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Bankacılıktan  sanayiye, tarımdan sağlığa farklı  sektörlerin 
öncü kuruluşlarına iletişim danışmanlığı hizmeti veren 
MPR Pazarlama Hakla İlişkiler,  yeni yıla 5 yeni müşteri ve 
2 büyük proje ile başladı.  

Anadolu Birlik Holding, Bayındır Hastaneleri, Doğtaş 
Mobilya, Ülker Golf ve IGLO MPR’den iletişim danışmanlığı 
hizmeti almaya başladı. Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu ile Tekno İnşaat da iki önemli projelerini 
MPR’ye emanet etti.
 
MPR’nin 17 yıldır sektörde öncü olduğunun altını çizen MPR 
Pazarlama Halkla İlişkiler Yönetim Kurulu Başkanı Meral 
Saçkan, “Müşteri portföyümüze baktığımda hep şanslı 
olduğumuzu düşünürdüm. Portföyümüze katılan hepsi 
kendi alanındaki öncü şirketler bu düşüncemi doğrular 
nitelikte” dedi. Devamı 5. sayfa’da

Diktatöre Bir Tekme de 
Halkla İlişkiler’den 
Amerikan Halkla İlişkiler Şirketi Washington Media 
Group, Tunus’ta halkın sokaklara dökülmesinin  hemen 
ardından, Tunus hükümetine verdiği halkla ilişkiler 
hizmetini durdurdu. Şirket Başkanı Gregory Vistica, 
tümüyle ahlaki nedenlerle bu kararı aldıklarını belirtti.  
Londra merkezli halka ilişkiler ve lobi şirketlerinin 
baskıcı rejimlerle işbirliğini sürdürmeleri ise 
sorgulanıyor. Devamı 7. sayfada

Lider kuruluşlar 2011’de de 
MPR’yi tercih etti

Yeni yılda 
5 yeni müşteri, 
2 büyük proje 

Markayı Çalışanın Sahiplenmesi
3. sayfada

Söyleşi: Nedret Türkkuşu 
4. sayfada

İletişim kazaları doğal afet gibi
6. sayfada

Konya Şeker’in Anadolu Mucizesi
13. sayfada
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FOKUS

EDİTÖRDEN Ali Er
Medya Danışmanı

1990’lı yıllara kadar medyanın  basit bir yapısı vardı, 
başımız rahattı!..  Radyo ve televizyon yayıncılığı devlet 
tekelindeydi,  gazeteler gazeteci patronlara aitti,  ekonomi  
servisleri  yeni yeni oluşturuluyordu, gazetelere ulaştırmak 
istediğiniz bir bülten varsa istihbarat şefine teslim etmeniz 
genellikle yeterliydi. 

Sonra, baş döndürücü  bir değişim süreci başladı. Önce 
medyanın (o zamanki adıyla basın) sahiplik yapısı değişti. 
Özel radyolar 
ve televizyon 
kanalları 
hayatımıza 
girdi. Telsiz 
cihazı 
kullanmak 
hapis cezası 
gerektiren 
bir suç iken, 
birden ortalığı 
kaplayan mobil 
telefonlarla 
dilediğimiz 
yerden 
kıtalararası 
“telsiz 
görüşmesi” 
yapabilir, 
görüntü, kısa 
mesaj iletebilir 
hale geldik. Bu 
gelişmelerle 
birlikte 
tanıştığımız 
internetin bir 
devrim olduğu 
söyleniyordu ama bu mecazi bir tanımdı. 
Geçtiğimiz haftalarda Tunus ve Mısır’daki baskıcı 
yönetimlerin değişmesindeki rolüyle, kelimenin gerçek 
anlamıyla da devrimci olduğuna tanık olduk. En amansız 
diktatörlerin yasaklaması bile para etmiyor, uluslararası 
dayanışma ile internet iletişimi bir şekilde sağlanıyor ve 
kitleler harekete geçiriliyor.
                                                  
Satırbaşlarıyla özetlemeye çalıştığımız bu devrimsel 
gelişmeler ve değişim süreci, birkaç yıl içinde olup bitti. 
Basın kavramı tarih oldu, yerine medya kelimesi gelip 
yerleşti. Dahası, dal budak sarmış bu karmaşık yapıyı,  
medya kavramı da artık ifade edemez oldu. İnternetin 
yarattığı yeni mecraları “yeni medya” veya “sosyal medya”  

kavramlarıyla tanımlama zorunluluğu doğdu.

Tüm bunları, Halkla İlişkiler’in en önemli ayağı olan medya 
iletişiminden söz ederken,  aslında ne kadar karmaşık bir 
yapıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak için yazdık. 
Daha basit bir örnekle devam edelim:   Biran için televizyon 
kanallarını, radyoları, interneti bir yana bırakıp, sadece 
gazetelerde, hatta gazetelerin de ekonomi sayfalarında  
son yıllarda yaşanan değişime bir bakalım. Ekonomi 
gazeteciliği deyince artık alt uzmanlık dallarından oluşan 
genel bir tanımdan söz ediyoruz. Finans, insan kaynakları, 
emlak, sigorta, enerji, teknoloji, alışveriş gibi uzmanlık 
dallarından... 

Medya iletişiminde başarının anahtarı, her şeyden 
önce yukarıda anlatmaya çalıştığımız karmaşık yapıya 
mutlak hakimiyettir; bu karmaşık yapının içinden doğru 
adresleri saptayabilme ve en uygun araçlarla ulaşabilme 
maharetidir.  Bu hakimiyet ve maharet, kuşkusuz PR 
ajansından beklenir ve zaten bir PR ajansını iletişim 

danışmanı 
yapan başlıca 
unsurdur. Ne 
var ki, ajansın 
bu alandaki 
yetkinliği, 
medya 
iletişiminde 
maksimum 
verim için tek 
başına yeterli 
değildir. PR 
hizmeti alan 
kuruluşa 
da medya 
eğitimleri/
sunumları 
aracığıyla 
medyayı genel 
hatlarıyla 
tanıtmak 
ve medya 
iletişimine 
doğru bakış 
açısının 
kazandırılması 
gerekiyor.  Bu 

sağlanmadan,  danışman kuruluş ve danışmanlık hizmeti 
alan kuruluşun verimli çalışabilmesi de çok zor. 
Mc Donald’s Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Nedret 
Türkkuşu’nun dergimizin bu sayısında yer alan 
açıklamalarının satır aralarında,  bu konuyla ilgili değerli 
mesajlar yer alıyor.   
 
Medya Eğitimi, MPR’nin hem en iddialı olduğu, hem çok 
önem verdiği danışmanlık hizmetlerinin  başında geliyor.  
ABD’deki benzerlerinden esinlenerek hazırladığımız 
simülasyonlu medya eğitimi Türkiye’nin en gelişmiş 
medya eğitim programlarından biridir. Bu eğitimden 
müşterimiz olmayan yerli ve yabancı kurum sözcüleri 
de yararlanabiliyor.

Medya Eğitimi
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ANALİZ

‘Internal Marketing’ kitabında Varey ve Lewis, 
tüketicilerin markaya yaklaşımlarıyla ilgili yaptıkları 
araştırmadan bahsederler. Bu araştırmaya 

göre; müşteriler, firmanın çalışanları ile karşılaştığında tüm pazarlama 
bütçelerinin yüzde 40’ı harcanmıştır. Bir markayı satın alan müşterilerin 
yüzde 68’i, çalışanların yaptığı veya yapmadığı bir şeyden dolayı o markaya 
bir daha geri dönmeyecektir.

Tüketiciler olarak bu araştırmanın gerçekliliğini aslında her gün yaşıyoruz. 
Örneğin, reklamını gördüğümüz, olumlu haberlerini okuduğumuz, posta 
kutumuzda bulduğumuz bir mektuptan etkilendiğimiz yeni bir markayı 
almaya sonunda ikna oluyoruz. Firmayla iletişime girdiğimizde ve kötü bir 
gününde olan bir çalışanla karşılaştığımızda onu umursamamamız söz 
konusu değil. Bu kişiyi markanın yüzü olarak görüyoruz ve ters davranışları 
nedeniyle çoğu zaman o markayı almıyoruz. Bu bir kayıp satıştır ve 
dünyadaki tüm akıllı pazarlamacılar, bu olumsuz deneyimi yaşatmamak 
için markayı çalışanların sahiplenmesine yönelik iletişim programları 
çalıştırırlar.!!!!

Konuya bir de başka açıdan bakalım. Marka, aslında tüketicilere verdiğimiz 
bir söz. Onlarla yaptığımız gizli bir mukavele. Peki, tüketicilere markanın 
sözünü yansıtan kim? Tabii ki çalışanlar… Tarihsel olarak marka değeri 
sanki dışa yönelik bir strateji olarak gözükmektedir. Oysa iç ve dış marka 
arasında boşluk bırakmayan sistemli marka yönetimi yaklaşımları 
sayesinde güçlü markalar ortaya çıkmakta, tüketici sadakati artmakta, 
gelirler ve hisse senedi değerleri yükselmektedir.

Çalışan markası yaratma sürecinin iki önemli özelliği şudur:
1-Tüm çalışanları, tüketicilere verilen marka sözü hakkında bilgilendirmek. 
Bu, tüm çalışanları, daha dış dünyaya bir faaliyet yapmadan pazarlama 
stratejisi ve profesyonel çabalarla ilgili bilgilendirmek anlamına gelir.

2-Çalışanların kurum içindeki rollerini anlamalarını  ve tüketicilerin 
marka ile olan deneyimlerindeki çok önemli etkilerini 
algılamalarını sağlamak…
Bunu gerçekleştirmek kimin işidir sorusunun cevabı da 
çoğu kez akılları karıştırır. Öncelikle insan kaynakları ve 
pazarlama bölümleri açısından ciddi bir koordinasyon 
gerekir. Tabii iç iletişimin de sorumlusu olan halkla 
ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama arasında ciddi bir 
eşgüdüm olmalıdır.

Ama çalışan markası yaratmak kimin işi diye bana 
sorarsanız, aslında çalışanın işi olduğunu söylerim. 
Çünkü bu çalışanın markası ve onun geleceği…

Çalışanın markayı sahiplenmesi için ilk koşul itibardır. 
Tüketicileriyle, tedarikçileriyle, iş yaptıkları kişiler ve 
kanallarla doğru biçimde iş yapan firmaların güçlü 
itibarları vardır. Diğer bir önemli unsur da güvendir. 
Bu zamanla inşa edilir ve ‘firma her zaman doğru şeyi 
yapacaktır’ algısı paydaşlarda yerleşir. Müşterilerini 
ve çalışanlarını önemseyecektir, faaliyet gösterdiği 
toplulukları önemseyecektir, üretim ve satış yaptığı  
çevreyi önemseyecektir…
       
Sonunda marka temelli kurum kültürü, çalışanların 
firmaya inanması için nedenler sunar. Çalışanların 
kurumun büyük resminde nasıl yer aldığını anlamasını 
sağlar ve çalışanlarda gurur yaratır. Buradaki pazarlama değeri ise 
şudur: Gerçek anlamda marka elçileri olan çalışanların gücü, rakiplerin 
yapamayacağı ya da zorlanacağı bir alandır. Bu nedenle markaya gerçek 
anlamda bir rekabet avantajı sağlar. 

Markayı
Çalışanın 
Sahiplenmesi

“Tarihsel olarak marka değeri sanki dışa yönelik 
bir strateji olarak gözükmektedir. Oysa iç ve 
dış marka arasında boşluk bırakmayan sistemli 
marka yönetimi yaklaşımları sayesinde güçlü 
markalar ortaya çıkmakta, tüketici sadakati 
artmakta, gelirler ve hisse senedi değerleri 
yükselmektedir.”

Meral Saçkan
MPR Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi

Medya eğitimi;  medyayı farklı yönleriyle tanımaktan medya iletişimine, medyaya 
dair doğru bilinen yanlışlardan kurum sözcülerini röportaj vermeye,  canlı yayına 

hazırlamaya kadar pek çok önemli konuyu kapsıyor.  MPR’nin kurum sözcüleri için 
geliştirdiği simülasyonlu medya eğitimi kıdemli gazeteciler ve sunucular 

tarafından veriliyor.
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SÖYLEŞİ

MPR ile 11 yıl gibi uzun ve köklü bir iş ortaklığınız var. PR 
sektöründe bildiğimiz böylesine uzun bir başka iş ortaklığı 

örneği yok. Bunu mümkün kılan ne oldu?
Öncelikle şirketimizin her tedarikçimiz ile uzun soluklu 

ilişkilere önem verdiğini belirtmem gerekir. Bunun için de en 
başından itibaren sektörünün en iyileri ile işbirliği yaparız, 

böylece en ihtiyacımız olduğu zamanlarda sürprizlerle 
karşılaşma riski taşımayız. MPR de kurumsal iletişim 

konusunda bizim beklentilerimize fazlası ile yanıt 
veren köklü ve profesyonel bir şirket. 

MPR/McDonald’s ilişkisinin uzun yıllardır sürmesinin bir 
başka sebebi de, bizim bir kurumsal iletişim kuruluşundan 

beklentilerimizi iyi tanımlamış olmamız. McDonald’s’da 
sadece kurumsal iletişimden sorumlu bir departmanın 
bulunması bile bu konuya profesyonel olarak yaklaşma 

konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. 
Biz, kurumsal iletişimin yapılan hataları telafi etmek üzere 
iletişim yapmak olmadığına inanırız. Aksine McDonald’s’ta 

kurumsal iletişim, şirketin, her alanda faaliyetlerini 
yürütürken “alacağımız hangi karar, işimizi daha iyi ifade 

edebilmemize yardımcı olur?” ya da “bizim aldığımız bu karar, 
kısa ve uzun vadede paydaşlarımıza karşı bizi zor durumda 

bırakır mı?” sorusunun sorulmasını sağlar ve karar vericileri 
bu doğrultuda daha doğru ve net adımlar atmaya yönlendirir. 

Bu konda ajansımızı önemli bir danışman olarak görür ve her 
gerek duyduğumuzda çekinmeden görüşlerine 

başvurur ve önerilerine itibar ederiz. 
Benzer şekilde, iletişimin gerçeklerinden habersiz olmamak 

için çaba gösterir, örneğin; en çok satan gazetenin baş 
sayfasında haberimize yer bulmak istiyorsak, basına 

vereceğimiz haberin bu değeri taşıması gerektiğini biliriz. 
Beklentilerimizi gerçekçi olarak ortaya koyarız. Ajansımız 

da bu konuda bizi yönlendirir ve yol gösterir, beklentilerimiz 
gerçekçi değilse bunları da çekinmeden dile getirir. 

Bu anlamda, MPR’nin hizmet sektöründe çok önemsenen ve 
aranan profesyonellik anlayışına sahip olduğunu belirtmem 

gerekir. Müşteri tarafında iken zaman zaman, bulunduğumuz 
sektörün, yaptığımız işin ya da şirketimizin ve onun ürün ve 

hizmetlerinin toplumun bütün kesimleri tarafından çok iyi 
takip edildiği ya da hiç bilinmediği yanılgısına düşüyoruz. Bu 

gibi durumlarda alacağımız kararlar da yeterince objektif 
olmayabiliyor. İşte böyle durumlarda kritik kararlar almanız 
gerektiğinde güvendiğiniz, sizi sizin kadar iyi tanıyan, ancak 
olaylara ve içinde bulunduğunuz koşullara ve onun dışında 

yer alan dinamiklere tarafsız bir gözle bakabilen, 
profesyonel anlayışta, deneyimli bir iş ortağı 

paha biçilmez bir değer taşıyor.
İşte biz MPR ile iş ortaklığımızda bu konfora sahibiz. İletişim 
konusunda her alanda ama özellikle kritik konularda daima 

yanımızda hissettiğimiz bir iş ortağına sahip olmamız, sadece 
doğru iletişim yapmamıza değil, ondan daha da önemli olarak 

doğru kararlar almamıza yardımcı oluyor. Bu da uzun süreli 
ilişkiyi doğal olarak beraberinde getiriyor.

Bir PR şirketiyle 10 yılı aşkın zaman birlikte çalışmanın 
avantajlarına dair neler söylemek istersiniz?

Öncelikle her ayrı proje ya da iletişim talebi için; kim 
olduğumuz, ne ürettiğimiz, ne sattığımız, asla olmaması 

gerekenler ya da mutlaka olması gerekenler gibi konularda 
kendimizi yeniden ifade etmemiz gerekmiyor. Bu temel 

konuları atlayıp doğrudan durumun gerektirdiği 
ihtiyacımıza odaklanabiliyoruz.

İkinci olarak, daima gerçekçi projeler üzerinde 
çalışabiliyoruz. Bize ya da ajansımıza birçok öneri gelebiliyor. 
Objektiflerimiz belirli ve kaynaklar sınırlı olduğu için olabilir 

projelere odaklanma konusunda zaman 
ve enerji tasarrufu yapabiliyoruz. 

Üçüncü olarak, Ajans bizim için neyi yenilik, neyin tekrar 
olduğunu biliyor. Bunları değerlendirirken o dönemin 

ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yapabiliyoruz.
Öte yandan örneğin MPR bizim markamız ile ilgili önemli bir 
hafızaya sahip. Zaman zaman şirket içinde değişen görevler 

ya da görevliler olsa da iletişim hafızamızın Ajansımızda 
titizlikle muhafaza edildiğinden emin oluyoruz. 

Son olarak, özellikle kritik iletişim dönemlerinde hızlı karar 
almamız ve uygulamamız gerektiğinde bizi hatalardan 

koruyor. Bu gibi dönemler birbirini iyi tanıyan takım üyelerinin 
maksimum verimde çalışması gereken dönemler oluyor. 

Büyük bir ahenkle hareket edebileceğimiz iş ortaklarının en 
büyük önem kazandığı bu zamanlarda doğrudan ana soruna 

odaklanabiliyor, takım çalışmasının avantajlarından ve 
sinerjisinden faydalanabiliyoruz.

MPR ile birlikte gerçekleştirdiğiniz projelerden, en heyecan 
verici bulduklarınız hangileri?

MPR ile basın toplantılarından, özel etkinliklere, 
McDonald’s Çocuk Vakfımız ile ilgili çalışmalardan okullarda 

gerçekleştirdiğimiz Çevre Bekçileri gibi özel projelere ve FIFA 
Player Escort çocukların seçimlerinden, çocuklara yönelik 

Yaz Kampı organizasyonlarına kadar birçok projede işbirliği 
yapma fırsatı bulduk ve her birinde aynı 

profesyonel etkinlikte neticeler aldık. 
Ancak ben MPR ile çalışırken, özellikle kritik durumların 
değerlendirilmesi ve iletişimi konularındaki sağduyuları 

ve yerinde ve etkin durum yönetimleri konusundaki 

yetkinliklerinin önemli fark yarattığına inanıyorum ve 
böyle durumlarda yanımda güvenebileceğim bir partner 

olmasından her seferinde çok memnun oluyorum.
 

MPR ekibiyle ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica 
etsek, neler söyleyebilirsiniz?

Biz MPR ekibini her zaman kurumsal iletişim 
departmanımızın bir parçası olarak değerlendiririz. 
Hatta kurum içinde gerçekleştirdiğimiz oryantasyon 

programlarında da MPR ekibimizin parçası 
olarak görülür. Gerçek de budur. 

MPR ekibi, hem profesyonel yetkinlikleri, hem de tutum 
ve davranışları ile daima departmanımızda yürütülen 
her çalışmanın bir parçasıdır. Ekibin her üyesi, kendi 

sorumluluk alanlarında yetkin, daima 
ulaşılabilir ve desteğe hazırdır. 

Tabii bu kurum kültürünün oluşmasında Ajans 
Başkanı Sayın Meral Saçkan’ın çok önemli rolü 

olduğuna inanıyoruz. Gerek ekip üyelerinin uzun süre 
değişmeden bizlerle çalışması, gerekse zaman içinde 

değişen ekip üyelerinin kısa zamanda bu kültüre uyum 
sağlamaları, köklü ve iyi yönetilen bir kurum ile işbirliği 

yaptığımız konusundaki görüşümüzü destekliyor. 
Başta MPR’deki McDonald’s ekibinde yer alan Müşteri 

Direktörü Sayın Aynur Keskintürk, Medya Yönetmeni 
Sayın Berrrin Ersoy Sağlam, Müşteri Temsilcisi Sayın 

Rana Aytek ve Saha Yöneticisi Özkan Küçük olmak 
üzere tüm MPR çalışanlarının bizim ekibimizin birer 

parçası olmalarından çok memnunuz.
 

Kurumsal iletişimin deneyimli isimlerinden 
biri olarak, PR şirketi arayışındaki kuruluşlara, 

doğru seçim için neler önerirsiniz?
PR şirketi arayışı içindeki şirketlere öncelikle 

kendilerinin iletişim konusuna ne kadar hazırlıklı 
olduğunu anlamalarını ve bu konudaki öneri 
ve yönlendirmelere ne kadar açık olduklarını 

değerlendirmelerini öneririm. Eğer kurumun tepe 
yöneticisi ve bu ilişkiden sorumlu yöneticileri açık bir 

iletişime hazır değillerse ve profesyonel iletişimin 
gerekleri konusunda kendilerini ve kurumlarını hazır 

hissetmiyorlarsa hangi PR şirketi ile çalışırlarsa 
çalışsınlar sonuç hüsran olacaktır. 

İkinci olarak kurum yöneticileri PR şirketi kadar 
ve onlarla birlikte fiilen çalışmaya hazırlıklı olmalı, 

gerçekçi, ulaşılabilir hedefleri çok iyi ortaya 
koyabilmelidir. Ancak bundan sonra PR şirketi 

değerlendirmeleri sağlıklı olacaktır. Öte yandan 
ajansların profesyonel yetkinliklerini anlamanın birçok 

yolu var. Bu konuda mevcut ve geçmiş müşterileri, 
gerçekleştirdikleri projeler ve referansları önemli 

ipuçları verecektir.   Ajans seçiminde dikkate alınacak 
bir başka önemli unsur da ajansın bir şirket olarak 

ne kadar iyi yönetildiği. Burada tedarikçileri ile 
ilişkilerini değerlendirmek faydalı  olacaktır. Bu hem 
sizin gereğinde nitelikli hizmet almanızı, hem ileride 

çıkabilecek sorunlardan korunmanızı, hem de aajnsın 
çalışma prensipleri konusunda genel olarak fikir 

sahibi olmanızı sağlar. Benim için ajans çalışanlarının 
ulaşılabilirliği de büyük önem taşıyor. Tabii burada 

da karşılıklı anlayış ve saygıyı ihmal etmemek lazım. 
Bazı yöneticilerin sadece aklına o saatte geldiği için 

rahatlıkla ertesi güne bırakılabilecek bir 
konuda akşamın geç saatinde telefona 

sarılabildiklerini biliyorum. 

MPR çalışanlarına iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?

Başta Sayın Meral Saçkan olmak üzere herkese 
teşekkür ediyor ve sağlıklı işbirliğimizin uzun yıllar 

devam etmesini diliyorum.

McDonald’s efsanesi 
25’inci yılında
Türkiye’de 25 yıl önce Taksim restoranı ile hizmet vermeye 
başlayan McDonald’s, yeni mimarı konsepte uygun dizayn edilen 
Kozyatağı restoranında çeyrek asrın değerlendirmesini yaptı. 
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve 
McDonald’s Genel Müdürü Hakan Serim’in de hazır bulunduğu 
toplantıda, kalite ve gıda güvenliği anlayışını değiştirmeden 
yoluna devam eden McDonald’s’ın, Türkiye’de 25 yıldır hızlı 
servis sektöründe özellikle gıda güvenliği, kalite ve hijyen 
konularında yarattığı farklar dile getirildi. 

Özilhan: Ürünlerimizin yüzde 98’i yerli tedarikçiden
McDonald’s’ın Türkiye’ye gelmesinin ardından sektörde önemli 
farklara imza attığını ifade eden Anadolu Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, şunları söyledi:  “Gelişigüzel 
şekilde yapılan hızlı servis restoran hizmetine McDonald’s 
standartlar yerleştirdi. Binlerce kişilik istihdam kapasitesinin 
yanı sıra ürünlere yönelik mal tedariğinde milyonlarca dolarlık 
volüm gerçekleştirildi. McDonald’s olarak, 25 yıl boyunca 
tüketicilerimize sunduğumuz ürünlerle 700 milyon liralık iş 
hacmi yaratıldı. Daha da önemlisi ürünlerimizin yüzde 98’i, 
Türkiye’de yatırım yapan tedarikçilerden satın alındı”  

Serim: Farkımız takipçi değil, öncü olmamız 
Mc Donald’s Türkiye Genel Müdürü Hakan Serim, Taksim’de 

24 Ekim 
1986’da 
kapılarını 
açan ilk 
restoranın 
hazırlıkları 
için 1 
Temmuz 
tarihinde 
göreve 
başladığını 
anımsatarak, 
“Bugün 
genel 
müdürlük 

ünvanını gururla taşıyorum. Bu örnek bile bizim istihdam 
yaratmakta fark yarattığımız alanların bir örneği” dedi. 
25 yıldır McDonald’s’ın Türkiye’deki gıda sektöründe öncü 
olduğunu vurgulayan ve birçok alanda yarattığı farkların altını 
çizen Hakan Serim, şöyle devam etti: “Çünkü bizi farklı kılan en 
önemli unsur takipçi değil, öncü olmamızdır. Biz markamızın 
ve şirketimizin gücünü biliyoruz. Bu yüzden attığımız her adımı 
çok iyi düşünüp planlayarak atıyoruz. Biz alışılmışı ve kolayı 

uygulayarak 
değil, yeniyi, 
iyiyi, farklıyı 
uygulayarak 
ve kendimizi 
sürekli 
geliştirerek 
başarıyoruz. ” 

“Deneyimli bir iş 
ortağı paha biçilmez 

değer taşıyor, 
MPR ile bu konfora 

sahibiz…”

Anadolu Restoran İşletmeleri Kurumsal İletişim Müdürü 
Nedret Türkkuşu, Mc Donald’s ve MPR’nin 11 yıllık iş 

ortaklığını Yakın Plan’a değerlendirdi.
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McDonald’s Türkiye’deki ilk restoranını 25 yıl önce Taksim’de açtığında büyük olay olmuştu. 
Restoranın önünde oluşan uzun kuyrukta sabırla bekleyip McDonald’s hamburgerlerini 
tadabilenler kendi şanslı sayıyordu. Gazeteler günlerce bu olaydan söz etti. Aradan 25 yıl 
geçti. Bugün Anadolu Grubu çatısı altında, Türkiye’deki 157 restoranı ve 4 bine yakın çalışanı 
ile yılda ortalama 80 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s, ülke ekonomisine de büyük 
katkılar sağlıyor.

Açılışı 
Olay Olmuştu
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Posta Yazarı Candaş Tolga Işık, 30’lu yaşlarının başında genç 
bir gazeteci, köşe yazarı ve televizyon programı sunucusu. 
Medyaya radyodan giriş yapan Işık, programları dikkat çe-
kince, genç yaşta Posta Gazetesinde köşe yazarlığına kadar 
yükseldi. TV8’de “Bunu Konuşalım” adıyla politik tartışma 
programı hazırlayıp sunmaya başladı. Özellikle genç kuşak 
tarafından ilgiyle izlenen Candaş Tolga Işık, pek çok önemli 
habere de imza atmış, ödül sahibi bir gazeteci.
Candaş Tolga Işık’ın medyadaki bu dikkat çekici yükselişi, 
geçtiğimiz Ocak ayı sonunda yazdığı bir yazısına takılıp durdu. 
Durmakla da kalmadı, hem Posta gazetesindeki köşesinden, 
hem televizyon programından oldu. 

“Kalemim aklımla zıt düştü”
Candaş Tolga Işık, 27 Ocak 2011 tarihili Posta Gazetesi’ndeki 
köşesinde “Güneydoğuda anten terörü” başlığıyla kaleme 
aldığı yazısı, şu cümlelerle başlıyordu:
 “Aylardır Doğu’yu, Güneydoğu’yu geziyorum. Köy köy dola-
şıyorum. Evlerin yüzde 90’ında en az 8 kişi bir arada yaşıyor. 
Evlerin yüzde 90’ına doğru dürüst yiyecek girmiyor. Evlerin 
yüzde 90’ına kitap girmiyor. Evlerin yüzde 90’ına gazete girmi-
yor. Ama o evlerin yüzde 90’ına giren bir şey var: Çanak anten! 
Ne var bunda? Şu var: Çanak anten sadece yerli kanalları 
göstermiyor! Çanak anten sadece ROJ TV’yi de göstermiyor! 
Yüzde 90’ına gazetenin kitabın girmediği bu evlerin tamamı-
na porno kanallar giriyor! Hiçbir şifre, engelleme olmadan... 
Evdeki ilkokul talebesi de seyredebiliyor, 80 yaşındaki dede 
de... 7 gün 24 saat. Herkese açık o porno kanallar sayesinde 
ne mi oluyor?”

Candaş Tolga Işık, yazısının 
devamında, uydu antenlerinden 
izlenebilen porno kanalların yaygın 
ensest ilişkilere yol açtığını, her 
okuyanı çok rahatsız eden cümle-
lerle iddia etti. 
Candaş Tolga Işık’ın bu yazısı 
büyük tepki çekti. Gazete önünde 
protesto gösterileri düzenlendi.  
Işık, ertesi günkü “Özür dilerim” 
başlıklı yazısıyla maksadını aştı-
ğını belirterek, özür diledi. Özür 
yazısı içtendi ama o yazının yol 
açtığı tahribat, özürle onarılmaya-
cak kadar ağırdı. Posta Gazetesi 

Işık’ın yazılarını durdurdu, TV8 yönetimi de “menfur” olarak 
nitelediği yazısı nedeniyle Işık’ın tüm görevlerine son verildi-
ğini duyurdu. 
Candaş Tolga Işık, daha sonra medya sitelerine yaptığı 
açıklamada, söz konusu yazısı için, “Kalemimin aklımla 
böylesine zıt düştüğü ‘vahim’ bir hata” ifadesi kullandı. Posta 
Gazetesi’nden kendisine istifa etmesi yönünde hiçbir talebin 
gelmediğini belirten Işık, “Kalemimin aklımla böylesine zıt 

düştüğü ‘vahim’ bir hataya tekrar düşmeyeceğime inanana 
kadar da, ne yazı yazabileceğimi, ne de televizyona çıkabile-
ceğimi sanıyorum. Hepsinden de önemlisi asla maksadım bu 
olmasa da sonuç itibarıyla rencide ettiğim bölge halkına daha 
esaslı bir özür ve kendimi anlatma borcum olduğunu düşünü-
yorum. Bu benim için yazı yazmaktan da, televizyon programı 
yapmaktan da daha önemlidir.” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı İşinden, İtibarından Oldu  
Mehmet Aycı, İslamcı kesimce tanınan genç kuşak yazarlar-

dan… Şiir, deneme, araştırma 
ve öykü türünde 10’nu aşkın 
yayımlanmış kitabı bulunu-
yor. Mehmet Aycı, geçtiğimiz 
günlerde neden olduğu ile-
tişim kazasına kadar Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın Basın 
ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
ve Devlet Demiryolları’nın 
aylık dergisi Rail Life’ın yayın 
yönetmeni ve yazarı idi.

Mehmet Aycı, Rail Life’ın Şubat sayısında yer alan “Trenden 
Kaçan Oğlan” başlıklı yazısında şunları yazdı: 
“Mustafa Çetin Baydar anlatmıştı. Tren Erzurum’a geldik-
ten sonra Yeşilçam’da artist olma heveslisi Erzurum kızları, 
trenle İstanbul’a kaçarlar, türlü maceralar yaşadıktan hatta 
çam dibine yatırıldıktan sonra, tabii artist olamadan ancak 
‘kız gittim, kadın geldim’ havasında tekrar memleketlerine 
dönerler.”
Ondan fazla kitabı yayımlamış, kitapları ödüle layık bulunmuş, 
üstelik muhafazakar bir yazar, bu sözlerin nereye gittiğini, 
sonucunun ne olacağını bilmez mi? Candaş Tolga Işık’ın 
ifadesiyle, an geliyor kalem akla zıt düşüyor ve böylesi yazılar 
çıkıyor.

Dergi hemen toplatıldı
Mehmet Aycı’nın yukarıdaki sözleri, muhafazakar yapısıyla 
bilinen Erzurum’da ciddi olaylara yol açabilirdi. Ulaştırma 
Bakanlığı’nın zamanında müdahalesi muhtemel olayların 
önünü aldı. Dergi hemen toplatıldı. Ulaştırma Bakanı Bi-
nali Yıldırım, “ Kızlarımız, kadınlarımız hakkında böylesine 
çirkin söz ve benzetmeleri yapmak, hele hele kahramanlık ve 
bağımsızlık sembolü olmuş Nene Hatun’un memleketinde, 
Erzurum’daki kadınlarımıza böyle bir şeyi layık görmek asla 
ve asla kabul edilemez” dedi ve Erzurumlulardan özür diledi. 
Yıldırım, Mehmet Aycı’nın görevinden alındığını da açıkladı. 
Dergiyi yayımlayan TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli 
Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı da Aycı’nın yanı sıra, yazının 
yayımlanmasında sorumluğu bulunanlar hakkında gerekli 
işlemlerin yapılacağını duyurdu.
Sonuçta Mehmet Aycı, itibar gören bir yazar ve bürokrat iken 
hem itibardan hem makamdan oldu.  

Tunus’u 23 yıl baskıyla 
yöneten Cumhurbaşkanı 
Zeynel Abidin Bin Ali’ye karşı 
gösterilerin başlamasından 
birkaç gün sonra, Tunus’un  
ABD’deki tanıtımını üstlenen 
Washington Media Gro-
up, hızlı bir kararla Tunus 
hükümeti ile imzaladığı 
sözleşmeyi feshetti. Şirket 

Başkanı Gregory Vistica, Tunus İletişim Bakanına gönderdiği 
6 Ocak 2011 tarihli mektupta, Tunus’un  ABD’deki imajının 
geleneksel ve yeni medyada iyileştirilmesi amacıyla 1 Mayıs 
2010’da imzaladıkları sözleşme çerçevesinde yapılabilecek 
her şeyin en iyisini yaptıklarını belirtti. Vistica, ancak son 
olayların, Tunus hükümetinin anlamlı reformlar yapılması yö-
nündeki  tavsiyelerine uyma niyetinde olmadığını gösterdiğini 
vurguladı. Hükümetin mevcut tutumunun Tunus’un imajında 
sağladıkları iyileştirmeleri de tahrip ettiğini ileri süren Vistica, 
bu gerekçe ve Tunus hükümetinin sivil haklar ve özgürlüklere 
yaklaşımdaki sorunlar nedeniyle Tunus’a hizmet vermeyi son-
landırdıklarını bildirdi.  
Washington Media Group Başkanı Vistica, şirketine yarım 
milyon dolara mal olan fesih kararını kendi içlerinde yaptık-
ları değerlendirmede tümüyle ahlaki nedenlerle aldıklarını, 
yasal bir zorunlulukla ilgisi bulunmadığını savundu. Şirketin 
bu kararı, medya ve PR sektöründe geniş yankı buldu. 

Londra merkezli şirketler sorgulanıyor
Washington Media Group’un, gerçek nedeni ne olursa olsun, 
“Halka karşı halkla ilişkileri” reddetmesi, PR sektöründe 

etik standartları 
yerleştirmeye 
çabalayanlar için 
sevindirici bir ge-
lişme. Ne var ki, 
özellikle Londra 
merkezili PR şir-
ketlerinin dikta-
törlerle çalışmaya 
devam ettikleri, 
Arap dünyasında 
başlayan isyan 
dalgasının ardın-
dan, bölge liderle-
rinin imajlarını 

düzeltmek amacıyla PR ve lobi şirketlerini 
devreye sokmaya başladıkları biliniyor. İngiltere, 
uluslararası halkla ilişkiler kampanyasının merkezi duru-
munda. Londra’daki halkla ilişkiler ve lobi faaliyetlerinin yıllık 
parasal hacmi 11 milyar doları buluyor.  Bunda, ABD’nin aksi-
ne İngiltere’deki PR şirketlerinin daha kuralsız çalışmalarına 
olanak tanıyan yasal boşlukların payı bulunuyor. Örneğin, 
ABD’de yabancı ülkeler için yürütülecek PR faaliyetlerinin 
hükümete bildirilmesi zorunlu iken, İngiltere’deki PR 
şirketleri müşterilerini açıklamak zorunda değil.

PR şeytanı melek gösterebilir mi?
PR etiği zaten bunu reddeder, ciddi hiçbir PR şirketi de 
yapmayı denemez.. Sicili kötü ülkeler ve liderler için izlenen 
iletişim stratejilerinin esası, kötü sicilin tersini ispatlamaya 
çalışmak değil o ülkenin iyi yanlarıyla konuşulmasını, tanın-
masını sağlamaktır. Londra’da PR danışmanlığı yapan eski 
İngiliz Dışişleri Bakanlığı görevlisi Nick Allan, Mısır, Tunus, 
Ürdün, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerin bir şekilde 
İngiltere’deki halkla ilişkiler ve lobi şirketleriyle ilişkisi oldu-
ğunu belirterek şunları söylüyor:  “Önemli olan o rejimle ilgili 
söylemi değiştirebilmek. Yoksa orasının bir diktatörlük oldu-
ğu gerçeğini değiştiremezsiniz. Ama olumlu yanları mümkün 
olduğu kadar öne çıkarabilirsiniz.”  
Siyasi sicili yerlerde sürünen bir ülkenin, örneğin coğrafi 
güzelliklerini veya tarihsel zenginliğini gözler önüne seren bir 
aşk filmi veya çok satan bir kitap, o ülke ile ilgili farklı bir imaj 
yaratmayı başarabiliyor. Yarım asrı aşan zamana rağmen Ca-
sablanka filminin Fas’ın tanıtımına katkısı hala sürüyor. Wag 
The Dog (Başkanın Adamları) filmi, dikkatleri kötü olandan 
başka tarafa çekme stratejisine iyi bir örnek. 
Bu filmde, seçimlere çok az bir zaman kala Beyaz Saray’ı zi-
yaret eden bir genç kız, başkana taciz suçlamasında bulunur. 
Patlak veren krizi yönetmekle görevlendirilen iletişim 
uzmanı (Robert De Niro), taciz olayı ile uğraşmak yerine, 
seçmenin dikkatini başka tarafa çekecek yapay olaylar 
yaratmaya çalışır.

doğal afet gibi

Diktatöre bir tekme de 
halkla ilişkiler 
şirketinden

İletişim kazaları, genellikle bir anlık gafletin sonucu olarak patlak veriyor ve kişisel/kurumsal itibardan, kariyere kadar 
kazazedenin yılların emeğiyle elde ettiği tüm birikimlerini, doğal afetler gibi bir anda silip süpürüyor. Daha çok sözlü 
açıklamalar yol açsa da yazıyla işlenen kazaların sayısı da az değil. Nitekim, geçtiğimiz haftalarda iki kazazede yazar hem 
işlerini hem itibarlarını kaybetti

Halkın protesto 
gösterilerine 
başlamasından hemen 
sonra, Tunus’un ABD’deki 
PR şirketi Washington 
Media Group, bu ülkeyle 
olan sözleşmesini “ahlaki” 
nedenlerle  feshetti.  
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İletişim Kazaları 

Gregory Vistica



Sektörlerinde öncü konumdaki AB Holding, Bayındır 
Hastaneleri, Doğtaş, Ülker Golf ve IGLO iletişim danışmanlığı 

hizmetini MPR’den almaya başladı. MPR Pazarlama 
Halkla İlişkiler Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, 

“Müşteri portföyümüze baktığımda hep şanslı olduğumuzu 
düşünürdüm. Portföyümüze katılan hepsi kendi alanındaki 

öncü şirketler bu düşüncemi doğrular nitelikte” dedi. 

Müşteri başı verimliliğe odaklanmayı sürdüreceğiz
Daha katma değerli hizmetler sunarak büyüme stratejisi 

içinde olduklarını vurgulayan Meral Saçkan, MPR’nin 
2010 yılında tarihinin en büyük yatırımı yaparak yeni ofis 

binasına taşındığını hatırlatarak şunları söyledi; “2011 yılına 
umutla bakıyoruz, krizin ertesi yılı İstanbul’un en güzel ofis 
binalarından Koza Plaza’daki ofisimize sahip olduk. Burada 

yüksek motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Basit 
organizasyon yapımızı koruyarak, müşteri başı verimliliğe 

odaklanmayı sürdüreceğiz. Mükemmel insan kaynaklarımızı 
elde tutmak da büyüme planımızın olmazsa olmazı.”

MPR’nin kuruluş yılı olan 1994’ten bugüne 17 yıldır sektörde 
öncü olduğunun altını çizen MPR Pazarlama Halkla İlişkiler 

Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, yeni müşterilerin 
verdiği güçle birçok yeniliğe imza atmayı sürdürmeyi 

amaçladıklarını kaydetti.

İki Büyük Proje MPR’ye emanet
 Türkiye Perakendenciler Federasyonu ve Tekno İnşaat da iki 
önemli projeleri için MPR ile anlaştı. İletişim danışmanlığını 

MPR’nin üstlendiği Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun 
bu yılki ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ organizasyonuna 

“kriz kahini” olarak ün yapan ABD’li ekonomist 
Nouriel Roubini de konuşmacı olarak katılıyor. 

Tekno İnşaat Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş. de “25. yıl 
kutlaması” organizasyonunu MPR’ye emanet etti. Tekno 

İnşaat, kurulduğu 1986 yılından bu güne, İnşaat Makinaları 
ve Altyapı İnşaat Malzemeleri sektörlerinde, dünyanın 

önde gelen imalatçı firmalarının Türkiye distribütörlüğünü 
yürütüyor.
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Aynur Keskintürk / MPR Grup Müşteri Direktörü

“Her grup küçük bir ajans gibi”
MPR’de müşteri odaklı ve basit diye tarif edebileceğimiz bir organizasyon yapımız var. 
MPR’nin içinde faaliyet gösteren farklı müşteri grupları küçük birer ajans gibi hizmet 

veriyor.  Her grup müşterilerine fokuslanıp onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyor. Müşterilerimizin iş hedefleri bizler için çok önemli. Onları anlayıp, 

dinlemeye, iletişim ihtiyaçlarını doğru belirlemeye çalışıyoruz. Tabii bu kurum kültürü 
aslında. MPR 17 yıllık bir şirket. Dolayısıyla her kademede bu bakış açısı hakim. 

Çok önemli bir konu daha var; ekip ruhu… Bu, hem iş yaparken hem yeni müşterilere 
çalışırken MPR’den asla eksik olmayan bir motivasyon kaynağı. Yaptığı işe hakim ve 

işini severek yapan çalışanlarla birçok iş çok rahat kotarılıyor.
Müşteri portföyümüze baktığımızda kendi sektörlerinde öncü şirketlerin olması da bir 

tesadüf değil. MPR’den hizmet almaya başlayan yeni şirketler de aynı şekilde… 
Hepsi sektörlerinde başarılı işler yapan, fark yaratan şirketler. 

İş yapış tarzımızın sonucu olarak bu yıla çok hızlı bir giriş yaptık. Bu arada henüz 
kesinleşmemiş birkaç yeni müşterimiz de kapıda. İstikrara çok inanıyoruz, önemli 

olan verimli ve istikrarlı büyümeyi yakalamak. MPR’nin halkla ilişkiler sektöründeki 
17 yıllık geçmişi de bunun en önemli kanıtı…

MPR’de çalışan 
memnuniyeti arttı

Kaliteli insan kaynağını korumayı insan kaynakları 
politikasının başlıca unsuru olarak belirleyen MPR, çalışan 

memnuniyeti anketi düzenledi.  Anket sonucunda tüm 
kategorilerde çalışan memnuniyetinin geçen yıla oranla 

arttığı belirlendi. MPR Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, 
çalışanlara ilettiği mesajında  “Bir yıl önceye göre mukayese 

ettiğimiz değerler son derece mutluluk verici. Bütün 
kategorilerde memnuniyeti arttırmayı başarmışız. Özellikle 
taşınmamız dolayısıyla çalışma ortamındaki genel yükseliş 

dikkate değer. Keza şeffaflık, performans yönetimi ve liderlik 
alanları da öyle… Bir yıl sonra bu kriterleri daha da yükseltmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak. Ankete katılımınız,  

şirketinize güveniniz ve MPR’ye kattığınız artı değer için tekrar teşekkür ederim.”dedi.

MPR, 5 Yeni Müşteri ve 2 Büyük Projeyle,
2011’de de Öncü Kuruluşların Tercihi

9
YAKIN PLAN 
MPR’DEN HABERLER

MPR’nin geleneksel “Yıllık Hedef Paylaşım Toplantısı” 15 
Ocak’ta tüm çalışanların katılımıyla Yıldız Parkı’ndaki Dahill 
İstanbul restoranda gerçekleştirildi. Bu yıl, “Birbirimizi 
anlamak” temasıyla yapılan toplantıda, reklam dünyasının 
seçkin ismi Atilla Aksoy, yaptığı sunumla sektördeki 
deneyimlerini ve iletişim dünyasının geleceğiyle ilgili 
öngörülerini paylaştı.  Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat da 
“Birbirimizi Anlamak” başlıklı sunumunda günlük yaşamdaki 
iletişim trafiğinde sık yapılan yanlışları ve doğru iletişim için 
yapılması gerekenleri, usta bir stand-up sanatçısı maharetiyle 
anlattı. MPR Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, açılış 
konuşmasının ardından iletişim sektörünün yönüyle ilgili 
geniş bir vizyon çizdi. MPR İçerik Direktörü Cem Ulutaş, 
dünya ve Türkiye ekonomisini, Medya Danışmanı Ali Er, Türk 
medyasındaki değişimi anlattı.
Toplantının ikinci bölümünde MPR direktörleri, sorumluluk 
alanlarıyla ilgili bir yılın değerlendirmesini yaptı ve yeni yıla 
ilişkin hedeflerini paylaştı. Meral Saçkan’ın yaptığı genel 
değerlendirmeyle yeni yıla ilişkin hedefler netleşti. Yıldız 
Parkı’nın tarihi ve yeşil atmosferi içinde gün boyu birlikte 
olmanın sevincini de yaşayan MPR çalışanları, bahar aylarına  
öngörülen hedeflere belirlenen zamandan önce ulaşmanın 
mutluluğuyla girdi.

Meral Saçkan’a “Altın Başarı” Ödülü 
Tüm Anadolu Çalışanları ve 
Emeklileri Derneği ‘nin(TAÇED) yayın 
organı Türkiye Konuşuyor dergisi 
tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen 
“40 Altın Başarı” ödülleri İstanbul 
Sheraton Otel’de düzenlenen 
törenle sahiplerine verildi.  Altın 
Başarı ödülü PR kategorisinde MPR 
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Yönetim 
Kurulu Başkanı Meral Saçkan’a 
verildi.  Siyaset, iş, sanat ve medya 
dünyasında 40 ayrı kategoride, en 
çok güvenilir  ve en başarılı kişi ve 
kurumlara verilen ödüllere diğer 
kategorilerde layık görülen bazı 

isimler ise şöyle: TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet 
Bakanı Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer,  spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız 
Özak, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Akbank Genel 
Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli,  iş adamı Saadettin Saran, 
sanatçılar Funda Arar, Ferhat Göçer ve Beyazıt Öztürk.

MPR’nin yıllık toplantısında 
hedefler ve vizyonlar 
paylaşıldı

MPR’nin küresel kalitesini 
üçünce kez belgeleyen sertifika 

MPR, geçtiğimiz ekim ayında Uluslararası İletişim Danışmanları Birliği’nin Danışmanlık 
Yönetim Standardı (ICCO/CMS) denetimine üçünce kez girdi. Türkiye’de PR sektörünün 

uluslararası standartları yakalama çabalarına öncülük eden MPR, ilk iki denetimde 
olduğu gibi üçüncü denetimi de tüm kategorilerde başarıyla geçti. Denetimle ilgili 

detayları, Yakın Plan’ın önceki sayısında “MPR Küresel Ölçekteki Kalitesini Bir Kez 
Daha Belgeledi” başlığıyla vermiştik. Sonraki günlerde denetimin sertifikası da MPR’ye 
ulaştı.  ICCO/CMS denetimini başarıyla geçen kuruluşlara verilen sertifika, danışmanlık 

şirketlerinin küresel kalitesini onaylan belge niteliğinde.

 MPR Nasıl Çalışır?  

Prof. M.Kerem Doksat Atilla Aksoy
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Basın ziyaretleri, MPR’nin planlı veya ani gelişmeler 
karşısında ihtiyaç duyduğunda gerçekleştirdiği ve önem 
verdiği faaliyetlerindedir. Bu çerçevede, geçtiğimiz Mart 
ayı başında bir MPR ekibi, yerel basının güçlü olduğu 
az sayıdaki illerimizden biri olan Kocaeli’ndeki basın 
kuruluşlarını ziyaret etti. Sırasıyla Bizim Kocaeli, Kocaeli, 
Demokrat Kocaeli, Özgür Kocaeli ve Çağdaş Kocaeli 
gazetelerini ziyaret eden ekibimiz,  MPR’nin halkla ilişkiler 
sektöründeki yerini, PR etiğini ülkemize yerleştirme ve 
yaygılaştırma için harcadığı çabayı ve medya ilişkisine 
bakışını anlattı. İletişim danışmanlığını üstlendiğimiz 
kuruluşlar hakkında da bilgiler veren MPR ekibi, temsil 
ettiğimiz kuruluşlarla ilgili haber veya bilgi ihtiyacı 
doğduğunda doğru adresin MPR olduğunu belirtti ve 
istenilen bilginin kendilerine en kısa sürede ulaştırılacağını 
ifade etti.  Ziyaretlerde basın etiğinin ve ilkelerinin de zaten 
böyle bir işleyişi gerektirdiği karşılıklı olarak teyit edildi. 
MPR ekibi, iletişim danışmanlığını yürüttüğü kuruluşlarla 
ilgili Kocaeli basınındaki genel algıyı da öğrenme olanağı 
buldu. MPR açısından gezinin bir başka önemli sonucu, 
Kocaeli basınının haberlere ilişkin genel yaklaşımını 
yerinde izleme fırsatı bulması ve iletişim bilgilerinin 
karşılıklı güncelleştirilmesi oldu

Yerel basın çok güçlü
MPR ekibine ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden 
gazetelerin yetkilileri de ilk kez Türkiye’nin önde gelen 
kuruluşlarını temsil eden bir PR şirketinin kendilerini 
ziyaret ettiğini belirttiler. Kocaeli basını hakkında da 
ekibimize bilgi veren gazete yöneticileri, Kocaeli’de yerel 
basının güçlü olduğunu, yerel gazetelerin çoğu Kocaelili 
için ulusal gazetelerden önce geldiğini anlattılar. MPR 
ekibine anlatılanlardan en ilginci ise sorunların çözümü 
için kamu kuruluşlarına dilekçe ile başvurmak isteyen 
vatandaşların, bu kurum memurlarınca, daha hızlı çözüm 
için yerel gazetelere yönlendirildikleri bilgisi oldu.

Basın ziyaretleri sağlıklı medya ilişkisine zemin hazırlar
Halkla İlişkiler ve medya çalışanları birbirlerini masanın 
karşı tarafı olarak görür ve böyle tanımlarlar. Biri haber 
kaynağıdır, diğeri haberi kullanan, değerlendiren. Bu 
ilişkide, ilk anda kolayca fark edilebileceği gibi, karşılıklı 
bir bağımlılık da söz konusu. Medya ve halkla ilişkiler 
mensupları, günlük iş trafiğinde yolları en çok kesişen 
iki meslek grubu aynı zamanda. Sık karşılaşmaların 
yaşandığı bu tür ilişkileri uzun süre sağlıklı ve verimli 
götürülebilmekgüçtür ama özellikle halkla ilişkiler tarafı 
için esastır. Bunun öncelikli koşulu da; tutarlı, şeffaf, etik, 
uzman, istikrarlı ve birbiriyle uyumlu davranışlar bütünüyle 
medyada güven tesis edebilmektir. Halkla ilişkiler- 
medya ilişkisinde yaşamsal önemini vurguladığımız 
güvenin tesisinde, dolayısıyla medya iletişiminin sağlıklı 
yürütülmesinde, basın ziyaretleri MPR’nin yararlandığı, 
kendini ve iş ortaklarını anlatma fırsatı bulduğu başlıca 
araçlardan biridir.

Dünyanın sayılı rekabet stratejileri şirketlerinden Zyman 
Core Strategy Group danışmanlığında gerçekleşecek 
organizasyonda, yerel perakendeciliğin rekabet gücünün 
artırılması ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi üzerine 
oturumlar düzenlenecek. Organizasyon kapsamında, 
ABD’deki ekonomik krizi önceden tahmin etmesiyle 
tanınan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini bir 

konferans verecek. 
Roubini, bağımsız 
global makro ekonomi 
ve pazar stratejisi 
araştırmaları yürüten 
Roubini Global 
Economics’in de 
başkanı. 

Bu yılın teması; 
Sürdürülebilir Büyüme
Bu yıl “Sürdürülebilir 
Büyüme” ana teması 
ile konferans, fuar ve 
yarışma ayaklarıyla 
gerçekleşecek 
organizasyonda 
sürdürülebilir büyüme 
modelleri gündeme 
getirilecek. Ayrıca, 
yerel zincirler ile 
onlara ürün ve hizmet 
sunan markaların 

ilişkilerinin güçlendirilmesi, yerel zincirlerin sorunlarının 
ortaya konması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
hedefleniyor. 

Aygün:  5 bin katılımcı bekliyoruz
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı Selamet Aygün “Türkiye’nin dört bir yanından 
gelecek yerel zincir sahipleri ile üreticiler, tedarikçiler, 
yerel zincirlerin iş ortakları ve perakende sektörüne 
hizmet sunan firmalar başta olmak üzere 5 bin 
katılımcının bir araya gelmesi hedefliyoruz” dedi.  

İlki 21 Mayıs 2009 tarihinde yapılan “Yerel Zincirler 
Buluşuyor” konferansında ana tema olarak ‘Fırsatlar 
Anlatılacak, Fırsatı Kaçırmayın”, 2010’da ise, 
‘Gücünü Keşfet, Oyunun Kurallarını Biz Yazalım’ 
konsepti ele alınmıştı.

MPR’den Kocaeli Basını’na ziyaret
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Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Küçükler 
Satranç  Şampiyonası,  4 Şubat 2011’de yapılan final 

karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren 
121 sporcu Milli Takım havuzuna alındı. 

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 1992 yılından itibaren 
Türkiye Yaş Grupları Turnuvası adıyla, 7-18 yaş aralığında 

gerçekleştirilen turnuva, bu yıl itibariyle 7-12 ve 13-18 yaş 
grupları olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. 30 

Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen “Türkiye 
Küçükler Satranç Şampiyonası”nın ardından; 13-18 yaş grubu 
karşılaşmaları da Temmuz ayında yapılacak. Türkiye Küçükler 

Şampiyonası’na  49 il ve KKTC’den toplam 1003 sporcu 
katıldı. Şampiyona’da İstanbul’un ardından en çok birincilik 
elde eden Mersinli küçük sporcuların başarısı dikkat çekti.

İş Bankası Sponsorluğu Satrançta Yeni Bir Dönem Başlattı
Türkiye İş Bankası, satranç sporunu yaygınlaştırmak ve 

satrancı ülkede kitlesel bir spor haline getirmek hedefiyle, 
2005 yılı Aralık ayında imzalanan bir anlaşma ile Türkiye 

Satranç Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlendi. 
Bankanın sponsorluğu, aynı dönemlerde uygulamaya konulan 

satrancın ilk ve orta öğretim müfredatında seçmeli 
ders olarak yer alması kararını da ülke çapında 

tamamlayan ve destekleyen bir girişim oldu. 
Türkiye İş Bankası’nın kararlı biçimde uyguladığı 

sosyal sorumluluk projesi sayesinde, satranç sporunun 
yaygınlaştırılmasında önemli aşamalar kaydedildi. İlköğretim 

okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmek, 
öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmek ve olanakları sınırlı 
okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla 
okullarda satranç sınıfları açılmaya başlandı. Türkiye Satranç 
Federasyonu sponsorluğu, İş Bankası ve MPR’ye sponsorluk 

iletişimi kategorisinde “2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü” 
kazandırdı.

İş Bankası sponsorluğunun ardından,
• Satranç oynayan sporcu sayısı 30.000’den 157.000’e,

• Türkiye genelindeki satranç sınıflarının sayısı 3.777’ye
• Okullarda satrancı seçmeli ders olarak seçen öğrenci 

sayısı 100.000’den 2.250.000’e,
• Uluslararası turnuvalarda kazanılan madalya sayısı ise 50 

altın, 27 gümüş ve 40 bronz olmak üzere toplam 117’ye ulaştı.

2011 Türkiye Küçükler Satranç 
Şampiyonası’nın ilk kategori 

karşılaşmaları sona erdi

Satranç Milli Takımı’na 121 Yeni Sporcu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun 
(TPF) geleneksel ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ 
organizasyonunun üçüncüsü, 27-28 Nisan 
2011 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Ana tema olarak “Sürdürülebilir 
Büyüme” konseptini seçen bu yılki buluşmanın 
sloganı da “Şimdi Tam Zamanı”.  Yerel Zincirler’in 
konuk konuşmacısı ise dünyaca ünlü ekonomi 
profesörü Nouriel Roubini.  

Konuk konuşmacı ünlü ekonomist Nouriel Roubini 

Yerel Zincirler bu yıl
“Sürdürebilir Büyüme” 
için toplanıyor 

Anadolu Hayat Emeklilik çalışanları arasında üçüncüsü düzenlenen 
“Çalışan Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması sonuçlandı. 

Bu yıl “Keyiften Dört Köşe” temasıyla düzenlenen ve 50’ye yakın 
Anadolu Hayat Emeklilik çalışanının 180 fotoğrafla katıldığı kurum içi 

yarışmanın birincisi, “Değmeyin Keyfime” adlı eseri ile Değişim ve Proje 
Yönetimi Müdürlüğü’nden Bülent Başpınar oldu. 

Toplam 31 eserin sergilenmeye değer bulunduğu yarışmada, ikinciliğe 
“Disney Hall” fotoğrafıyla İletişim Müşavirliği’nden Ayşen Yılmazgil, 

üçüncülüğe  “Doydum Çekebilirsin” fotoğrafıyla İstanbul İkinci Bölge 
Müdürlüğü’nden M.Ender Işık layık görüldü. Jüri özel ödülleri ise 

“Resim Coşkusu” adlı fotoğrafıyla Mine Kumcuoğlu ile “Bilinç Şart” adlı fotoğrafıyla Mustafa Tugay ve “Barcelona” adlı 
fotoğrafıyla Yeşim Savaş’a verildi. Yarışmanın Jüri heyeti  Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler 

Ertan, Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Emre İkizler, fotoğraf sanatçısı Yalçın Savuran, editör 
Refik Akyüz ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney’den oluştu. Yarışmada eserleriyle dereceye giren 

çalışanlara ödülleri her yıl olduğu gibi, bu yıl da Anadolu Hayat Emeklilik Geleneksel Yılbaşı Partisi’nde verildi.  

Anadolu Hayat Emeklilik çalışanları 

“keyfin” fotoğrafını çekti
Selamet Aygün
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Sergilendiği tüm ülkelerde büyük beğeni ile karşılanan, 
Avrupa müzik kültürünün önemli bir parçası ünlü “Görünmez 
Müzisyenler” sergisi, Belçikalı vakfın Uluslararası 
Sergiler Direktörü Scarlett de Fays ile Belçika’nın Türkiye 
Başkonsolosu Françoise del Marmol’ün katılımıyla 
gerçekleşen basın toplantısının ardından Rahmi M.Koç 
Müzesi’nde ziyarete açıldı. Automatia Musica Foundation’ın  
“mekanik müzik bilincinde bir yolculuk” ana fikriyle bir araya 
getirdiği koleksiyondaki müzik otomasyon sistemleri ve 
mekanik enstrümanlar, 1750’lerden günümüze müzik tarihini 
mekanik ve mühendislik ağırlıklı yanıyla yansıtıyor. Aletlerin 
kusursuz biçimde çalışır durumda olması da dikkat çekiyor. 

Sergideki 80 laterna, org ve birçok farklı müzik kutusu ile 

mekanik müzik aletleri, vakıf bünyesindeki süslemeleriyle 
dikkat çeken 250 parçalık dev koleksiyon arasından seçildi.

2 milyona yakın ziyaretçi
Belçika, Tayvan, Lüksemburg, Malezya, Singapur, İspanya, 
Portekiz, Fransa, Yunanistan, Meksika, İtalya ve Fas gibi 
Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’da 25 ayrı şehirde 1995 
yılından bu yana gerçekleşen sergiyi bugüne dek 1 milyon 
880 bin kişi ziyaret etti. Serginin Türkiye’de bu rakamı çok 
daha artırması bekleniyor. 

Sergi, diğer ülkelerde “18. Yüzyılda Salon”, “Sokakta… 
Panayırda…”, “Manuel Zamanlar2, “Orkestrasyon ve 
Benzersiz Senfoni” gibi geleneksel başlıklarla sergilendi.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
görülmeye değer bir sergi

“Görünmez 
Müzisyenler”
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İstanbul’dan 12 ulusal gazetenin ekonomi editörü ve 
muhabirlerinin katıldığı gezide, basın mensupları  Konya 
Şeker’in 2004 yılında hizmete açtığı Türkiye’nin en modern 
şeker fabrikasını barındıran Çumra Şeker Entegre Tesisleri 
ile Torku Çikolata Fabrikası, Danabank, Panagro ve Şekersüt 
çiftliklerini yerinde görme olanağı buldular. Seydibey Tarım 
Ürünleri Entegre Tesisleri, Damla Sulama Sistemleri Üretim 
Tesisleri, Altınekin Tohumluk Üretim ve İşletme Tesisleri 
gibi kuruluşun diğer önemli yatırımlarını ise zaman darlığı 

nedeniyle görme fırsatı bulamayan basın mensupları, gezinin 
ardından ABH Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’la 
akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Ciro 891 milyon liraya yükseldi
Kolektif çiftçi sermayesiyle örnek bir kalkınma modeli 
yarattıklarını anlatan Recep Konuk, 1999’da 40 milyon 
dolar borçla yönetimi devraldıklarını, son 11 yıllık dönemde 
tamamını öz kaynaklarından finanse ederek yaklaşık 650 
milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bu dönemde 
Konya Şeker’in, sermayesini yüzde 13 bin 650 oranında 
arttırarak 550 milyon TL’ye yükselttiğini anlatan Konuk, ciroyu 
891 milyon 864 bin 138 TL’ye çıkararak yüzde 1708 büyüme 
sağlayan Konya Şeker’in, aktif büyümesinin yüzde 1460, 
kârlılığını ise yüzde 53 bin 832 arttırdığını kaydetti. Konuk, 
ilerde şekeri doğrudan satamama ihtimaline karşı, çikolata 
fabrikası kurduklarını da vurguladı.

Brezilya’da şeker fabrikası, Konya’ya termik santral 
Avrupa’da pek çok ülkenin farklı bölgelerdeki fabrikaları 
ile şeker fiyatlarını regüle edebildiğine dikkat çeken Recep 
Konuk, Brezilya’da bir şeker fabrikası satın almak için 
görüşmeler yaptıklarını söyledi. Daha önce İsrail’den satın 

alınan ve damla sulamada 
kullanılan boruların 
üretimini birkaç yıl önce 
Türkiye’ye taşıdıklarını 
aktaran Konuk, şimdi İsrailli 
firmaların kendilerine 
Türkiye’de ortak bir 
firma kurmak için teklif 
verdiklerini, görüşmelerin 
devam 
ettiğini açıkladı.
Yaklaşık 2 milyar dolarlık 
yatırımla Konya bölgesinde 
termik santral kurmayı 
planladıklarını anlatan 
Konuk, Türkiye’nin tarım 
alanındaki Ar-Ge eksikliğini 
gidermek için de uzman 
bir üniversite kuracaklarını 
kaydetti.

Ekonomi Basını 
“Anadolu Mucizesi”ni Yerinde İnceledi 

Topraktan yarattığı kaynakla 

çiftçiyi holding 
sahibi yaptı!
Son 6 yılda öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin 36. 
büyük sanayi kuruluşuna yükselen ve Anadolu Birlik Holding’e 
(ABH) dönüşen Konya Şeker, tesislerini ekonomi basınına açtı. ABH 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Anadolu Mucizesi” olarak 
tanımlanan küresel ölçekteki başarının öyküsünü paylaştı.   

Belçikalı vakıf Automatia Musica Foundation bünyesindeki 250 mekanik müzik kutusu 
koleksiyonundan özenle seçilen 80 parçanın yer aldığı ‘Görünmez Müzisyenler’ sergisi 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyarete açıldı.  Avrupa ve Kuzey Amerika’da 12’den fazla 
ülkede üretilen parçaların yer aldığı sergi 29 Mayıs’a kadar görülebilir. 

İGDAŞ  
“En Havalı” 
Fotoğrafı Arıyor
Doğalgaz yatırımlarıyla İstanbul’un bir dönemler yaşam tehlikesi 
sınırına dayanan kirli havasını temizleyen ve dünyanın havası 
en temiz metropollerinden birine dönüştüren İGDAŞ, kentin bu 
yüzünü sanatsal karelerle yansıtmak için  “En Havalı Kareler” 
konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Doğalgaz abonesi amatör ve 
profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmanın başvuruları 
1 Mart’ta başladı.  Başvuru süreci 25 Mayıs 2011 tarihine sona 
erecek yarışmanın sonuçları ise 30 Mayıs’ta açıklanacak ve 
dereceye giren katılımcılara ödülleri 6 Haziran’da düzenlenecek 
törenle verilecek.

Birincilik ödülü 5000 TL
İGDAŞ’ın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında 
düzenlediği yarışmanın seçici kurulunda,  fotoğraf sanatçıları 
Merih Akoğul, Arman Camgözoğlu, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar 
ile Prof.Dr. Sabit Kalfagil ve İGDAŞ Kurumsal İletişim ve Medya 
İlişkileri Müdürü Gülaçar Hız yer alıyor. Yarışmanın ödülleri ise 
şöyle: Birinciye 5000 TL ve plaket, ikinciye 3000 TL ve plaket, 
üçüncüye 1000 TL ve plaket, İGDAŞ özel ödülü 1000 TL ve plaket, 
mansiyon 500’er TL ve plaket.  Sergilenmeye hak kazanan 35 eser 
sahibi de 200’er TL para ile ödüllendirilecek.

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, 
1990’lı yılların başında kış ayla-
rında 250 mikrogram/metreküp 

seviyesine çıkan kükürtdioksit 
oranını 7 mikrogram/metrekü-

pe düşürdüklerini belirterek, 
“İstanbullular, doğalgazı 

tercih ederek şehrin havası-
nın temizlenmesinde bizlere 

yardımcı oldular. Şimdi on-
ların kareleri ile İstanbul’u 

görmek istiyoruz” dedi.
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ŞİRKET HABERLERİ

Orta vadede yüzde 15 pazar payına ulaşmayı hedefleyen ve bu hedefine paralel olarak yeni bir yapılanmaya giden Indesit 
Company, bünyesindeki değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak amacıyla geleneksel bayi toplantısını 15 – 17 Mart tarihleri 
arasında Antalya Rixos Premium Otel Belek’te gerçekleştirdi. Beş yüzden fazla bayinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya 

İtalya’dan Indesit Company Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Merloni ve Indesit 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Ülsever de katıldı.

 Toplantıda, Indesit Türkiye’nin Grup içindeki önemini 
vurgulayan Andrea Merloni, “Türkiye, istikrarlı ekonomisi, 

dinamik iş gücü ve stratejik konumu sayesinde Indesit 
Company için en önemli ülkeler arasında yer alıyor. 

Türkiye’deki potansiyeli gördüğümüz için buraya önümüzdeki 
üç yıl içerisinde 50 milyon Avro üzerinde yatırım yapacağız. 

Bu yatırımın bir kısmını üretim, yeni platformlar ve Ar-Ge 
çalışmaları için Manisa Soğutucu Fabrikası’na ayırırken, 

diğer bir kısmını da markalarımızı güçlendirmek adına 
pazarlama, reklam tanıtım çalışmaları ve satış ağımızı 

güçlendirmek için kullanacağız. Türkiye’ye yapacağımız 
yatırımların bize çok iyi geri dönüşler sağlayacağına 

inanıyoruz. Yüksek kalitede iş gücüne ve tedarikçilere sahip 
olması Türkiye’nin bizim için en gözde ülkelerden olmasının 

bir diğer nedenidir” dedi. 

Manisa Fabrikası ihracat üssü oldu
İhracat adedini on yılda on kat arttırarak 2010’da bir milyon 

buzdolabı ihraç eden Indesit Company, pek çok Avrupa 
ülkesi, Orta Asya ve Orta Doğu için adeta bir ihracat üssü 

konumuna geldi. Capital500 listesinde ihracat gelirini en çok 
arttıran şirketler arasında üçüncü olan Indesit Company, Ege 

İhracatçılar Birliğine üye firmalar arasında da
 elektrik-elektronik sektörünün birincisi seçildi. Indesit 

Grubu’nun, Türkiye’deki üretim ve Ar-Ge yatırımlarını 
arttırmasıyla, 2011 yılında Manisa Soğutucu Fabrikası’nda 

tamamı Türk, 57 mühendis ve uzmanın çalıştığı bir 
Ar-Ge Merkezi kuruldu. 

Indesit Company Başkanı Merloni:

Türkiye’ye 
50 milyon Avro üzerinde 

yatırım yapacağız
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MPR bünyesindeki görevinizi 
tanımlar mısınız?

MPR ailesine Ekim 2009 ‘da Grup 
Müşteri Direktörü olarak katıldım. 
Görevim, genel hatlarıyla, hizmet 

verdiğimiz müşterilerin iş hedeflerine 
ulaşması için gerekli stratejik iletişim 

planlarının oluşturulması, bunların 
uygulanması ve ölçümlenmesi. Bunun 
yanında ekip içindeki koordinasyonun 

sağlanması, tanımlanan görevleri 
tam olarak yerine getirebilmek için 

müşterilerimize  ve ait oldukları 
sektörlere ilişkin tüm gelişmelerin 
yakından takip edilmesi ve gerekli 

durumlarda hızla aksiyon alınması 
sorumluluklarım arasında. Aynı 

zamanda diğer 6 direktör arkadaşımla 
beraber ajansımızın doğal yürütme 

kurulu üyesiyim. MPR’nin iş 
hedeflerine ulaşması ve sektörde 17 
yıllık birikimiyle elde ettiği konumun 

korunması da başlıca sorumluluğum.

MPR’de hangi müşterilerden 
sorumlusunuz?

Grubumuz üç ayrı sektörde 5 müşteriye 
hizmet veriyor. Mobilya sektöründe 
Doğtaş, sağlık sektöründe Bayındır 

Sağlık Grubu ve Boehringer Ingelheim, 
gıda sektöründe Kraft Gıda ve Ülker 

Golf. Müşterilerimiz kendi sektörlerinin 
lider kuruluşları. Her biriyle çalışmak 

ayrı bir zevk ve onur bizim için.   

MPR’nin Grup direktörlükleri nasıl 
çalışır, kimlerden oluşur?

MPR’de 4 ayrı müşteri grubu bulunuyor 
ve her biri kendi içinde küçük bir PR 

ajansı gibi çalışıyor. İki yönetmen ve bir 
medya danışmanından oluşan ekibimle 

müşterilerimize pazarlama yönelimli 
halkla ilişkiler çerçevesinde medya 

ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, 
etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim 
vb. birçok başlıkta hizmet veriyoruz. 

MPR’nin tüm müşteri grupları, ayrıca 
içerik ve etkinlik direktörleri ile işbirliği 

halinde çalışıyor. İçerik direktörlüğü 
MPR’yi farklı kılan önemli bir 

yapılanma. Geleneksel anlamda metin 
yazarı ve editörlere bırakılan yaratıcı 

fikir geliştirilme işinin daha profesyonel 
bir anlayışla yürütülmesi amacıyla 

MPR, içerik geliştirme direktörlüğü 
adını verdiği bir bölümle hizmet veriyor.  

MPR’nin iddialı olduğu uzmanlık 
alanların başında gelen Etkinlik 

Yönetimi de çok deneyimli ayrı bir ekip 
tarafından yürütülüyor. 

Sizce bir Grup Müşteri İlişkileri 
Direktörü hangi genel niteliklere sahip 

olmalıdır?
Grup müşteri direktörleri her şeyden 

önce sakin, sağduyulu ve bütünsel 
bakış açısına sahip olmalıdır. İletişim 
danışmanlığı çok stresli bir iş, her an 
bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bu 

da panik olmadan hızla karar alma ve 
uygulamayı gerektirir. Bunun yanında 

araştırmacı bakış açısı ve inovatif 
yaklaşım da önemli bir nitelik. Müşteri 

beklentileri, hızla değişen teknolojik 
ve sektörel gelişmelere paralel olarak 

artıyor. Müşterilerine iyi hizmet vermek 
isteyen ajanslar istedikleri an doğru 
bilgilere ulaşarak, bu bilgileri analiz 

ederek bu rekabetçi pazarda fark 
yaratarak bir adım öne geçebilirler. 

Sadece müşteri ihtiyacını karşılayarak 
katma değer üretmek değil, sıradanlığı 

kırarak farklı deneyim yaşatmak da 
(inovatif hizmet) önemli bir yaklaşım.

İş dışındaki uğraşlarınızdan biraz 
bahseder misiniz?

Benim için en büyük mutluluk ve neşe 
kaynağı iki küçük kızım. Onlarla zaman 

geçirmek, en minik paylaşımlardan 
maksimum keyfi çıkarmanın 

yerini dünyada başka hiçbir şeyin 
alamayacağını düşünüyorum. Okumak 
ve yazmak benim için vazgeçilmeyecek 

diğer iki tutku. Gelecek bir iki yıl 
içinde kızlarım için yarattığım hayal 

kahramanlarını masal kitapları haline 
dönüştürmek istiyorum.

Grup direktörlerinin ajans müşteri 
ilişkisindeki yeri çok önemli ve hassas.  

Müşteri ilişkileri bağlamında grup 
direktörleri hangi niteliklere sahip 

olmalı?
Pek çok özellik saymak mümkün ama 
bana göre, ajans ve müşteri arasında 
ortak bir bakış açısı oluşturabilmek, 

iletişim faaliyetlerinde zamanla aynı dili 
kullanır hale getirebilmek en önemli 

meziyet.  Bu çok önemli.  Çünkü,  
söz konusu iletişim danışmanlığı 

ise iş ortaklarının uyumlu, verimli 
çalışabilmelerinin, birbirinin dilinden 

ve derdinden çok daha iyi anlar hale 
gelmelerinin ön koşulu bu.  Farklı 
sektörlerdeki kuruluşların medya 

iletişimine yaklaşımlarının farklı 
olması çok doğal. Grup direktörünün 

öncelikle böyle bir farklılık varsa bunu 
saptaması ve süratle giderebilecek 

çapta olması hayati öneme sahip. Bu 
farklılığı gidermede yararlandığımız 

pek çok yöntem ve araç var. Örneğin, 
medya iletişimine doğru bakış açısının 

kazandırılmasında medya eğitimi 
yararlandığımız temel araçlardan biri. 

Diğer yandan, müşterinin aktardığı 
ihtiyaçların ötesini görebilmek iyi bir 

direktör için olmazsa olmaz niteliklerin 
başında geliyor.

“Sadece müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayarak katma değer üretmek değil, 

inovatif yaklaşımla sıradanlığı 
kırmak önemli”

 “ Doğru bilgiye hızla 
ulaşıp, bu bilgiyi 

iyi analiz edebilen 
ajanslar rekabetçi 

pazarda öne 
geçebilir”

MPR’nin Grup Müşteri Direktörü Tuna Özbek Nurhan:

Indesit’in Antalya’da düzenlenen bayi toplantısına 
Indesit Company Yönetim Kurulu Başkanı Andrea 

Merloni de katıldı. Merloni, önümüzdeki üç yıl 
içerisinde Türkiye’ye 50 milyon Avro’nun üzerinde 

yatırım yapacaklarını belirtti.

Boehringer Ingelheim 
125 yaşında
Dünyanın önde gelen ilaç firmalarından Boehringer 
Ingelheim, 125’inci kuruluş yılını kutluyor. Türkiye’de 1994 
yılından bu yana faaliyet gösteren Boehirger Ingelheim, 
1885 yılında Almanya’nın Ingelheim kasabasında kuruldu. 
125 yıl önce 21 çalışanla başlayan serüven, savaş ve işgal 
yıllarında karşılaştığı zorlukları da aşarak, bugün 30 bini 
aşkın çalışanıyla 60’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren 
dünyanın en büyük 20 ilaç firmasından birinin öyküsüne 
dönüştü. 

Boehringer Ingelheim Türkiye, 2009 yılı itibariyle 24 bölge 
temsilciliği, 400’ü aşkın çalışanı ve  her yıl genişlettiği 
ürün portföyü ile hastaların yaşam kalitesini yükseltmede 
önemli katkılar sunuyor. MPR ailesi olarak iş ortağı 
olmaktan gurur duyduğumuz Boehringer Ingelheim’in 
125. kuruluş yılını kutluyoruz.
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Türkiye’de çeyrek asrı devirmiş, dünyada bir asırlık 
bir iş bu halkla ilişkiler. Dünyada kaç şirket var 
bilmek belki mümkün değil ama Türkiye’de irili ufaklı 
sayıları binleri aşar. İşi ciddi ve profesyonel yapanların 
sayısı da zar zor 100’ü bulur. 

Başlık şaşırtmasın...
Derdim tüm şirketleri bir çatı altında toplanması 
yönünde değil. Daha profesyonel ve daha başı dik 
bir sektör için belki sadece bir öneride bulunmak 
istiyorum…

Rakamlarla başladım öyle de sürdüreceğim. 
Halkla ilişkiler şirketi emek yoğun çalışma gerektirir 
ve bu da giderlerinin önemli bir bölümünün insan 
kaynağına dayandığını gerçeğini ortaya çıkarır. Sektör 
ortalaması nedir bilmem ama orta ölçekli bir şirkette 

çalışan maliyeti giderlerinin en az yüzde 70’idir. 
Peki kaç kişi çalışır bu sektörde? Ortalamalardan gidiyorum 100 ‘kurumsal’ 
şirket varsa en fazla 1000 kişi… İşte burada çarpıklık başlar. 
Büyük şirketlerde en az 2 kişi bir şirkete küçüklerde bir kişi bir şirkete bakar. Bu 
hesapla sektör ortalamasına göre her şirkette tahmini 10 kişi çalışır. 

Müşteri tarafına baktığımızda Türkiye’de kaç şirket basın ve halkla ilişkiler 
hizmeti satın alır? En az 1000 şirket. Bunların ilk 100’ü para kazandırır gerisini 
bilemem…

100 ‘ciddi’ halkla ilişkiler şirketi 1000 şirket!
Bir şirkete 10 müşteri?  Daha ne olsun diyen çıkabilir ama daha ne olabilir 
biliyor musunuz? 

100 şirket olmaz 20 ‘ciddi’ halkla ilişkiler şirketi olur. Her şirketin de en az 
50’şer şirketi olur. Her halka ilişkiler şirketinde ortalama 10 değil 50-100 arası 
personeli olur. Bunun yolu güçleri birleştirmekten geçer. 

Faydaları ne ya da neden birleşsin bu şirketler?
Kişisel egoları bir kenara bırakıp ortaklıklar kurmanın ilk meyvesi verimliliktir. 
Bu daha az kişi istihdam edecekler anlamına gelmez ama verimlilikle giderler 
içindeki insan kaynağının payı da yüzde 70’lerden aşağı çekilir. Gelirler artığında 
da asıl kazanç su yüzüne çıkar. 

Halkla ilişkiler bir takım işidir. Tıpkı gazetecilik gibi…‘One man show’ bir yere 
kadar şirketi götürür başarı ise birliktelikle sağlanacak güçle gelir. 

Gelelim asıl faydaya…
Birleşme ile finansal avantaj sağlanır. Ya sektöre ve daha önemlisi bizim 
mesleğimize katkısı ne olabilir? 
Bugün halkla ilişkiler sektöründe en büyük sıkıntı rekabetin getirdiği ucuz 
fiyatlama sorunu olabilir. Bu da iş kalitesine doğrudan yansır. Müşteri 
taleplerinin yönetilmesi de işte bu ‘küçük havuz’ problemi nedeniyle şirketler 
üzerindeki baskıyı bir kat daha artırır. Halkla ilişkiler müşterisini üzmemek 
için basın mensubuna baskıyı artırır, profesyonel olmayan kurumların baskıyı 
kaldıramaması da gazeteci-müşteri arasında gerginliği…

Bunu engellemenin yolu büyük olmaktan geçer. Büyük olanın masada eli güçlü 
olur daha iyi fiyat alır daha iyi hizmet verir… Müşterinin halkla ilişkiler şirketine 
saygısı artar olup olmaz taleplerle zaman almaz…

Dijital çağın hızına ayak uydurmakta hemen hemen hepimizin güçlük çektiği bir 
dönemden geçiyoruz. Artık iş tanımları müşteri ihtiyaçları sınırları aştı aksine 
çok çeşitli… Üstelik onlara sunulabilecek hizmetler de öyle… Büyük olan yaratıcı 
bir ekip kurarak bu sektörden payını fazlasıyla alabilir. Şirketlere ya da kişilere 
akıllarının almayacağı yeni hizmetler satabilir…

Sağlıklı ve kazandıran PR için birleşin!,,

Bütün 
halkla 

ilişkiler 
şirketleri 
birleşin!

Yavuz BARLAS
Gazete Habertürk 
Ekonomi Müdürü


