 

Akdeniz’in 1’incisi  Avrupa’nın 3.’üncüsü 
Yaşar Döngel, ICF Airports’un temmuz ayı itibari ile yolcu trafiği 
açısından dünyanın 27’nci, Avrupa’nın 3’üncü ve Akdeniz’in 
de en büyük havalimanı konumuna geldiğini vurguladı. 
ICF Airports Konsorsiyumunun sadece Antalya havalimanı 
ile sınırlı olmadığını,yurtiçi ve yurtdışındaki yeni fırsatları 
sürekli olarak değerlendirdiklerini ifade eden Döngel, 
şunları söyledi: “İzmir’in işletmesi ile İstanbul’a açılacak 
3’üncü havalimanı ile Tarsus’a açılacak sıfır havalimanı projesi 
ve kiralanacak Nevşehir ile mutlaka ilgileniyoruz. 
Bu ihalelerde tıpkı Antalya’da olduğu gibi agresif olacağız. 
Türkiye dışında da kuzeyde Rusya ve Türk 
Cumhuriyetlerindeki fırsatlara bakıyoruz. 
Türkmenistan, Kazakistan ihaleleri gündemde. 
Hedefimiz, bölgesel büyük bir oyuncu olmak.” 

Etkinlik yönetimini MPR’nin üstlendiği İGDAŞ’ın “İlköğretim 
Okullarında Doğalgaz Eğitimi Projesi”nin ikinci bölümü de 
tamamlandı. Proje kapsamında ulaşılan 30 bin ilköğretim 
öğrencisine, animasyon filmleri eşliğinde doğalgazın doğru 
ve güvenli kullanımı  anlatıldı.
İGDAŞ’ın, İstanbul’da bulunan ilköğretim okullarında, 6,7 ve 
8’inci sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı doğalgaz eğitimi 
projesinin ikinci dönem uygulamaları tamamlandı. 10 Ma-
yıs-11 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleşen birinci dönem 
uygulamaları sonucu 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Projenin 
tamamlanan ikinci adımında ise 20 bin öğrenci doğalgaz 
eğitimden faydalandı. Böylece, İGDAŞ’ın, “İlköğretim Okulla-
rında Doğalgaz Eğitim Projesi” kapsamında, projenin başlan-
gıcından bu yana ulaşılan öğrencilerinin sayısı 30 bine ulaştı. 
Kağıthane, Eyüp, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar ve Maltepe’ de, 

toplam 73 okulda verilen eğitimlerde, doğalgazın en konforlu, 
en çevreci ve en güvenli yakıt türü olduğuna dair bilgiler de 
anlatıldı. 

Bilal Aslan: Olumlu sonuçlar aldık
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, öğrencilerde çevre ve do-
ğalgaz güvenliği konusunda bilinç geliştirmek üzere başla-
tılan eğitim projesinden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. 
İGDAŞ’ın  insana ve çevreye saygı çerçevesinde, yenilikçi bir 
anlayışla, ileri teknoloji kullanarak, büyük sorumluluk ve tam 
güvenlik içinde 24 yıldır başarıyla hizmet verdiğini belirten 
Aslan, doğru ve güvenli doğalgaz kullanımının İGDAŞ’ın 
en önemli önceliği olduğunu ifade etti. Aslan, önümüzdeki 
dönemde de ilköğretim okulu öğrencilerine ve halka yönelik 
eğitim projelerine devam edeceklerini kaydetti.

İGDAŞ: Doğalgaz 
en konforlu, 

en çevreci, 
en güvenli yakıt türü

İGDAŞ’ın eğitim projesi 
30 bin öğrenciye ulaştı
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Açılış töreninde konuşan Seranit Genel Müdür Yardımcısı 
Atacıl Bozkurt Güçel, farklı kuruluşların yeteneklerini, 
birikimlerini ve ortak akıllarını bu proje etrafında 
birleştirerek, geniş katılımlı, demokratik, uygar bir kentsel 
yenilenme projesi yapmayı başardıklarını söyledi.

Zarif, dayanıklı ve estetik
Atacıl Bozkurt Güçel, yarışma kapsamında Beyoğlu, 
Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar ve 
Fatih ilçelerinde belirledikleri merdivenli sokakları, 2010 
yılında geliştirdikleri ve tek parçada uygulanıp, tek seferde 
monte edilebilen ileri teknoloji ürünü SeraVista merdiven 
basamakları ile yenileyeceklerini ifade etti. Yenileme 
çalışmalarına Fatih Hanımeli Sokak’ta başladıklarını 
hatırlatan Güçel, “Üstün teknoloji ile ürettiğimiz SeraVista 
tasarımları zenginleştiriyor, estetik katkıları yanında 
uygulandığı mekanlara porselen karo zarafetini ve 
dayanıklılığını sunuyor” dedi.

Hanımeli’nin ziyaretçileri artacak
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de Hanımeli’nin 
artık ödüllü bir sokak olduğunu vurgulayarak, şunları 
söyledi:  “Hem de birinciler içinde ‘Birinci’. İstanbul Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Seda Bakır, Aslı 
Nur Paktaş ve Okan Aydoğu’nun sokağımız için hazırladığı 
proje, İstanbul’un 8 ilçesindeki, 8 merdivenli sokak arasında 
da birinci ve büyük ödülün sahibi oldu. Aslına bakarsanız, 
büyük ödülün asıl sahibi Hanımeli Sokak ve onun sakinleri 
oldu. Çünkü hem sokakları yenilendi, hem de büyük ödülü 
kazandılar. Sanıyorum çok yakında Hanımeli sokağının projeyi 
görmek için pek çok yeni konuğu olacak”

İstanbul’un 
merdivenli sokakları  
Seranit’le 
hayat buluyor!
Türkiye’nin ilk porselen karo üreticisi Seranit’in, 
üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak 
düzenlediği “Merdivenli Sokaklar Ulusal Öğrenci 
Tasarım Yarışması”nda birincilik ödülü alan proje, 
Fatih Hanımeli Sokak’ta hayata geçirildi. 

Seranit’in üstün 
teknoloji ürünü 
SeraVista ile yenilediği 
Hanımeli Sokak, 
İstanbul Vali Yardımcısı 
Feyzullah Özcan, Fatih 
Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, 
Seranit Genel Müdürü 
Hamdi Altunalan 
ve Genel Müdür 
Yardımcısı, Aracıl 
Bozkurt Güçel’in 
de katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 
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İstanbul’un finans merkezi olma yolundaki 550 yıllık öyküsünü 
anlatan “10 Adımda Kapalıçarşı” adlı sergi 8 Kasım’da 

gerçekleştirilen kokteylin ardından İş Bankası Müzesi’nde 
ziyarete açıldı. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Caner 

Çimenbiçer ve Genel Müdür Ersin Özince’nin ev sahipliğinde; 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun katılımıyla gerçekleşen 

serginin açılış kokteyline iş ve sanat dünyasından seçkin 
isimler katıldı.

Kültür Yayınları’ndan çıkan “Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı” 
adlı kitabın yazarları Prof. Önder Küçükerman ve Prof. Dr. Kenan 

Mortan’ın küratörlüğünü yaptığı sergide, ünlü oryantalist ressam Amadeus Preziosi’nin Kapalıçarşı tablosu, Kapalıçarşı 
tarihini ortaya koyan orijinal belgeler, gravürler, geçmişten günümüze Kapalıçarşı’da yapılan altının farklı kullanım alanlarını 

gösteren yaprak üzeri altın hat ve tezhip işleri, gümüş ve bakır işleri ile takılar ve dokumalar yer alıyor.

Kapalıçarşı’nın çeşitli noktalarından çekilen 360 derece görünümleri, 
Kapalıçarşı eskizleri, Kapalıçarşı şeref defteri, çok sayıda gravür de 

müzede bulunan kiosklarda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. 

Dünya Finans Merkezi’nin ilham kaynağı
 Serginin açılış kokteylinde bir konuşma yapan İş Bankası Yönetim 

Kurulu Başkanı Caner Çimenbiçer, Kapalıçarşı’nın sadece Türkiye’nin 
değil batıdaki modern bankacılığın da temellerinin atıldığı bir ortak 

pazar ve finans kompleksi olduğuna belirtti. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de Finans Merkezi Projesi 
tamamlandığında, hem İstanbul’un uygarlıklar köprüsü olma özelliğinin 

pekişeceğini hem de Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri 
arasında yerini alacağını belirterek, Kapalıçarşı’nın, köklü uluslararası 

ticari geleneği ile İstanbul’da kurulacak dünya finans merkezinin en 
güçlü ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Kapalıçarşı’nın 
550 yıllık öyküsü 

İş Bankası Müzesi’nde

Anadolu Hayat Emeklilik, 
rakipleriyle arasındaki 
farkı açıyor 
Anadolu Hayat Emeklilik yılın ilk dokuz ayında 
katılımcı sayısını 53 bin 66 kişi, fon büyüklüğünü 
de 495 Milyon TL artırarak, ilgili alanlarda sırasıyla 
yüzde 12 ve yüzde 25’lik bir büyüme kaydetti. Son 1 
yıllık dönemde, sistemdeki tüm şirketlerin emeklilik 
fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, yüzde 9,59 olarak 
açıklanırken, Anadolu Hayat Emeklilik fonları yüzde 
11,30 getiri oranıyla sektör ortalamasının üzerinde 
performans gösterdi. 

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, 
2010 yılında fon büyüklüğünde elde ettikleri liderliğe 
ilişkin yaptığı değerlendirmede  “Sürdürdüğümüz 
istikrarlı büyüme ile 2010 yılının ilk dokuz ayı sonunda 
ulaştığımız fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı ile 
sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle aramızdaki 
farkı açmaya başladık ve beklentiler söz konusu farkın 
giderek büyüyeceği yönünde.” dedi. 

Sistemde emekli olan katılımcıların yüzde 62’sine 
sahip olan Anadolu Hayat Emeklilik’in emekli sayısı 
yılın ilk dokuz ayı itibariyle bin 621 kişiye ulaştı. 

Mete Uğurlu

Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, Caner Çimenbiçer 
ve Ersin Özince’ye kapalıçarşı’nın altın anahtarını sundu
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MPR bünyesindeki görevinizi tanımlar mısınız?
MPR ailesine Grup Müşteri Direktörü olarak katıldım. Tüm grubumuzun görevi 
hizmet verdiğimiz müşterilerimizin normal iş akışının eksiksiz, hatasız ve 
zamanda yürümesini sağlarken; aynı zamanda sektöre yönelik hakimiyetimizle 
müşterimizi iletişim alanında hep bir adım öne taşımak ve sektör lideri olarak 
konumlamak üzere vizyoner yaklaşımlar sunmak.
Bu noktada belirlenen iletişim hedeflerine ulaşmak üzere;  stratejik plan 
hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak asli görevlerimiz. Bu 
çalışmaların en verimli şekilde ve ekipçe keyif alarak yürümesini sağlamak ise 
benim birincil görevlerimden.  Tabii yürütme kurulu üyesi olarak şirketimizin 
hedeflerine ulaşmasını sağlamak da bir diğer vazifem. 
Diğer taraftan, bir iletişim danışmanının gerçekten de her an her konudan 
haberdar olması  gerektiğine inanıyorum. Mükemmeliyet detaycılıkta gizli ama 
bence bizim sektörün en sihirli formüllerinden biri de “bir şeyin her şeyini, her 
şeyin bir şeyini” bilmek. Aslında mesleğimiz, genel akışı itibariyle bu sihirli 
formüle sahip olmamızı ister istemez sağlıyor. Ekip olarak bu formülden 
maksimum yararlanabilmemiz için gerekli aktarımları sağlamanın da en önemli 
görevlerimden biri olduğuna inanıyorum. 
 
Grup Müşteri Direktörü olara MPR’da hangi müşterilerden sorumlusunuz?
Grubumuz İş Bankası için hizmet vermekte. İş Bankası Türkiye’nin en büyük 
ailesi ve biz bu ailenin dışa yansıyan yüzünde önemli bir role sahip olduğumuza 
inanarak çalışıyoruz. Tabii sadece bankacılık anlaşılmasın bu durumdan… İş 
Bankası Kültür Yayınları ve İş Sanat da hizmet verdiğimiz kurumlar arasında yer 
almakta.  

Sizce bir Grup Müşteri Direktörü’nün genel nitelikleri neler olmalıdır?
Ekip ruhuna inanmak ve büyük fotoğrafa bakabilme yeteneği bence çok önemli. 
Gerçekten çok detay gerektiren ve biri bitmeden bir yenisinin içine daldığımız 
bir iş akışına sahibiz. Bu noktada işlerin aksamaması için yaşanan yoğunlukta 
kaybolmayarak, her zaman büyük fotoğrafı görebilmek, stratejik duruş ve 
vizyoner yaklaşım için olmazsa olmaz(lardan). Müşteriler için işin aksamaması 
çok önemliyken, farkı ortaya koymak ve koyulmasını sağlamak bazen daha 
da önemli bir noktada(!!). Zaman baskısı altında, hemen hemen her gün kriz 
ihtimalleri gölgesinde ve gerçekten ciddi titizlik gerektiren bir alan bizim 

sektörümüz. Ekip olmak, birlikte olmak, unvandan ve görev tanımlarından 
bağımsız bir bütünlük hissetmek hayati bir konu. Bunu 

yaratmakta herkesin sorumlulukları olmakla beraber, 
genel toparlayıcılık Grup Müşteri Direktörü’nün 
görevidir, diye düşünüyorum. 

İş dışındaki uğraşılarınızdan biraz bahseder misiniz?
Aileme ve dostlarıma mümkün mertebe vakit ayırmaya 
özen gösteren bir yapım var. Bir o kadar da kendimle vakit 
geçirmeye çok düşkünümdür. Bu; sahilde bir yürüyüş 
olabildiği gibi, saatlerce yağlı boya yapmak da olabiliyor. 
Ayrıca yazıyorum. Okumak ve yazmak çocukluğumdan beri 
süregelen bir tutku benim için. Bu tutkunun ilk meyvesini 
de bu sene basılan ilk romanımla aldım diyebiliriz. Tarifi 
olmayan, çok başka bir duygu benim için. İlk romanımın adı 
Mordan Öte Kadınlar ve inşallah yeni romanlar da gelecek…

“Bizim sektörün en sihirli 
formüllerinden biri de 

‘bir şeyin her şeyini, 
her şeyin bir şeyini’ 

bilmek.”

MPR ailesine 
yakın zamanda katılan 
Grup Müşteri Direktörü  
Hanzade Özerten, 
görevini ve sektöre bakışını 
anlattı. 
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Birbiri ile dirsek temasının en yoğun 
olduğu meslekler arasında sayılır 
gazetecilik ve halkla ilişkiler ya da kısa 
adıyla PR. İşin nihai noktası, kamuyu 
doğru bilgilendirmek olduğu  için de, 
en hassas olunması gereken iletişim 
kanallarından ikisi…Ortak noktaları; 
medya yayınında yer alan ya da alacak 
olan haberdir. PR uzmanının görevi, 
iş yaptığı kuruluşun ‘haber değeri 
taşıyan’ ürün ya da hizmetlerinin, 
yöneticilerinin görüşlerinin medyada 
yer almasıdır. Gazetecinin ve editörün 
görevi ise her gün önüne yığılan 
yüzlerce haber, toplantı, basın bülteni  
içinden önemli gördüklerini  ayırmak, 
araştırmak ve onlara yer vermektir. Bu 
yüzden terazinin  dengesi yaşamsaldır. 
Eskilerin deyimiyle “kantarın topuzunu 
kaçırmamak” gerekir. 

Türkiye’yi halkla ilişkiler kavramı ile tanıştıran ilk isim olan  Prof. Dr. Alaeddin 
Asna,“belli bir davranışı benimsetmek ya da belli yönde hareket oluşturmak 
için halkı inandırma (ikna etme) sanatı” olarak tanımlar  halkla ilişkileri. Bu 
tanıma ilaveten “belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek amacıyla hazırlanmış, 
planlı, inandırıcı bir iletişim çabasıdır.” “Halkla İlişkiler, özel ya da tüzel kişilerin 
belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek tutumuna yön 
vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı 
çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır” der…

Gazetecinin temel görevi ise bilindiği gibi özetle şudur: Halkın bilgi edinme 
hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere 
ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.Gazetecinin halka karşı 
sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm 
sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari 
mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve 
bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve 
sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.

Bu bilgileri anımsattıktan sonra gelelim kantarın kimi zaman kaçan topuzuna...
Ben 16 yılımı bu mesleğe vermiş bir gazeteci olarak, gazetecilik mesleğini icra 
edenler arasında da, PR hizmeti verenler arasında da yukarıdaki tanımların dışında 
hareket eden kişilerin olduğunu ve sayının giderek arttığını düşünüyorum. 

Kimi PR‘cıların  gerek müşterilerinin baskısı gerekse yoğun rekabet kaygısı ile 
zaman zaman  haber değeri olmayan, yayınlanmayacak, yayınlansa bile istenilen 
etkiyi bırakmayacak bültenler hazırlayıp servis ettiklerini, ardından gazetecinin 
yoğunluğunu göz ardı ederek ısrarcı bir şekilde  telefon ettiklerini ya da peşpeşe 
e-posta gönderdiklerini hepimiz biliyoruz. 

Çalıştıkları medya kuruluşunun reklam departmanlarının yönlendirmesi ile ya 
da şirket yöneticileri ve PR uzmanları ile ahbap çavuş ilişkileri için en olmadık 
bilgileri  haber yapan gazeteciler de malumumuz.  Bağımsız medya var olmadığı, 
reklamverenin taleplerinin belli bir dengeye oturtulmadığı, PR‘cıların da  saygı 
ve etik temelli doğru bir  ilişki temeline bağlı olmadığı sürece sorunlar sürecek. 
Bunu bilelim ve kabul edelim. İşin çözümü ise her iki mesleğin de ilkelerini doğru 
tanımlaması ve bu ilkelerin titizlikle uygulanması konusundan taviz vermemesi. 
Bu ilkeler PR şirketlerinin müşterileri, reklamverenler ve medya patronları ile 
kesinlikle  paylaşılmalı. Bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) arasında gazeteciler ve halkla ilişkiler çalışanları 
arasında zaman zaman yaşanan sorunların çözümü amacıyla yakın zamanda ortak 
bir  deklarasyonun imzalanmasının da sevindirici olduğunu söylemeliyim. Umarız 
bu deklarasyon her gazeteciye  ve her PR‘cıya ulaştırılır. 

Ben,  her iki meslek grubundaki kurum ve kuruluşların   
BM‘nin Kurumsal İlkeler Sözleşmesi‘ne imza atmalarının ve  
taahütte bulundukları ilkeleri ne derecede uyguladıklarını 
raporlamalarının  önemli bir adım olacağını düşünüyorum. 

Ne dersiniz? Konuyu tartışmaya başlayalım mı?

İnce 
hassas 

bir çizgi…
Özlem Yüzak

Cumhuriyet Gazetesi 
Yazarı


