
SAYI : 16

MOBİLYA sektörünün öncü markası DOĞTAŞ’ın dünyaca 
ünlü modacı Atıl Kutoğlu, stilist Ece Sükan ve İtalyan mimar 
Federico Delrosso’ya mobilya tasarlattığı projenin lansmanı, 
MPR’nin organizasyonuyla Rahmi M.Koç Müzesi’nde yapıldı.  
Her detayın titizlikle tasarlanıp kusursuz uygulandığı 
lansman gecesi, DOĞTAŞ’ın vizyoner kimliğini en güçlü 
haliyle yansıttı. Lansman medyada da geniş yer buldu. 4’TE

TEKNO Şirketler Grubu da 25. kuruluş yılı etkinliklerini 
MPR’ye emanet etti. MPR’nin Esma Sultan Yalısı’nda 
gerçekleştirdiği görkemli gecede, 450 yerli ve yabancı konuk 
yılın görsel şölenlerinden birini izledi. Yabancı konuklar, 
üç günlük ayrı bir programla ağırlandı... İş Bankası Kültür 
Yayınları’nın “Rıfat Ilgaz 100 yaşında” ve Ülker Golf Hobby’nin 
“Karne Şenliği” de MPR imzalı etkinliklerden. 11’DE

Kurumsal itibar
satış getirir
3. sayfada

Söyleşi: 
Tülin Elver
5. sayfada

Sosyal medya 
can yakıyor
7. sayfada

McDonald’s 
adrenalini 
14. sayfada

17 yıllık birikimiyle 
iş ortaklarına değer 

katmayı sürdüren 
MPR, “etkinlik 

yönetimi”nde de 
lider kuruluşların 

ilk tercihi

Yılın etkinlikleri 
MPR’den
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FOKUS

EDİTÖRDEN Ali Er
Medya Danışmanı

Sürekli büyüyen, dünyanın en izole bölgelerine nüfuz eden, 
her kesimden herkesi kendine çeken kaotik bir düzen bu… 
Çok hareketli, kontrolü güç, resmiyetten hazzetmeyen, 
yerleşik kuralları umursamayan, kendi değerlerini dayatan 
yeni bir düzen...
Yerin dibine batırmak isteyenlerin de göklere çıkarmak 
isteyenlerin de elinde gereğinden fazla malzeme var.
Muhafazakarı, marjinali, holdingi, mahalle bakkalını, 
patronu, işçiyi, devlet başkanını, muhtarı, siyasetçiyi, 
düzenbazı, ağayı, marabayı, kentliyi, köylüyü, hayırseveri, 
hırsızı, uğursuzu, imamı, papazı, pornocuyu aynı ortamda 
buluşturan, hepsine kucak açan bir kozmopolit düzen… 
 Hem yıkıcı hem yapıcı, hem çekici hem itici… Utanmaz bir 
teşhirci, emsali görülmemiş dedikoducu.
Kesinlikle cüretkar, kesinlikle devrimci. 
Dokunulmaz denilene dokunuyor, yıkılmaz denileni yıkıyor…  
Şeffaflığına, demokratik, özgür ve asi ruhuna diyecek 
söz yok. 
Hem tehdit hem fırsat… Dilinden anlayanlara çok cömert. 
Yüzü sivilceli ergenleri, milyar dolarlık servet sahibi 
yapacak kadar cömert!..  Söyleyecek sözü olana kapıları 
sonuna kadar açık.
Siz içinde yer almasanız da konuşulmaya değer bir 
özelliğiniz varsa o sizi konuşur, konuşturur.   

Aktörleri obez ama dinamik 
Aktörlerine bakalım… Twitter’ın açıklamaları yeni. Kullanıcı 
sayısı, yılbaşından beri yüzde 82 artarak 100 milyona ulaştı. 
Pasif üyelerle birlikte bu rakam 200 milyonu buluyor. 
Haftada 1 milyar tweet atılıyor. Bunları üye olmayanlar 
da okuyabiliyor. Aylık tıklama sayısı 400 milyon civarında. 
Facebook’un 600 milyon kullanıcısı var. Kullanıcılar 
günde ortalama bir saatlerini Facebook’ta geçiriyor.  
Keza Linkedin 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. 
Türkiye’nin sosyal ağlara ilgisi müthiş. 30 milyon internet 
kullanıcısının büyük bölümü sosyal ağları kullanıyor.  
Facebook köylerde de hayli yaygın. Gurbetçiler köylerindeki 
gelişmeleri Facebook’tan izliyor. Hünerlerini YouTube’da 
sergileyerek ünlenen amatör sanatçıların sayısı az değil.    
   
Uzak da dursanız, oradasınız
Henüz adım atmamış olanlar da biliyor ki, sosyal medyaya 
akın, geçici bir heves ya da moda değil. Yakın gelecekte 

her meslekten, her kültürden, her yaştan kimsenin 
dışında kalamayacağı bir platform. Yer almasanız da 
aslında oradasınız. Çünkü hakkınızda yazılıyor, çiziliyor, 
konuşuluyor. Yeter ki, başkalarını ilgilendiren, eğlendiren, 
üzen, işini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir eyleminiz, 
üretiminiz, özelliğiniz olsun.  Özellikle, söyleyecek sözü 
olanlar için dışında kalmak neredeyse imkansız. Her 
gün yüz binlerce okuyucuyla ya da izleyiciyle görüşlerini 
paylaşan gazeteciler, TV programcıları kendilerini ayrıca 
örneğin Twitter’da ifade etme gereği duyuyor. İki nedenle. 
İlki, interaktif iletişimin,  yazar için hem önemli bir 
beslenme kaynağı hem de mesleki haz olmasıdır. İkinci 
neden, gazetecinin geleneksel medyayı kamu, sosyal 
medyayı özel alan olarak görmesidir. Özel alan algısı, evde 
pijama terlik rahatlığı içinde düşüncelerini otosansürsüz 
açıklamak, espri yapmak özgürlüğü demek. Bu da bazen 
bedeli ağır ödenen ciddi iletişim kazalarına yol açabiliyor.

Ne değil?..
Dünyanın yeni hakimi ya da medyanın fatihi değil, mesela… 
“Online itibar pazarlamacıları”nın demeye getirdiği, 
başlı başına itibar inşa alanı ya da törpüsü hiç değil. 
Tamam, sosyal medya güçlü kuruluşların da saldırıya 
en açık olduğu alan. Geleneksel medyayı belli ölçülerde 
kontrol edebilenler, sosyal medyada zorlanıyor. Bunlar 
önemli farklar, altını çiziyoruz. Fakat, bir mecrada itibarlı, 
diğerinde itibarsız diye de bir şey yok… 
İtibar, sonuçta algılar bütünüdür. Her şeyden önce, 
itibarın inşasında belirleyici olan, kuruluşların iş kalitesi, 
etik ilkelere sadakatleri, şeffaflıkları, sosyal konulara 
duyarlılıklarındaki samimiyet gibi yüzyılımızın temel 
değerleriyle ilgili performanslarıdır. İletişim bağlamında 
itibar yönetimi ise esas olarak, bu amaçla oluşturulacak 
iletişim stratejisi doğrultusunda her mecra için uygun 
içerik üretimi ağırlıklı, uzun vadeli bir çalışmadır.

Fırsatlar dünyası
Büyük veya küçük, sosyal medyaya kayıtsız kalabilen 
kuruluş yok. Ticari kuruluşlar, itibar yönetiminden insan 
kaynaklarına, ürün geliştirmeden pazarlamaya kadar, 
her alanda sosyal medyadan yararlanıyor. Son yılların 
en çarpıcı büyüme hikayelerinin kahramanlarından olan 
online medya izleme ajansları, milyonlarca online kaynağı 
izliyorlar, müşterileri hakkındaki haber ve iddiaların 
yanında rakipleri izleyerek, tüketici eğilimleri ve pazar 
analizi yaparak stratejik bilgiler topluyorlar.
Tabii, sosyal medyada yer almak kadar, bu kaotik ortamda 
nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bilmek çok önemli, 
kuşkusuz. İşin bu tarafı iletişim profesyonellerinin konusu. 
Ama temel öneriler olarak şunlar söylenmeden, bu yazı 
çok eksik kalır: Sosyal medyanın dinamizmini yakalayan 
bir hızla cevap vermeye hazır olun, olabildiğiniz kadar 
şeffaf, yapabildiğiniz kadar etik ilkelere sadık kalın, itibar 
yönetimini emin ellere teslim edin!..

Sosyal Medya 
Düzeni ve 
Kodları
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Dünyanın saygın itibar gurularından Charles J. Fombrun, 
kurumsal itibarı nasıl artı değere, yani ekonomik güce 
ve paraya dönüştürebiliriz sorusuna yanıt veriyor. Özetle 
diyor ki, “Oluşum süreçleri açısından bakıldığında, itibarı 
oluşturan iki önemli faktör var. Stratejik konumlama ve 
kurumsal uygulamalar. İlki, ürün ve hizmetlerinizi nasıl 
farklılaştırdığınızla ilgili. Neden tercih ediliyorsunuz, kendinizi 
rakiplerinizden nasıl ayrıştırıyorsunuz? 
Yani, sizi özel yapan öğeler neler? İkincisi ise kimlik 
oluşturma ve imaj yaratma çabalarınızla ilgili. 
Çünkü özelliklerinizi vurgulamak ve hizmetlerinizin farklılığını 
ortaya koymak için kurum kimliğinizi sistematik olarak 
oluşturmak ve kurumunuzun hedef kitleler nezdindeki 
imajını planlı bir program çerçevesinde yaratmak 
zorundasınız. Her iki yönüyle de itibar, 
rekabetten doğar.”
Stratejik konum ve kurumsal 
uygulamalarınızın sonuçları birbiriyle 
örtüştüğü ve birbirini desteklediği 
ölçüde toplum nezdindeki algılamanız 
da güçlü ve tutarlı olacaktır. Fombrun, 
tutarlı kurumsal imajın, güçlü 
kurumsal itibara vardığını söylüyor.
Müşteriler, yatırımcılar, çalışanlar, 
rakipler, devlet ve kamuoyu nezdindeki 
varolan algılamalarınızın bütünü 
toplanarak kurumsal itibarınızı 
oluşturuyor. Hedef kitleler ve 
sosyal paydaşlar ile sağlıklı ilişkiler 
kurabildiğiniz ölçüde itibarınız 
güçleniyor. Burada önemli olan, 
ilişkide olduğunuz hedef kitlelerle 
nasıl bir bilgi aktarımı içinde 
olduğunuz, onlarla ne sıklıkta iletişime 
geçtiğiniz ve güven dolu ilişkiler 
oluşturup oluşturmadığınızdır.
Diğer yandan, birbiriyle çelişen 
çoklu kimlikler üretiyor ve imaj 
karmaşası yaratıyorsak ortada 
bir sorun var demektir. Güçlü bir 
kurumsal itibarı oluştururken, hedef 
kitlelerin kurumunuza dair sahip 
olduğu imajların netliği ve tutarlılığı 
çok önemli. Tabii ki bu, kurumunuza 
dair farklı algıların var olmayacağı 
anlamına gelmiyor. Daha çok, tek bir ana mesaj ve bu mesajı 
destekleyen yan mesajları net bir biçimde ve süreklilik 
içerisinde hedef kitlelere aktaran bir imaj oluşturma 
çabanızın olması gerektiği anlamına geliyor. 

Çelişen mesajlar kimlik kargaşası yaratır
Bir kurumun itibarı onun aynadaki aksi gibidir. Birbiriyle 
çelişen mesajlar, kırık ayna misali, kimlik karmaşası ve 
algı bulanıklığı yaratır. Ama, toplum nezdindeki kurumsal 
algılama bir hedef kitle katmanından diğerine benzerlik 
arzediyor ise tek ve tutarlı bir imaj oluşturulabilmiş demektir. 

Yani tek bir kimlikle ortaya çıkabilmişiz ve güven veriyoruz 
demektir. Bu durumda, itibarımız da güçlü olacaktır.
Kurumlar hedef kitleler nezdindeki algılamalarını 
stratejik algı yönetimiyle yönettikleri ölçüde, kurum 
içinde sergiledikleri yönetim tarzlarıyla ve kurum dışında 
uyguladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle bir kimlik 
oluştururlar. Bu itibarın kurum çabalarıyla kontrol edilebilen 
yönüdür. Bir de tam olarak kontrol edilemeyen faktörler var:  
Medya yansımaları, bağımsız analizler ve dedikodu gazeteleri 
gibi.. Yalnızca kontrol edebildiklerimizi doğru yönetmek bile 
bazen mucizeler yaratabiliyor.

Kurumsal itibarın ölçümlenebilirliği 
Kurumsal itibarın nasıl ölçümlenebileceğine gelince... 

Fombrun’un itibar katsayısı 
modeli sosyal paydaşların 
ve hedef kitlelerin kurumlar 
hakkında ne düşündüğünü 
ortaya koyuyor. Fombrun, 
itibarı 6 boyut ve 12 özellik 
çerçevesinde ölçümlüyor. Ama 
bir şeyi atlamamakta fayda var. 
Fombrun’un da dikkatle belirttiği 
gibi, akademik açıdan bakıldığında 
itibarı ölçmenin birden fazla yolu 
var. Fombrun modeli iyi işleyen, 
son derece soyut olan bir olguyu 
somut hale getirmeyi başaran bir 
yöntem, ama tek yöntem de değil. 
Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de,  iş dünyası itibarla 
satış arasındaki ilişkinin yavaş 
yavaş farkına varıyor. Görüyoruz 
ki, itibarına özen göstermeyen 
firmalar ciddi kayıplara 
uğrayabiliyor. Sonunda tüm 
sosyal paydaşlar zarar görüyor. 
Kimi kurumların bu konuya 
eksik yaklaştıklarını görüyoruz. 
İletişim danışmanlarından sadece 
basın ilişkileri gibi çabuk getirisi 
olan alanlara yoğunlaşmalarını 
isteyerek, kimlik ve marka 
oluşturma gibi alanları ihmal 
ediyorlar. Oysa, kurumsal itibara 

özen göstermek için kriz ya da yoğun değişim zamanlarını 
beklersek geç kalmış oluruz.  Sonuçlarını uzun vadede 
görebileceğimiz, nispeten soyut bir alan olmasının yanı 
sıra, istikrarlı itibar oluşturma, uzun dönemde bir işletmeyi 
başarının doruğunda tutabilecek tek ölçümlenebilir faktör 
gibi görünüyor. Bu yüzden, kurumsal itibarın en önemli 
öğelerinden biri olan kurum üst yöneticisinin ve/veya 
sözcüsünün hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde olumlu 
bir imaj yaratması ve bu imaj üzerinde dikkatle çalışması 
gerektiğini, çok meşgul bir yönetici grubuna 
tekrar hatırlatmak gerekiyor.

Kurumsal İtibar 
Satış Getirir, 
Kâr Getirir

Meral Saçkan
MPR Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi

İtibar bir kurumun en önemli değeridir. Çünkü güçlü itibar kârlılığı da beraberinde getirir. İtibar; müşterileriyi ürün ya da 
hizmetlerinize, yatırımcıları iştiraklerinize, kaliteli insan kaynaklarını kurumunuza çekerek sizi cazip kılar. 
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SÖYLEŞİ

MPR’yi iş ortağınız olarak seçerken sizi etkileyen, karar 
vermenizi sağlayan ana etkenler hangileri oldu? 

MPR, Halkla ilişkiler sektöründe ismini ve işlerini hep 
duyduğumuz bir ajanstı. Bu nedenle arayıp bir tanışma 

toplantısı organize etmek istediğimizi ilettik. İlk toplantıda 
profesyonellikleri, iş ciddiyetleri ve iletişim tarzları ile bizi 

etkilediler. Bizim ihtiyaçlarımızı doğru anlayacaklarını 
düşündük ve beraber çalışmaya başladık.

MPR ile bugüne kadar ki çalışmanıza dair bir değerlendirme 
rica etsek, neler söylemek istersiniz?

MPR ile 9 aydır birlikte çalışıyoruz. Birlikte bir tanesi çok 
büyük bir proje olmak üzere birkaç proje yaptık. Sene sonuna 

kadar iletişim planımıza göre devam edecek projeler de 
var. Doğtaş-MPR iletişimi çok güçlü.  Bizi çok iyi tanıyor ve 

yakından takip ediyorlar. Bu nedenle hem var olan içerikleri 
yönetmeleri, hem de bazen bizim 
aklımıza gelmeyen konularda bizi 

yönlendirmeleri sonucunda şu 
ana kadar çok tatmin edici basın 

yansımaları elde ettik. 

PR şirketi arayışındaki 
kuruluşlara doğru seçim için 

neler önerirsiniz? 
Öncelikle en çok inandığım şey 

herkesin en iyi bildiği işi yapması 
yönünde. PR ajansı ihtiyacı var 
ise bir PR ajansı ile çalışılması 

taraftarıyım. Bu anlamda her işi 
yapan bir ajans ile çalışmanın 

doğru olmadığını düşünüyorum. 
Seçerken PR ajansının imajı, 
ajans başkanı, geçmişte yaptıkları işler ve halihazırdaki 

müşterilerine dikkatlice bakmakta fayda var. Bir de 
karar vermeden önce bir ya da iki toplantı yapmak ve bu 

toplantılarda edindiğiniz izlenimler çok önemli.
 

MPR’deki DOĞTAŞ ekibi hakkında bize neler 
söyleyebilirsiniz? 

MPR ekibinin yapılanması, şirketimiz için oluşturduğu dil, 
hızlı ve akılcı çözümleri çok başarılı. Ayrıca içerideki ekibin 

heterojen yapısı farklı bir dinamizm katıyor. Örneğin eskiden 

gazetecilik yapmış ve çizginin diğer yanını çok iyi bilen ekip 
üyelerinin olması gerçekten çok doğru. 

Bir başka avantajı içeride bir etkinlik ekibinin olması. Bu, 
PR ve etkinliğin aynı potada olduğu işlerde çok daha hızlı 

ve efektif çalışmanızı sağlıyor ve daha iyi sonuçlar elde 
edebiliyorsunuz. Biz, dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, 

moda ve stil danışmanı Ece Sükan ve İtalyan mimar Federico 
Delrosso ile birlikte yaptığımız “Her tasarım tek bir çizgi ile 

başlar” projesinin PR ve etkinlik kısmını MPR ile beraber 
yürüttük ve amaçladığımız sonucu elde ettik.

 DOĞTAŞ’ın PR şirketinden beklentisi nedir ve bu 
beklentilerinizi MPR’den hangi oranda  alıyorsunuz?

Biz her zaman markamızı çok iyi tanıyan bir ekip ile çalışmayı 
arzu ederiz. Çünkü bizi iyi anlamazlar ise doğru anlatamazlar 

görüşündeyiz. Bir de herkesin bildiği üzere PR’da haberin 
doğru kurgulanması, değerini kaybetmemesi için doğru 
zamanda duyurulması çok önemli. Bu nedenle hızlı geri 

dönüş almak, karşınızda her zaman bir muhatap bulmak 
gerekiyor. MPR hem bu konularda, hem de gerçekleşen basın 

yansımalarımızla beklentilerimizi karşılıyor.
 

MPR çalışanlarına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 
MPR ekibi ile çalışmaktan çok memnunuz. Doğtaş-MPR 

işbirliğinin uzun süre devam etmesini umuyoruz.

Muhteşem projeye görkemli lansman
Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, stilist Ece Sükan ve İtalyan mimar Federico Delrosso, Doğtaş için mobilya tasarladı. 
Kutoğlu, Sükan ve Delrosso’nun tasarımları, organizasyonunu MPR’nin üstlendiği görkemli gecede büyük beğeni topladı.

Estetik ve konforu buluşturan yüksek kaliteli 
ürünleriyle yurt dışında da saygın bir yer edinen 
sektörün öncü markası Doğtaş Mobilya, “Onlar 
Doğtaş için tasarladılar” projesiyle mobilya 
tasarımındaki öncülüğünü aşılması zor bir eşiğe 
taşıdı. Proje kapsamında Atıl Kutoğlu, Ece Sükan 
ve Federico Delrosso’nun Doğtaş için tasarladıkları 
ürünler, MPR’nin M.Rahmi Koç Müzesi’nde organize 
ettiği görkemli gecede tanıtıldı.  Avusturya Prensi 
Hubertus von Hohenlohe ile moda, sanat, siyaset, 
spor ve iş dünyasından seçkin konuklarının katıldığı 
tanıtım gecesi, medyada geniş yansıma buldu. 

İlk Kez Doğtaş İçin
Viyana’da yaşayan Atıl Kutoğlu, ilk kez Doğtaş 
için mobilya tasarladı. Kutoğlu, top model Naomi 
Campell’e giydirdiği kendi tasarımı bir kıyafette yer 
alan şeritleri, Doğtaş için tasarladığı köşe ve berjerde de kullandı. Bu nedenle her 
iki tasarımına Naomi adını veren Kutoğlu,  “Doğtaş’ın yeni çizgilere sahip mobilya 
serisi evlerde çarpıcı, dingin, yaratıcı, huzurlu ve ferah bir dünyanın kapılarını 
ardına kadar açacak. İnsanların evlerinde yaşama sevinci aşılayacak” dedi.
Yaşayan mekanları sevdiğini belirten moda ve stil danışmanı Ece Sükan da, Kutoğlu 
gibi ilk kez Doğtaş için mobilya tasarladı.  Sükan’ın, eklektik yaklaşımla farklı üç 
koltuğu aynı oturma gurubunda birleştiren uygulaması ile Türkiye’de de tanınan 
İtalyan mimar Federico Delrosso’nun farklı keskin çizgilerle rahatlığı tek bir 
kombinasyonda buluşturan tasarımlar da büyük beğeni topladı.

Sadece Doğtaş’ın aşabileceği yeni bir eşik 
Moda, stil ve mimarinin üç yıldız isminin özel tasarımlarıyla oluşturulan Doğtaş 
Mobilya serisinin tanıtım gecesinde konuşan Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Doğan, “Bu projemizle yenilikçi tarafımızın en önemli dönüm 
noktalarından birini yaşıyoruz ve 2011’de mobilya sektörüne 
damgamızı vuruyoruz” dedi. 
Doğtaş Mobilya Genel Müdürü İsmail Doğan ise sürekli en iyinin peşindeki 
Doğtaş ile zamanın ruhunu kavrayan en iyi tasarımcıların yollarının kesişmesinin 
kaçınılmaz bir sonuç olduğunu söyledi. Kutoğlu, Sükan ve İtalyan mimar 
Delrosso’nun Doğtaş markasının birikimiyle örtüşen yaratıcı çalışmalarıyla, 
mobilyada aşılması gereken yeni bir eşiğin ortaya çıktığını ifade eden İsmail Doğan, 
bu eşiğin gerektiğinde yine sadece Doğtaş tarafından aşılabileceğini söyledi.

“MPR ekibinin 
yapılanması, şirketimiz 

için oluşturduğu dil, 
hızlı ve akılcı çözümleri 

çok başarılı.  
Ekibin heterojen yapısı 

farklı bir dinamizm 
katıyor.” 

DOĞTAŞ Mobilya Reklam ve Halkla İlişkiler Yönetmeni 
Tülin Elver,  MPR’yi Yakın Plan’a değerlendirdi
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“MPR’nin bir başka avantajı 
içeride bir etkinlik ekibinin 

olması. Bu, PR ve etkinliğin aynı 
potadada olduğu işlerde çok daha 

efektif çalışmanızı sağlıyor”
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CEO Simon Murray’in başına gelenler 
kulaklara küpe olur mu?..
Simon Murray, dünyanın önde gelen madencilik ve hammad-
de tedarik şirketlerinden Glencore’un CEO’su… Sıkı bir mace-
raperest… 71 yıllık yaşam öyküsünde, Fransız lejyoneri olarak 
Cezayir’de savaşmak da dahil, pek çok macera yer alıyor. İş 
yaşamındaki kariyeri de epey parlak.  Çok sayıda uluslararası 
şirkette tepe görevlerde bulunmuş, Fransa ve İngiltere tara-
fından üstün hizmet madalyaları ile ödüllendirilmiş.
Simon Murray, geçen aylarda İngiliz Sunday Telegraph ga-
zetesine bir röportaj verdi. Zamanlama, röportajın Glencore 

ile ilgili önemli 
bir mesajı en 
tepedeki insa-
nın ağzından 
kamuoyuna 
iletmek ama-
cıyla bizatihi 
şirketin iletişim 
danışmanların-
ca hazırlandığı 
izlenimi veriyor. 

Kadınların yapacak daha iyi işleri var.
Murray, söz konusu röportajda, genç kadınların işe 
alınmaları ve yönetim kurulunda 

görevlendirilmeleri-
nin risk olduğunu 
söyledi ve şöyle 
devam etti: “Kadınlar 
da en az erkekler 
kadar akıllı. Fakat iş 
konusunda erkekler 
kadar konsantre ve 
tutkulu çalışamıyor-
lar. Çünkü yapacak 
daha iyi şeyleri var. 

Genellikle çocuk doğurmayı ve büyütmeyi daha çok seviyorlar. 
Bu da istekleri dışında bazı sonuçlara yol açıyor.  Hamile ka-
dınlar 9 ay işten uzak kalıyor. Benim evlilik çağındaki bir kadı-
nı işe aldığımı ve bu kadının 9 ay boyunca hamilelik nedeniyle 
yönetim kurulunda olamayacağını düşünebiliyor musunuz?” 

Yeni imajı: Ortaçağ kafalı, ilkel
Simon Murray, gazeteciye bu sözleri söylerken kendin-
den emin ve rahattı. Baltayı taşa vurduğunu anladığında iş 
işten geçmişti. Kadınlardan, sendikalardan, iş ve siyaset 
çevrelerinden tepki yağmaya başladı. Murray’in ne ilkelliği 
ne ortaçağ kafalılığı kaldı.  İngiltere Çalışma Bakanı Vince 
Cable “Bu zihniyet tamamen Orta Çağ’dan kalma. Yorumla-

rı İngiltere’nin en büyük şirketlerinden birisinin 
başkanı için söylemesi kabul edilemez seviyede” 
dedi. Fransa ve İngiltere’nin en prestijli ödüllerinin 
sahibi, maceracı, kaşif, yazar ve sporcu yönleriyle 
de tanınan Murray bir anda kendini kör bir kuyu-
nun dibine düşmüş buldu.

Üstelik en kötü zamanda
Üstelik tüm bu olanlar, tam da şirketin 
60 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirmeye 
hazırlandığı bir döneme rastladı. 
Gazetedeki röportaj büyük olasılıkla 
şirketin halka arz hazırlıklarının bir parçasıy-
dı. Murray ne yapsın?.. Hatasını tamire çalıştı. 
Kadınlardan özür diledi. Gleencore’un Çin’deki 
operasyonlarının başında kadınların olduğu 
örneği verildi vs… Ama tüm bunlara artık kaç 
kişiyi inandırabilirdi?.. 
Simon Murray, koltuğunu şimdilik koruyor 
ama onun peşinde olduğu kuşkusuz bir anda 
elinden kayıp giden itibarı. 
Daha da kötüsü, kaybettiklerini geri alabil-
mek için önünde fazla zamanı 
ve enerjisi de yok.  

ABD’ de iki parlamenterin hayatı karardı
ABD’de evli ve bir çocuk babası Cumhuriyetçi kongre üyesi 
Christopher Lee, internette “maddi ve duygusal ihtiyaç-
larını karşılayabilecek, kurbağaya da benzemeyen” bir 
erkek arayan kadına mesaj attı.  Kendisini boşanmış, 39 
yaşında(doğrusu 46), lobici (ee bu doğru aslında), fit ve neşeli 
biri olarak tanıtan Lee, flört etmeye başladığı kadına belden 
üstü çıplak fotoğrafını gönderdi. Üstüne de hayal kırıklığına 
uğratmayacağı sözü verdi.
Kadın bir devlet kurumunda çalışıyordu. Lee’nin yalan söyle-
diğini fark edip gerçek kimliğine ulaştı. Sonra da yarı çıplak 
fotoğrafı ile mesajlarını “Gawker” adlı dedikodu sitesine 
yolladı. 

Olanları tahmin etmek zor deği!.. Fotoğrafı ve sözlerinin 
yayımlanmasıyla hayatı kararan Christopher Lee, ailesinden 

ve çalışma arkadaşlarından özür dileyerek istifa etti, büyük 
bir hata yaptığını belirtti, son söz olarak da kendisini affetti-
rebilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Ama 
bunun hiç de kolay olmayacağı açık.

Kuşkusuz sosyal ağlarda yazışan binlerce, belki milyonlarca 
insan, her gün benzer yalanlarla mesajlaşıyor.  Christopher 
Lee’nin yaptığı bunlardan belki de en masum sayılanların-
dandı.  Ama, sıradan insanlar yaptığında sadece tebessüm 

ettiren bazı davranışlar, toplumsal sorumluluk üstlenmiş 
kişilerce yapıldığında asla kabul görmüyor,  kitlesel tepkilere 
yol açıyor ve Lee örneğinde olduğu gibi çoğu kere yıkımla 
sonuçlanabiliyor.

Benzer hikaye Demokrat Weiner’ı da bitirdi
ABD’de benzer bir olay da Demokrat Parti kongre üyesi Ant-
hony Weiner’ın başına geldi. Weiner, medyanın parlattığı bir 
politikacıydı. Adı New York Belediye Başkanlığı için geçiyordu. 

Hillary Clinton’ın 
danışmanlarından 
Pakistan asıllı 
Human Abedin ile 
evliydi.

Nasıl olduysa, 
Weinner’ın in-
ternette tanıştığı 
kadınlara yarı çıp-
lak fotoğraflarını 
gönderdiği ortaya 
çıktı. İddiaları önce 
inkar eden Wein-
ner, fotoğraflarını 

bilgisayar korsanlarının gönderdiğini iddia etti. Ancak yeni 
delillerin ortaya çıkmasıyla kendisinin gönderdiğini kabullen-
mek zorunda kaldı.  
Üstüne “yalancı” yaftası da alan Anthony Weiner, önce olayı 
soğutma taktikleri deneyerek istifa etmek istemedi.  Ancak 
artan tepkiler karşısında görevini yapamaz hale gelince, 
koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. 

Günlük hayatta normal olan medyada kıyamet koparabiliyor
ABD’de 24 yaşındaki  kadın lise öğretmeni Ashley Payne, bir 
aile yemeğinde elinde şarap kadehiyle çekilmiş fotoğrafını 
Facebook sayfasına koyunca, tutucu velilerin baskısıyla işini 
kaybetti. Masum ama zamansız bir mutluluk paylaşımı, ör-
neğin zamanından önce açıklanan bir iş bağlantısı bile, o işin 
kaybına yol açabiliyor. Diğer yanda, yılların deneyimli köşe 

yazarlarının sosyal med-
yadaki performansları da 
hiç iyi değil. 
İtibarlarını zedeleyen 
vahim hatalar yapabili-
yorlar. Bu yüzden, bazı 
medya eleştirmenleri, 
yazarların düşüncelerini 
sadece gazetelerdeki kö-
şelerinde dile getirmeleri 
gerektiği görüşündeler.

CEO da sözün gittiği 
yeri bilmezse... 

Sosyal medya 
fena halde can 
yakıyor
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İletişim Kazaları 

Önceki sayılarımızda da altını çizmiştik, tekrarında fayda var. İletişim kazaları, dünyanın her yerinde, iletişim uzmanları 
dahil, her kesimden tanınmış insanın başına gelebiliyor ve geldiğinde de yılların emeğiyle elde edilmiş kişisel veya kurumsal 
itibarı silip süpürüyor.  Sosyal medyadaki geometrik büyüme ve her yetişkini birer muhabire dönüştüren günümüz  iletişim 
teknolojisi, tehdidin boyutunu daha da büyütüyor. Zira, kamuoyunun ilgisini çekme potansiyeli taşıyan en ücra yerlerdeki 
iletişim kazaları bile anında milyonlarca insanın konuşlandığı sosyal ağlarda dolaşıma giriyor. Bu da iletişim kazalarının hem 
sayısını ve tahrip gücünü artırıyor hem de kontrolünü güçleştiriyor.

Yeni iletişim mecraları, bir yanıyla da iletişim kazaları için yeni ortamlar 
demek.  Kullanıcıların geleneksel medyaya kıyasla kendilerini daha özgür 
hissettikleri, düşüncelerini daha kontrolsüz ifade ettikleri soysal ağlarda, 
iletişim kazalarından geçilmiyor ve bunlardan bir kısmı dramatik sonuçlara 
yol açıyor. 

To: [redacted]@yahoo.com
From: Christopher Lee
Date: Friday, January 14, 2011, 2:41 PM
Subject: Will Someone Prove To Me Not All CL Men Look Like Toads - 34 (DMV)
Hi,
Hope I’m not a toad. :) i’m a very fit fun classy guy. Live in Cap Hill 
area. 6ft 190lbs blond/blue. 39.. Lobbyist. I promise not to disappoin



Türkiye’ye “Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler” kavramını 
getiren MPR, 1  Temmuz’da 17’inci yılını kutladı. Halka 

ilişkiler mesleğinin etik standartlarının oluşturulması ve 
basın yansımalarının dünya standartlarında ölçülebilir hale 

gelmesinin de ülkemizdeki öncülerinden olan MPR’nin 
kuruluş öyküsü, 1994 krizinin tam ortasında başladı. Esnafın 

günlerce siftah yapamadığı, bir otomobil veya buzdolabı 
satışının bile haber olduğu, Türk Lirasının değerinin onur 

kırıcı düzeylerde seyrettiği, iş dünyasının kriz yönetimi bilinci 
ve becerisinden epey yoksun olduğu günlerdi.

MPR’nin kurucusu Meral Saçkan, o günlerde gazetecilik, 
reklamcılık ve kurumsal iletişim deneyimlerinin yanına, 
Avrupa’da henüz on yıllık bir geçmişi olan ve pazarlama 

iletişiminde yeni bir yol öneren “Pazarlama Yönelimli Halkla 
İlişkiler”i de eklemişti. Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler, 

MPR’nin kuruluşunun başlıca motivasyon kaynağı oldu ve 
krizin göbeğinde kurulan şirkete ismini verdi. 

Yeni bir iletişim stratejisi
Meral Saçkan liderliğindeki MPR ekibinin krizle boğuşan iş 

dünyasına, reklamverenlere söyleyeceği yeni şeyler vardı. 
Özü şuydu: “Bugüne kadar kurumsal ihtiyaçlarınız için uzun 

vadeli düşündüğünüz 
halkla ilişkiler, 

aslında pazarlama 
iletişimi sorunlarınızı 

çözmekte de çok etkili 
bir yoldur. Pazarlama 

hedeflerinize 
ulaşmada önünüzü 
açar, ciddi katkılar 

sağlar ”     
Sektördeki bu yeni 

söylem, reklam 
bütçelerinin azaltıldığı 

bir dönemde hemen 
karşılık buldu. 

Kuruluşundan bir 
hafta sonra, MPR, ilk 
müşterisi Eczacıbaşı 
Beiersdorf Cosmetic 

ile sözleşme imzaladı.  
Sektördeki yeni 

söyleme medya da 
kayıtsız kalmadı. 

Dönemin önde gelen 
haber dergisi Tempo, MPR’nin kuruluşuna üç sayfasını ayırdı. 

Bunu çok sayıda gazete ve dergideki benzer haberler izledi. 
MPR, kuruluşunun beşinci yılında sektörün liderlerinden 
biriydi. Bu konumunu sonraki yıllarda daha da pekiştirdi, 

17’inci yılına da dünya standartlarındaki kalitesini defalarca 
belgelemiş sektörün öncülerinden biri olarak girdi. 
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Türkiye’nin ilk “pazarlama yönelimli 
halkla ilişkiler” şirketi
MPR  17  YAŞINDA
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MPR, 17 yıllık yaşamında uluslararası ölçekte takdir 
edilmiş pek çok parlak başarıya imza attı. Ama, en çok 
onur duyduğu, Türkiye’de halka ilişkiler sektörünün dünya 
standartlarını yakalamasına yaptığı katkıdır. 1998’de 
ilk meslek örgütü olan “PRCI/ICCO-Turkey”i kuran beş 
üyeden biri olan MPR, basın yansımalarının uluslararası 
standartlarda ölçümünü yapabilmek amacıyla 1998’de 
kurulan “PR NET”in de yedi kurucu ortağından biridir. 
Her iki kuruluşun yönetim kurulunda yer alan MPR’nin 
kurucusu Meral Saçkan, halkla ilişkiler profesyonellerinin 
mesleki örgütlenmesine de öncülük etti. İletişim 
Danışmanlığı Derneği’nin (İDA) kurucu başkanı olan Meral 
Saçkan, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD)
bir dönem başkanlığını üstlendi. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile uluslararası ve ulusal 
meslek örgütlerince oluşturulan etik standartlara uymayı 
taahhüt eden MPR, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
(Global Compact) imzalayan az sayıdaki kuruluşlardan 
biridir. Bu sözleşmeyle yüklendiği taahhütleri titizlikle 
uyguladığı tasarruf önlemleri ve sosyal sorumluluk 
projeleriyle yerine getiriyor. 

Uluslararası İletişim 
Danışmanlığı Birliği (ICCO), 
üye şirketlerini
ICCO/CMS denetimden 
geçirerek, başarılı 
olanlara verdiği sertifika 
ile dünya standartlarını 
yakaladıklarını belgeliyor. 
MPR, son olarak geçtiğimiz 
yıl girdiği denetimden tüm 
kategorilerde başarıyla 
çıktı ve üçüncü kez ICCO/
CMS sertifikası aldı.

Birikimlerini akademik dünya ile paylaşıyor
MPR, sektördeki birikimlerini akademik dünya 
ile paylaşmaktan ayrıca gurur duyuyor.  Yönetim 
Kurulu Başkanı Meral Saçkan, 1999’dan beri Bilgi 
Üniversitesi’nde Marketing PR dersi veriyor. Saçkan, 
Anadolu’daki iletişim öğrencilerine de konferanslarla 
ulaşıyor.  Thomas L. Harris ve Patricia T. Whalen’ın kaleme 
aldığı “21’inci Yüzyılda Pazarlama Profesyonelinin Halkla 
İlişkiler El Kitabı”nı 2009’da Türkçeye kazandıran Saçkan, 
seçici kurul üyesi olduğu Aydın Doğan Üniversitelerarası 
Genç İletişimciler Yarışması ile yönetiminde yer aldığı 
Uluslararası Reklamcılar Derneği’nin Üniversitelerarası 
Reklam Yarışması’na yaptığı katkılarla genç iletişimlerin 
yetişmesine desteğini sürdürüyor. 

Müşteri portföyü gurur kaynağı
Halihazırda Türkiye İş Bankası, 

İş Bankası Kültür Yayınları, 
İş Sanat, Mc Donald’s Türkiye, 

Mc Donald’s Çocuk Vakfı, 
Anadolu Hayat Emeklilik, 

ABH(Konya Şeker), Indesit 
Company, Boehringer Ingelheim, 

M.Rahmi Koç Müzesi, Bayındır 
Sağlık Grubu, ICF Airport, 

İGDAŞ, Ülker Golf, İglo, Garanti 
Koza,  Realty World ve Türkiye 

Perakendeciler Federasyonu 
gibi önde gelen kuruluşların 

iletişim danışmanlığını yürüten 
MPR’nin referansları arasında 

Sabancı Holding, Eczacıbaşı 
Holding, Borusan Holding, Koç 

Üniversitesi, Yapı Kredi Bankası, 
TEB, Efes Pilsen, Pınar Et, 

İstanbul Sanayi Odası, Aygaz, 
Cargil Tarım, Anel Grup, Tellcom, 
Sony Ericsson, British American 

Tobacco, Piyale, Zurich Sigorta 
gibi ulusal ve uluslararası çok 

sayıda saygın kuruluş yer alıyor.

Sektörün dünya 
standartlarını 
yakalamasına 
öncü oldu 

MPR’nin yeni bir söylemle(marketing PR) sektöre girişi basında 
da geniş ilgi uyandırdı. Dönemin önde gelen haber dergisi 

Tempo, MPR’nin kuruluşuna üç sayfa ayırdı. Bunu çok sayıda 
gazete ve dergideki benzer haberler izledi.

Türkiye’nin en çok ödül alan ajansı
MPR imzalı çok sayıda çalışma, ulusal ve uluslararası 
ödüllerle taçlandırıldı. Türkiye’nin en çok ödül alan ajansı olan 
MPR’nin aldığı bazı ödüller şunlar:  
Türkiye İş Bankası, 81 İlden 81 Öğrenci
2011 TÜHİD Altın Pusula Ödülü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 
Eğitim Kategorisi
Türkiye İş Bankası, Karneni Göster Kitabını Al
2010 The Stevie Awards, IBA International Business Awards, 
CSR Onur Ödülü
Türkiye İş Bankası, Türkiye Satranç Federasyonu Sponsorluğu
2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü,  Sponsorluk İletişimi 
Efes Pilsen Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)
2010 The Stevie Awards, IBA International Business Awards, 
CSR Onur Ödülü
2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü
Türkiye İş Bankası, 81 İlde 81 Orman Projesi
2010 TÜHİD Altın Pusula Ödülü, Çevre Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk 
2010 PR News, CSR Onur Ödülü
Eczacıbaşı-Solo Kişisel Hijyen Eğitim Projesi
2009 PR News, CSR Onur Ödülü
2009 IPRA Golden World Awards, Kurumsal Sorumluluk
2009 United Nations Award, Süreklilik Onur Ödülü
Türk Ekonomi Bankası, İK ve Kıvılcım Portalı
2008 TÜHİD Altın Pusula, İç İletişim Ödülü
Türk Ekonomi Bankası, İller İçin Gelecek Stratejileri
2008 TÜHİD Altın Pusula, Gündem Yönetimi Ödülü
Pegasus Havayolları Pazarlama İletişimi Çalışmaları
2007 TÜHİD Altın Pusula, Pazarlama İletişimi Ödülü
McDonald’s Sağlıklı ve Dengeli Yaşam Çalışmaları
2007 TÜHİD Altın Pusula Özel Ödülü
Eczacıbaşı-Solo İlköğretim Okulları Hijyen Eğitimi
2006 World Business Awards, UNDP Uluslararası Özel Sektör 
Ödülü
2005 TÜHİD Altın Pusula, Özel Ödülü
Bat İmbat Dergisi
2004 TÜHİD Altın Pusula, Kurum İçi İletişim Ödülü
McDonalds Çocuk Vakfı
2004 Platin Dergisi, Sosyal Sorumluluk Ödülü
Ronald McDonald Çocuk Kulübü
2002 TÜHİD Altın Pusula, Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler 
Ödülü
2002 Best Bets Awards “Growth-Büyüme” kategorisinde 
Birincilik Ödülü
Eczacıbaşı-Solo İlköğretim Okulları Hijyen Eğitimi
2002 IPRA, Birleşmiş Milletler Özel Ödülü
McDonald’s Çocuk Vakfı
2002 TÜHİD Altın Pusula, Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü
Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor
2001 TÜHİD Altın Pusula, Sosyal Sorumluluk Ödülü
Eczacıbaşı-Solo Enfeksiyon Hastalıklarına Dikkat
2001 TÜHİD Altın Pusula, Toplumsal İlişkiler Ödülü 

MPR, küresel ölçekteki 
kalitesini denetimlerle 
belgeliyor.

10. yıl kutlaması.
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ICF Airports’un işlettiği Antalya Havalimanı, Avrupa 
Havalimanları Birliği (ACI Europe) tarafından “10 - 25 
milyon yolcu” kategorisinde “En İyi Havalimanı” seçildi. 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende ICF 
Airports yönetimi bu ödülün mutluluk ve gururunu tüm 
çalışanlarının yanı sıra havacılık ve turizm sektörünün önde 
gelen isimleri ile paylaştı.  Antalya Havalimanı aldığı bu 
ödülle kendi kategorisinde “Avrupa Havalimanı” sektörünün 
liderlik koltuğuna oturdu. 

Serhat Çeçen: Emeğimizin karşılığını aldık
Törende konuşan ICF Airports Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen “Antalya’nın ve bölgenin tanıtımı için Antalya 
Havalimanı’na ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çevreye karşı 
sorumluluğumuzu biliyor, müşterilerimize yüksek kalitede 
hizmet vermek için çalışıyoruz. Bugün emeklerimizin 
karşılığını aldığımız ve kararlılığımızı uluslararası 
havalimanı topluluğunda da kanıtladığımız için büyük bir 
mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu (TPF) Yönetim 
Kurulu Başkanı Selamet 
Aygün, kamuoyunda 
‘Perakende Yasası’ olarak 

bilinen “Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar Yasa 
Tasarısı”nın TBMM’de bekletildiğini belirterek, tüm 
tarafları ilgilendiren böylesine önemli bir konunun 
hükümetin gündeminde olmamasının sektörü hayal 
kırıklığına uğrattığını söyledi. Aygün, 80 milyar 
dolarlık bir ciroyu temsil eden perakende sektörünün 
mutlaka bir yasasının olması gerektiğini vurgulayarak, 
“Sektördeki yabancı oyuncular, yasa olmamasından 
kaynaklı boşluklardan, açıklardan yararlanarak daha da 
güçlendikten sonra mı bu yasa çıkacak?” dedi.

Bakkallar da yaşasın
Aygün sektörün yasadan beklentilerine ilişkin olarak da 
şunları söyledi: “Pazar günleri kapalı olmak istiyoruz. 
Yedi gün hizmet verdiğimiz için çalışanlarımız başka 
mesleklere yönelebiliyor. Dolayısıyla kalifiye eleman 
sıkıntısı yaşıyoruz. Aynı bölgede ihtiyacın üzerinde 
market açılmasının da engellenmesi gerekiyor. Türkiye 
perakendesinin 3-5 firmanın tekelinde kalmasını 
istemiyoruz. Bakkallar tarafında, Perakendecilik 
Yasası’nın çıkmasını istemiyormuşuz gibi bir kanaat 
var. Biz istiyoruz ki bakkallar da hayatını devam ettirsin. 
Onlar toplumumuzun olmazsa olmazları arasında. Daha 
önce federasyon ve dernekler yokken, yanı başımızdaki 
meslektaşımızla belki öldüresiye rekabet ediyorduk; o 
bizi bitirmeye ya da biz onu bitirmeye çalışıyorduk. Ama 
dernekleştikten, federasyon da oluştuktan sonra ‘onu 
nasıl yaşatabiliriz, biz nasıl yaşayabiliriz, hep birlikte nasıl 
ayakta kalabiliriz’in çalışmalarını yapıyoruz.”

Avrupa Havalimanları Birliği’nden Antalya’ya büyük ödül

Avrupa’nın en iyisi Antalya 
Havalimanı!
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PR sektöründe 17’inci hizmet yılına 
ulaşan MPR, Tekno Şirketler Grubu’nun 

25’inci kuruluş yıl dönümü için Esma 
Sultan Yalısı’nda görkemli bir etkinlik 

organize etti. Dört yüz elli yerli ve 
yabancı özel davetlinin katıldığı gece, 
birbirinden renkli etkinliklerle görsel 
şölene dönüştü. “Meat The Beatless” 

grubunun performansı eşliğinde 
düzenlenen kokteyl ile başlayan gecede, 

şirketin başarı öyküsü animasyon ve 
barkovizyon gösterisi eşliğinde anlatıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından 
performanslarını sergileyen gruplar 

konukları büyüledi. Engin Titiz ve Vals 
Orkestrası, farklı dillerde seslendikleri 

şarkılarla konuklara keyifli dakikalar 
yaşattığı gecenin en büyük sürprizi, 
MPR’nin Tekno Şirketler Grubu’nun 

25.yıl kutlaması için Türkiye’ye 
davet ettiği Avusturyalı Phoenix 

Firedancers grubu oldu. Dünyayı 
gezerek gördükleri ve öğrendikleri 

yerel motifleri, teknolojiyle birleştiren 
Phoenix Firedancers grubu lazer, ışık 
ve ateş kullanarak gerçekleştirdikleri 

gösterileri ve farklı kostümleriyle 
konukların nefesini kesti. 

Gecenin sonunda, tüm konuklara Tekno 
Şirketler Grubu’nun Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği yaparak; 
bini aşkın öğrencinin bir yıllık eğitimine 

destek verdiğini gösteren ve isme özel 

hazırlanan sertifikalar takdim edildi. 

Yabancı konuklara özel program
MPR, yurtdışından gelen konuklar 

için ayrıca özel bir program hazırladı. 
Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya gibi pek 
çok ülkeden gelen yaklaşık elli yabancı 

konuk, üç gün boyunca Ayasofya, 
Topkapı, Kapalıçarşı gibi İstanbul’un 

tarihi ve turistik yerlerini profesyonel 
rehber eşliğinde gezdi ve İstanbul’un 

eğlence hayatının en gözde mekanlarını 
tanıma fırsatı buldu. Programın son 
gününde düzenlenen boğaz turuyla 

İstanbul’un güzelliklerini günbatımında 
görmenin heyecanını yaşayan konuklar, 
unutulmaz anılarla ülkelerine uğurlandı.

İnşaat makineleri ve altyapı 
inşaat malzemeleri sektörlerinin 

lider kuruluşu Tekno Şirketler 
Grubu’nun 25’inci kuruluş yıldönümü 

etkinliklerini yürüten MPR, yılın en 
görkemli etkinliklerinden 

birine imza attı. 

MPR unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı

TPF 
perakende 
sektörüne 
acil yasa 
istiyor 

Çocukların gözde dondurma markası Hobby, 18 
Haziran’da İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünde 

gerçekleştirdiği “Karne Şenliği” ile çocukları eğlence, oyun 
ve lezzet dolu bir ortamda buluşturdu.  Ünlü komedyen 

Hakan Yılmaz’ın da yer aldığı Karne Şenliği’nde, gün 
boyunca Hobby dondurmasının lezzetini tadan çocuklar; 

super jumper, penaltı, çuval, uçuşan kartlar yarışmalarına 
katılarak aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Uzman 

eğitimciler eşliğinde “yüz boyama” aktivitesinden sonra, 
resim atölyelerinde diledikleri kadar resim yapan çocuklar, 

karikatürist, tahta bacak ve kostümlü animatörler ile de 
neşe dolu anlar yaşadı. 

Türkiye dondurma pazarının öncü ve yenilikçi markası 
Ülker Golf, Turkven Private Equity ve Standard Ünlü 

Private Equity’nin danışmanlığını yaptığı yatırımcıların 
ortaklığı ile kurulan Ice Cream Investment BV ile ortaklık 
kurdu. Ülker Golf’ün yüzde 25 hissesini sattığı ortaklıktan 

elde edilen kaynak şirkete nakit olarak aktarıldı. Ülker 
Golf bu kaynakla yurtdışı pazarlarda liderlik hedefini 

hızlandırarak, daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

Ülker Golf Genel 
Müdürü Hasan 

Tulgar (ortada), 
bu ortaklıkla 

daha geniş bir 
tüketici kitlesiyle 

buluşmayı ve 
uluslararası 
marka olma 

sürecini 
hızlandırmayı 

hedeflediklerini 
söyledi.

Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA)’nin, bu 
yıl İGDAŞ’ın ana sponsorluğunda düzenlediği 

14.Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nın sonuçları 
belli oldu. Türkiye’de reklam, pazarlama ve iletişim 

alanında eğitim gören yüksekokul ve fakülte 
öğrencilerinin katıldığı 14.Üniversitelerarası Reklam 

Yarışması’nda “Çevre Dostu Doğalgaz” konusu 
işlendi. Öğrencilerin pazarlama ve iletişim konusunda gerçek hayattan, sosyal bir konu üzerinde düşünmesini sağlayan 

yarışmanın birinciliğini Anadolu Üniversitesi’nden Ajans Fikr-i Zehir takımı kazandı. İkinciliği Yeditepe Üniversitesi’nden 
Ajans Maccho ve Ankara Üniversitesi’nden Ajans Cirrus paylaştı. Ankara Üniversitesi’den Ajans Stratus üçüncü, Işık 

Üniversitesi’nden Ajans Depo dördüncü Ankara Üniversitesi’nden Ajans Cumulus ise beşinci oldu.
Dereceye girenlerin ödülleri İGDAŞ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü Gülaçar Hız, MPR Yönetim Kurulu 

Başkanı Meral Saçkan ve juri üyeleri tarafından verildi. Törende konuşan IAA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Yalçındağ, etkinliğin öğrenciler için ciddi bir eğitim fırsatı olduğunu söyledi. Gülaçar Hız da yarışmanın sponsorluğunu 

üstlenmekten ve yarışma konusunun ‘Çevre Dostu Doğalgaz’ olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Biten tatilden hoş bir anı: 
Hobby Karne Şenliği

Ülker Golf uluslararası 
yatırımcıların da gözdesi

 “Çevre Dostu Doğalgaz” temasıyla 
yaratıcılıklarını yarıştırdılar

IAA 14. Üniversitelerarası 
Reklam Yarışması ödülleri 

sahiplerini buldu
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Tarıma dayalı sanayide Türkiye modeli yaratan Konya 
Şeker’in iştiraki PANAGRO Tarım ve Hayvancılık Ltd Şti’nin 
203 milyon liralık yatırımla Konya’nın Meram ilçesinde 
inşasına başladığı Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi’nin temeli, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı törenle 
atıldı. Törende konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, tesisin 2000 kişiye iş kapısını açacağını belirterek, 
şunları söyledi: “Bu tesisle birlikte 10 bin aile süt, 40 bin 
aile ise et hayvancılığıyla geçimini sağlayabilecek. Sadece 
kendi ülkemiz için değil, diğer ülkeler içinde kaliteli ürünler 
yapacağız. Kabe’de tavaf edenler sabah kahvaltıda bizim 
peynirimizi, öğlen yemeğinde ise bizim etimizi yiyecek. 
Vatandaşımız kaliteli, sağlıklı helal et yiyecek.”
 
Davutoğlu: Ülke değil, dünya ölçeğinde
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da konuşmasında, tesisin 

dünyanın en büyük entegre 
tesisi olma özelliğine dikkat 
çekerek,”Artık Türkiye’de 
devletin, kurumların, 
işletmelerin ve vatandaşların 
ölçeği büyüdü. Ülke, bölge 
değil dünya ölçeğinde üretim yapıyoruz.” dedi. 

Toplam et tüketiminin yüzde 15’ini karşılayacak
Türkiye’nin taze et tüketiminin yüzde 15’ini tek başına 
karşılayabilecek tesis, günlük bin 200 büyük, 3 bin küçükbaş 
hayvan kesim kapasitesine sahip olacak. Tesisin günlük bin 
ton süt üretim kapasitesi ise revize edildiğinde 2 bin tona 
çıkarılabilecek. Çevre dostu tesisin üretim prosesinden 
çıkacak tüm atıklar, biyogaz üretiminde kullanılacak, atık su 
da, içme suyu kalitesinde arıtılarak doğaya verilecek. 

Konya’ya 
dünyanın en 

büyük et-süt 
entegre tesisi 

13
YAKIN PLAN 
ŞİRKET HABERLERİ                              

Türkiye İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali, 
bankasının 87’inci kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
verdiği röportajda, 
“Aktif büyüklüğü, kredi 
hacmi, mevduat hacmi 
bakımından, özkaynak 
büyüklüğü açısından 
ve şube ağı itibariyle 
Türkiye’nin en büyük 
özel bankası olma 
vasfımızı sürdürüyoruz” 
dedi. Yurtdışında iyi bir 
yapılanmalarının söz 

konusu olduğunu söyleyen Bali, şöyle devam etti: “Yüzde 
100 iştirakimiz olan İşbank GmbH’nın Almanya’daki 12 
şubesinin yanı sıra Fransa, Hollanda, İsviçre ve çok yakın 
zamanda Sofya’da açtığı şubeyle toplam 16 şubesi var. 
KKTC’de en fazla şubesi olan bankayız. Rusya’da yeni satın 
aldığımız, yine yüzde 100 iştirakimiz olan 14 şubeli Bank Sofia 
söz konusu. Londra’da, Bahreyn’de, Erbil’de şubelerimiz 
Çin’de ve Mısır’da temsilciliklerimiz bulunuyor. Bahreyn’le 
olan dış ticaret 2005 yılından 2010 yılına dört kattan fazla, 
Mısır ile ise üç kat artmış durumda. 2010 yılında 7 milyar 

dolarlık dış ticaret gerçekleştiren Irak’a şube açtık. Oralarda 
pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. Daha kuruluşunun 8. yılında 
Hamburg ve İskenderiye şubelerini açmış bir banka İş 
Bankası. Bugünkü politikamız da o ana vizyon paralelindedir”  

Finans sektörünün yanı sıra sanayiye de büyük katkı sağladı
Adnan Bali, İş Bankası’nın kurulduğu günden bu yana 
finans sektörünün yanı sıra sanayinin gelişmesine de büyük 
katkı sağladığını belirterek, Banka’nın bugüne kadar 291 
şirkete iştirak ettiğini, 6 adedi borsaya kote, finans, cam, 
telekomünikasyon, sanayi ve hizmet sektörlerinde olmak 
üzere halen 28 şirkette doğrudan ortaklığı bulunduğunu 
kaydetti. İştiraklerinden Şişecam’ın faaliyet alanında 
Türkiye’nin pazar lideri olmasının yanı sıra bölge ülkelerinde 
de hızla büyüyerek faaliyet alanını genişletmekte olduğuna 
değinen Bali, telekomünikasyon sektöründeki iştirakleri 
Avea’nın ise yüzde 20’ye yakın pazar payı ile 12 milyonu aşkın 
aboneye sahip olduğunu vurguladı.

Krizde hem şube sayısını hem istihdamı artırdık
Kriz döneminde politikalarda kesintiye yol açmaksızın, hem 
şube açmaya hem de yeni istihdama devam ettiklerinin altını 
çizen Bali,  “Bu yıl 27 şube daha açarak 1169 şubeye ulaşmış 
bulunuyoruz. Yılın ilk altı ayında 1237 kişinin istihdamını 
sağlamış durumdayız” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik’in (AHE), Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenlediği, fotoğrafa 
ilgi duyan amatör ve profesyonel yüzlerce kadının katıldığı 

“Kadın Gözüyle Hayattan 
Kareler” fotoğraf 
yarışmasında ödüle ve 
sergilenmeye değer 
bulunan eserler, 9-23 
Eylül 2011 tarihleri 
arasında Metrocity 
Alışveriş Merkezi’nde 
sergilendi.

Kadınlara özel fotoğraf 
yarışması Kadın Gözüyle 
Hayattan Kareler, 
“Hayata Dair” temasıyla 
3 Ocak-14 Mart tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçıları 
Aramis Kalay, Timurtaş Onan, Laleper Aytek ve Anadolu 
Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney’den oluşan 
jüri, Türkiye’nin dört bir yanından 1434 amatör ve profesyonel 
kadın fotoğrafçının hayata dair anları yakaladığı 6 bin 454 
fotoğrafı değerlendirdi. Yarışmada “Kadının Özgürlük Çabası” 
isimli fotoğrafıyla Ece Polen Erciyas birincilik, “Apocalytpto” 
isimli fotoğrafıyla Ayşe Hayta ikincilik ve isimsiz fotoğrafıyla 
Ebru Çınar üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sergilenmeye değer görülen 
eserler, 5-29 Mayıs 2011 
tarihleri arasında da Tepe 
Nautilus Alışveriş Merkezi’nde 
sergilenmişti.

Modern Türkiye’nin her tuğlasında onun harcı var 

Türkiye İş Bankası 
87 Yaşında

Son 11 yılda yaptığı yatırımlarla Orta Anadolu’da küresel ölçekte bir tarım ve sanayi şirketine 
dönüşen Konya Şeker, aynı kampus içinde üretim yapan dünyanın en büyük Et-Süt Entegre 
Gıda Kompleksi’nin temelini attı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı töreni, 
ulusal basın geniş katılımla izledi.

Konya Şeker 34’üncü büyük sanayi kuruluşu
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, Konya Şeker, bir 
önceki yıla göre 2 basamak yükselerek 34’üncü sıraya yerleşti. İlk 500’e giren iki kooperatif şirketinden biri olan Konya 
Şeker, bir üretici kuruluşu olarak otomotivden, kimya sanayine, beyaz eşyadan, çimento sanayine kadar pek çok tanınmış 
marka ile kamu ve yerli/yabancı sermayeli büyük sanayi kuruluşlarını geride bıraktı.
 Son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Konya Şeker, cirosunda gerçekleşen 207 milyonluk artışla sanayi 
devleri arasında en büyük tarımsal sanayi kuruluşu olarak dikkatleri üzerine çekti. 2009’da açıklanan rakamlara göre 
cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık 174 Milyon Lira arttırtan Konya Şeker, bu yıl yüzde 24’lük bir büyüme gerçekleştirdi. 
Bir önceki faaliyet yılında 879 milyon 716 bin 527 Lira olarak gerçekleşen net satış hâsılatını da 207 milyon 364 bin 11 TL 
arttırarak, 1 milyar 187 milyon 80 bin 530 TL’ye çıkardı.  

İletişim 
danışmanlığını 
MPR’nin yaptığı 
Konya Şeker’in 
Et-Süt Entegre 
Tesisi’nin temel 
atma töreni medyada 
geniş yansıma buldu.

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” 

Fotoğraf Sergisi   
Metrocity’de 

Sol üst: 
birinci Ece Polen Erciyas
Sol alt: 
ikinci Ayşe Hayta
Yan: 
üçüncü Ebru Çınar
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McDonald’s, gençleri rock müziğin heyecanı ile coşturan Rock’n Coke’ta düzenlediği aktiviteler ile Hezarfen havaalanında 
adrenalini yükseltti. Kurban, Duman, Motörhead, Limp Bizkit, Fuchs & Cervus, Gripin, Athena, Travis, Moby, İlhan Erşahin’s 

İstanbul Sessions, Thievery Corporation’in sahne aldığı ve binlerce kişinin iki gün boyunca 
kamp kurduğu alanda gençler, McDonald’s stantlarındaki aktivitelere akın etti. Özellikle 
McDonald’s tırmanma duvarı binlerce gencin akınına uğradı ve iki günde en fazla ziyaret 

edilen aktivite mekanı oldu. Yaklaşık 400 dönümlük alanda kurulan müzik kasabasındaki 
McDonald’s standında, 
dokunmatik alanda üç 

soruya doğru cevap 
veren binlerce genç 

iki ayrı hediyeyle 
ödüllendirildi.

McDonald’s her zaman gençlerle
McDonald’s Pazarlama Direktörü Bora Tanrıkulu, dünyanın 

en değerli 4. markası olan McDonald’s’ın her zaman 
gençlerin ve genç olanların nabzını tuttuğunu ifade etti. 

Tanrıkulu, “McDonald’s her zaman gençlerle… Gençlerin 
içinde olduğu birçok projeyi destekliyoruz. Türkiye’de 
25. yılımızı kutladığımız bu yıl Rock’n Coke’ta sadece 

restoranlarımızla değil, gençlerin heyecanına heyecan katan 
aktivite ve hediyelerimizle de yer aldık. McDonald’s olarak 
gençlerin müzik için bir araya gelmesini destekliyoruz ve 

bu tip organizasyonlarda aldıkları birikimin ve gelecek için 
yarattıkları anıların içinde yer almayı istiyoruz. McDonald’s 

lezzetleri ve aktivitelerle akıllara kazınan bir Rock’n Coke 
2011 yaşandığını düşünüyoruz” dedi. 

Hem lezzeti hem aktiviteleriyle gençlerin coşkusuna coşku kattı

McDonald’s 
Rock’n Coke’ta adrenalini 

yükseltti
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MPR sektörün en deneyimli etkinlik departmanlarından 
birine sahip. Bu ekibin direktörü olarak MPR bünyesindeki 

görev tanımını biraz açar mısın?
Departman olarak müşterilerimizin iletişim hedefleri 

doğrultusunda ihtiyaç duydukları tüm etkinlikleri planlıyor 
ve hayata geçiriyoruz. Direktör olarak benim görevim; bu 

süreçte tüm ekiplerimizin ilişkilerini yürütmek, hizmet 
kalitelerini ve MPR aidiyetlerini maksimum seviyede tutmak 

olarak özetleyebiliriz.

Etkinlik ekibi kimlerden oluşur, nasıl çalışır?
Etkinlik departmanında farklı tecrübeleri ve yetenekleri olan 

3 kişilik bir ekibiz. Bu sayı kimseyi yanıltmasın. Her etkinliğe 
etkinlik sahibi müşteri grubu ve gerekli destek ekipleri ile 

beraber hazırlanıyoruz. Bu da en küçük etkinlikte bile 7-8 kişi 
demek. Tabii gerektiğinde çok kalabalık bir ekip olabildiğimizi 

de söylemeliyim. Belli konularda sürekli destek aldığımız 
part-time ekip arkadaşlarımız var. Ekip sayımız birçok 

etkinliğimizde 200’ün üzerine çıkıyor.

Etkinlik derken tam olarak ne anlamalıyız? Aslında çok geniş 
bir yelpazeden söz ediyoruz, değil mi?  

Evet çok geniş bir yelpaze olduğunu söyleyebiliriz.  
Kongreler, seminerler, konserler, şenlikler, eğitim veya bayii 

toplantılarının hepsi genel olarak etkinlik diye tanımlansa da 
hepsi birer ayrı uzmanlık alanları olan işlerdir. Bu konularda 

çalıştığımız kişilerin uzmanlığının yanında teknoloji de bizi 
destekliyor. Teknik ve dekor anlamında her alan için farklı 

ürünler var. Tüm bu olanaklardan maksimum düzeyde 
yararlanmak çok önemli. Biz MPR’de bu konuya çok dikkat 

ediyoruz. Çoğu zaman bu farkı anlatmakta zorlansak da 
her etkinliğimizde kendi kulvarında uzmanlaşmış ekip ve 

ekipmanları tercih ediyoruz. Bu tavrımızın başarımızda çok 
ciddi bir payı olduğunu söyleyebilirim.

Çoğu projede MPR içindeki farklı müşteri gruplarıyla birlikte 
çalışıyorsunuz. Bu konuda da bizi bilgilendirir misin? 
Her etkinlikte bize entegre olan müşteri ekibinin; biz 

etkinlik ekibinin tecrübelerini arttırdığına ve ufkunu açtığına 
inanıyorum. Etkinlik ekibi olarak belirli alanlarda son 

derece hassas ve dikkatli ilerlerken, müşteri ekibindeki 
arkadaşlarımızdan sürekli farklı fikirler depoluyoruz ve ortaya 
çıkan her fikri, her görüşü genel olarak değerlendirebiliyoruz. 

Düşünsenize bu çok ciddi bir çeşitlilik demek değil mi? Her 
seferinde başka bir ekipten fikirler, görüşler dinliyoruz sonra 

bu fikirler başka işlerimizde de işimize yarıyor. Aslında bu, 
ortaya çıkan işlerde sadece o iş için çalışanlar değil, MPR’nin 
neredeyse tamamının katkısının olduğunu gösteriyor. Özetle 

tam bir MPR ekip çalışması oluyor ve güzel bir üretkenlik 
ortaya çıkıyor.

MPR’nin ses getiren, medyada geniş yansıma bulan, 
müşterilerine değer katan etkinliklerinin ardında nasıl bir 

yaklaşım ve çalışma yöntemi var? 
Bir etkinliğin başarısında olmazsa olmazlar nelerdir?

Tabii ki öncelikle ekibinizin çok önemli olduğunu 
söylemeliyim. Biz çok iyi anlaşan, bir konu üzerinde 

çekinmeden tartışabilen, daha doğrusu herkesin rahatlıkla 
fikrini söyleyebildiği ve en önemlisi çok samimi bir ekibiz. 

Her birimizin farklı tecrübeleri var ve bu çeşitliliği işlerimize 
yansıtabiliyoruz. Yeri gelmişken Süha ve Esra’ya çok teşekkür 

ediyorum. Bunun haricinde iki konuda da güçlüyseniz işiniz 
çok kolay. Birincisi kesinlikle iyi fikir. İyi fikir derken üzerinde 

düşünülmüş, geliştirilmiş ve içi dolu bir fikir. İyi fikir her 
zaman iş yapar ve her zaman yer bulur. Hatta iyi fikir kendi 

bütçesini de yaratır. Bütçemiz yok diyen müşterilerimizin 
iyi fikir karşısında nasıl bütçelerini artırdığına ve o fikri 

uygulamak için neler yaptığına çok şahit olduk.
İkincisi ise iyi, hatta çok iyi planlama. Fikir sonrasında bizim 

için en önemli konu planlama. İşimizin yüzde75’inin planlama 
olduğunu her fırsatta söylüyoruz. İyi planladığımız bir iş 

uygulama aşamasında çok rahat ilerliyor. Bizim MPR’da ki 
avantajımız planlama yaparken geniş katılımlı ve çok çeşitli 

düşüncelere, bakış açılarına sahip bir ekiple ilerlememiz. Bir 
de müşterilerini çok iyi tanıyan, hassasiyetlerini bizden daha 

iyi bilen arkadaşlarımızla yaptığımız işbirliği. 

Yakın Plan’daki röportajında, Doğtaş Reklam ve Halkla 
ilişkiler Yönetmeni Tülin Elver’in MPR ile ilgili dikkat çekici 
bir saptaması var. Sayın Elver, “İçeride bir etkinlik ekibinin 

olması PR ve etkinliğin aynı potada olduğu işlerde çok daha 
hızlı ve efektif çalışmanızı sağlıyor” diyor. Konunun bu 

yanıyla ilgili siz neler söylemek istersiniz?
Etkinlik ve PR farklı disiplinler olsa da kesinlikle 

birbirlerinden ayrı değiller. Bunu çok yakından görüyoruz. 
PR’ı iyi yapılmayan veya iyi yönetilmeyen etkinlikler hak 

ettikleri yeri hiçbir zaman bulamıyorlar. Müşterilerimizi bu 
duyguya iten başka bir konu da bizim sadece “Hoşça vakit 

geçirmek için” etkinlik planlamıyor olmamızdan geçiyor. Biz 
etkinliklerin bir iletişim aracı olduğunu biliyoruz. Etkinlik 

yapılacak yerin, davetiyenin, davetiyenin gönderim şeklinin, 
kullanılan taşıtların, misafirleri arayan, onları karşılayan 

arkadaşlarımızın, yapılan yönlendirmenin, yapılan dekorunun, 
sahnenin boyutunun, şeklinin veya salonun dekorasyonunun, 

kullanılan teknik ekipmanın, sunucunun, kıyafetinin, 
konuşmasının yani her şeyin bir dili olduğunu, bunların bir 

şeyler anlatabildiğini daha doğrusu anlattığını biliyoruz. Bu 
yüzden her etkinliği çok iyi düşünerek, araştırarak ve tabii 

iyi planlayarak hayata geçirdiğimiz sürece müşterilerimize 
değer kattığımıza inanıyoruz.

Tabii Tülin hanıma bunu dile getirdiği için çok teşekkür 
ediyorum. Müşterilerimizin bunun farkında olduğunu 

bilmek çok keyifli.

“Biz etkinliklerin çok önemli bir 
iletişim aracı olduğunu biliyoruz. 

Etkinlik yapılacak yerin, davetiyenin, 
davetiyenin gönderim şeklinin, 

kullanılan taşıtların, misafirleri 
arayan, onları karşılayan 

arkadaşlarımızın,  dekorun, 
sahnenin, teknik ekipmanın, 

sunucunun, özetle her birinin 
bir dili olduğunu biliyoruz.”

MPR Etkinlik Direktörü 
Özkan Küçük

Hezarfen Havaalanı’nda 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilen Türkiye’nin 
en büyük açık hava müzik etkinliği Rock’n Coke’ta iki restoranla yer alan McDonald’s, 

lezzetli menülerinin yanı sıra düzenlediği aktiviteleriyle de heyecanı doruğa taşıdı. Rock’n 
Coke’a gelen on binlerce genç, iki günde McDonald’s restoranlarında 29 bin adet et ve tavuk 

köftesi, 16 bin 570 adet ekmek, 3 bin 287 kg patates, 4 bin 720 litre içecek tüketti.

Indesit, 4 büyük futbol 
kulübüne sponsor oldu
Manisa fabrikası başlıca ihracat üslerinden biri olan 
beyaz eşya devi İtalyan Indesit Grubu, tüketicinin futbola 
olan düşkünlüğünü marka görünürlüğüne çevirmek için 
İngiltere’den Arsenal, İtalya’dan Milan, Fransa’dan Paris 
Saint-German ve Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk futbol 
kulüplerine sponsor oldu. Indesit’in uzun yıllar voleybol 
takımlarına sponsor olduğunu belirten Indesit Company 
Global Marka ve Pazarlama Direktörü Marco Rota, “Yeni 
stratejimizde voleybol yerine futbolu desteklemeye karar 
verdik. Futbol ile görünürlüğümüzün daha fazla olacağını 
düşünüyoruz” dedi.

Türk tüketicisi kaliteye bakıyor
Türkiye’de de futbol kulüplerine sponsor olmayı 
planladıklarını ifade eden Marca Rato, şunları söyledi: 
“Türkiye bizim için mücevher gibi bir pazar. Tüketicisi 
kaliteye çok düşkün. Fiyattan önce kaliteye bakıyor. Türk 
işgücünün kalitesi ise çok etkileyici. Manisa’daki üretim 
tesisimiz dünyadaki 14 üretim tesisimiz içinde her yıl en 
iyiler ödülü alanlardan biri”.

Bloggerlar ile McDonald’s mutfağında
Hayatımızın her alanına giren sosyal medya, PR sektöründe 

de öncelikleri değiştirdi. Düşüncelerini ve görüşlerini 
paylaşan bloggerlar, ilgiyle izleniyor. Bloggerların  

McDonald’s’ı daha yakından tanımalarını sağlamak için 
McDonald’s Fulya restoranda buluşma gerçekleştirdik. 
Oldukça neşeli ve sıcak bir ortamda geçen buluşmada, 

dileyenler McDonald’s mutfağını daha yakından tanıma şansı 
da buldu.  Gıda güvenliğine McDonald’s’ın verdiği öneme 

şahit olan bloggerlar ile en kısa zamanda tekrar buluşma 
sözü ile ayrıldık. 

(Soldan sağa) A.C. Milan Ticari Direktörü Flavio Fare, Arsenal CEO’su Ivan Gazidis, 
Indesit Company Global Marka ve Müşteri Pazarlama Direktörü Marco Rota, Paris 
Saint Germain Genel Direktörü Boindreaux ve Shakhtar Donetsk Yöneticisi Joe Palmer
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 3 bin 500 üyesiyle 
en yaygın gazetecilik meslek örgütü olarak gazetecilik 
mesleğinin kılavuzlarının oluşturulması, etik alanda yaşanan 
sorunlara çözüm üretilmesi konusunda sürekli çalışıyor. 
TGC Basın Senatosu ve Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu 
bu alanda yaşanan sorunların en sık yansıdığı iki kurum 
olarak görevlerini sürdürüyor. 

Halkla ilişkiler ve gazetecilik arasında güçlü mesleki ve tarihi 
bağlar var. Öncelikle, halkla ilişkiler, geçen yüzyılın başında 
gazetecilerin kurduğu, hayat verdiği bir meslek. İletişim ortak 
paydamız. Bu yüzden, gazetecilik ve halkla ilişkiler eğitimi, 
iletişim fakültelerinde aynı çatı altında veriliyor. Günlük rutin 
içinde gazeteciler ve hakla ilişkiler profesyonelleri kadar 
yakın çalışan, iki meslek grubu daha var mıdır? Sanmıyorum.  

Mesleki yakınlığın doğal sonucu olarak, her iki sektör 
arasında insan kaynağı geçişleri de çok yoğun. Cemiyetimiz 
üyesi çok sayıda gazeteci arkadaşımız, farklı nedenlerle 
geçtikleri halkla ilişkiler sektöründe çalışıyor. Tersine 
geçişler de az değil. 

Hem gazetecilik hem de PR alanında zaman zaman mesleki 
sınırların ihlal edildiği, etik ilkelerin zorlandığı olaylarla 
karşılaşabiliyoruz. Gazetecilerin PR profesyoneli gibi 
davrandığı, PR profesyonelinin de gazetecinin görev alanına 
girip “haber yaptırtmak” gibi başlıklarla durumunu tarif edip 
sınırlarını aştığı durumlara tanıklık ediyoruz. 

Bu yakın iş ilişkinin sağlıklı, saygın, verimli, etik kurallara 
uygun yürümesinin sağlanması ve ortak iş süreçlerinin 
iyileştirilmesi, meslek örgütleri olarak bizim görevimiz. 
TGC olarak halkla ilişkiler profesyonellerinin mesleki örgütü 
TÜHİD ile birlikte imzaladığımız ortak deklarasyon, anılan 
görevi ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik önemli bir 
adım oldu. Diğer iletişim örgütlerinin de destek ve onayını 
alarak yayımladığımız ortak deklarasyonda yer alan temel 
ilkeler, her iki meslek grubu için de, özellikle etik kaygılarla 
ilgili sorunların aşılmasında yol gösterici olmayı ve mesleki 
saygılığın artırılmasını hedefliyor.

Ancak, görevimiz bu deklarasyonla bitmiş değil. 
Deklarasyondaki çağrı ve ilkeleri her fırsatta 
meslektaşlarımıza yaymaya/hatırlatmaya, daha da 
geliştirmek ve ihtiyaç halinde güncelleştirmek için birlikte 
tartışmaya, öneriler almaya devam etmeliyiz. Bu yazıyı, bu 
çerçevede değerlendiriyorum.

Halkın doğru bilgilendirilmesi ortak sorumluluğumuz
Halkın doğru bilgilendirilmesi gazeteciler kadar PR 
profesyonellerinin de en başta gelen sorumluluğudur. 
TGC’nin “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 
Bildirgesi”nde Gazetecinin Sorumluluğu başlıklı 
maddesinde şunlar yer alıyor:

“Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, 
bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla 
her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı 
da bu yönde bilgilendirmelidir. 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.”
 
Benzer ifadeler, Halkla İlişkiler’in uluslararası etik 
standartlarını belirleyen ICCO’nun Roma Bildirisi ve benzer 
başka metinlerde de var.  Örneğin Roma Bildirisi’nde şu 
ifadeler yer alıyor:

“Dernek üyesi şirket, mesleki etkinliklerini kamu çıkarına 
gereken saygıyı göstererek yürütecektir. Gerçeğe saygı 
göstermekle, bilerek ya da düşünmeden yalan ya da yanlış 
yönlendiren bilgi yaymamakla ve kasıtlı olmadan böyle bir 
davranışta bulunmaktan kaçınmak için gereken dikkati 
göstermekle her zaman yükümlüdür” 

Kamusal sorumluğun her iki mesleğin etik ilkelerinde 
öne çıkarılması, kuşkusuz boşuna değil. Halkın doğru 
bilgilendirilmesi ve kamu çıkarını gözetmenin diğer tüm 
görev ve sorumluluklarımızdan önce geldiği bilinciyle 
hareket etmek, yola çıkış noktamızı oluşturuyor.

İşbirliği ve dayanışma gerekli
Saygın bir meslekte çalışmak herkesin arzusu. Mesleki 
saygınlığı artırmada en çok ihtiyaç duyduğumuz araç ise 
güçlü meslek örgütleri. Dolayısıyla meslek örgütlerimizi 
güçlendirmek gibi, ayrı bir sorumluluğumuzun bulunduğunu 
hatırlamamız gerekiyor. Ama her şeyden önce, gazeteciler ve 
halkla ilişkiler profesyonelleri, kaliteli, saygın bir işbirliğinin 
dayanışma ve birbirlerini anlamaya çalışmaktan geçtiğini 
unutmamalı. 

Gazetecilik - 
PR’daki sınırlar ve 

kamu yararı 
Sibel Güneş

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreteri
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