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Lider kuruluşların iletişim 
danışmanı MPR, yeni yılda 

5 büyük kuruluşa daha 
iletişim danışmanlığı 

hizmeti vermeye başladı. 
MPR’nin yeni müşterileri 
DİA Holding, OTİ Holding, 

Kılıç Deniz, Aktaes ve 
İnci Akü sektörlerinin 

lideri ya da önde 
gelen kuruluşları 

arasında yer alıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 

55. yılını kutladı  
Devamı 10. sayfada

PR sektörünü şekillendirecek 
yeni trendler  3. sayfada

İletişim kazaları siyasetçi öğütüyor
5. sayfada

McDonald’s, Türk damak zevkine 
uygun köfte üretti 11. sayfada

Mehmet Ali Ergün ile söyleşi
16. sayfada

DİA Holding, 
2006’da Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde 
kuruldu. Dünyaca 
ünlü yapılara imza 
atan DİA Holding’in 
Dubai, Bakü ve 
İstanbul’da üç ana 
ofisi bulunuyor.

OTİ Holding, 
Türkiye’nin yurt 
dışındaki en büyük 
şirketlerinden biri. 
Turizm sektöründe 
Rusya başta olmak 
üzere, 24 ülkede 
faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Kılıç Deniz, 26 
balık yetiştirme 
tesisindeki 40 bin 
ton kapasitesiyle 
Avrupa’nın en büyüğü. 
İtalya ile başlattığı 
ihracatı 40 ülke ile 
sürdürüyor.

Aktaes, dünyanın 
en çok rağbet gören 
içecek markalarını 
pazarlıyor.
Ürünleri arasında 
Perrier maden suyu 
ile İtalyan kahvesi 
İlly de var.

İnci Akü, Türkiye’nin 
ihracat liderlerinden. 
4 milyon 500 bin 
akü/yıl kapasiteli 
Manisa fabrikası 
ve 3 milyon akü 
kapasiteli Ukrayna 
fabrikasından 67 
ülkeye ihracat yapıyor.

MPR yeni yıla 5 yeni müşteri ile girdi 
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EDİTÖRDEN Ali Er
Medya Danışmanı

PR’ın bir meslek olarak ortaya 
çıkışının tarihini 19. yüzyılın 
sonlarına kadar götürebiliyoruz. 
Türkiye’de sektöre dönüşmesinin 
hikayesi 30 yıl kadardır. 
Peki, bugün PR kavramı içine 

yerleştirdiğimiz faaliyetlerin tarihi de bu kadar kısa mı?
 
II.Ramses’i aşan PR’cı bir adım öne çıksın!.
Kadeş Savaşı’nda ordusuyla birlikte yok olmaktan 
mucize eseri kurtulan Mısır Firavunu II.Ramses, Hititler 
ile barış masasına otururken, Mısır halkına büyük bir 
zafer kazandığını duyurdu. Tapınaklar, saraylar ve anıt 
mezarların duvarları zaferi anlatan resimlerle doldu.  O 
resimler, 3 bin yılı aşkın zamandır II. Ramses’i muzaffer, 
Hititler’i mağlup diye tanıtıyor…

PR öncesi PR’cımız bir çitftçi!
Yolunuz bir şekilde şeker sanayinin tarihi ile 
kesişmediyse, büyük olasılıkla yandaki fotoğrafın sahibini 
tanımıyorsunuzdur. Tanıştırmış olayım. Uşaklı çiftçi  
Molla Ömer oğlu Nuri… Türk şeker sanayinin öncüsü, 
Milli Mücadele önderlerinin ifadesiyle “Beybaba”,  Soyadı 
Kanunu sonrasının Nuri Şeker’i…

Milli Mücadele zaferle 
sonlandığında Nuri Şeker, 
60 yaşındaydı. Bir vesileyle 
Avrupa’dan getirttiği şeker 
pancarı tohumunu tarlasına 
ekmiş,  yıllarca bu pancardan 
şerbet ve köpük helva 
yapıp satmış. Sonra da bir 
tarım uzmanı ve ekonomist 
vizyonuyla Türkiye’nin şeker 
fabrikasına olan ihtiyacını 
dillendirmiş, kendini ilk şeker 
fabrikasını kurmaya adamış.
Dalgasını geçen köylüler, deli 
gözüyle bakanlar olur ama üç 
yıl boyunca köy köy dolaşıp 
yumurta, buğday karşılığında 

hisse senedi satan Nuri Şeker, eşraftan, köylüden 
topladıklarıyla sermayenin bir bölümünü denkleştirir ve 6 
Kasım 1925’te Türkiye’nin ilk şeker fabrikasının temelini 
atar. Fabrika, ertesi yıl Ekim ayında üretime hazırdır.

Sermaye dilenirken, açılışa para dökmek!..
Ekonomik darboğaza rağmen Nuri Şeker görkemli bir 
açılış töreni organize eder. Devlet erkanının yanında, 
çeşitli illerin önde gelen isimlerini davet eder. 
Davetlilere özel vagonlar tahsis ettirir, İzmir’den 
pastalar getirtir, günün anısı olarak da ilk ürün şekeri 
zarif keseler içinde davetlilere hediye eder.

Fabrika, Türkiye’nin dört yanından gelen davetlilerle dolup 

taşar. Pancarın şekere dönüşünü hayret ve takdir duyguları 
içinde izleyen davetliler, Uşak Şeker Fabrikası’nın açılış 
heyecanını yurdun dört bucağına taşırlar.

Kredi için kapısını çaldığı bazı hükümet yetkilileri Nuri 
Şeker’e “açılış için bu kadar masrafa ne gerek vardı”, diye 
sorarlar. Verdiği cevap basbayağı PR dersidir:
 “İmana kavuşan bir ruh gibi, kendi kıymetinden emin 
bir müessese meydana getirdiğimi, vatanımızın dört bir 
köşesine duyurmak istiyorum. Delilsiz olarak ispat edilecek 
bir hakikat karşısında en küçük bir tereddüde düşmek 
benim için mevzubahis değildir”

Karar vericileri etkileme diye bir kavram yoktu ama
Nuri Şeker, açılışın ardından işletme sermayesi temini için 
Ankara’nın yolunu tutar. Milletvekillerine ve bürokratlara 
fabrikasının ilk ürünü şekeri, dışı beyaz ipek, içi kırmızı 
satenden yaptırdığı keseler içinde hediye eder. Kırmızı 
beyaz keseler, milli duyguları kabartır.  

Milli renklerimizi taşıyan keseler çok etkileyicidir ama 
Atatürk, İsmet İnönü ve Meclis Başkanı Kazım Özalp’e 
milletvekillerine verilenin aynısını vermek olmaz. Nuri 
Şeker, Sanayi Maadin Bankası aracılığıyla İstanbul’da çok 
zarif, süslü sepetler hazırlatır. Hediyelerini, “Buyurunuz 
kurduğum fabrikanın şekeri” diyerek kendilerine sunar. 

Atatürk, kendisini Çankaya Köşkü’nde kabul eder, büyük 
ilgi gösterir. Meclis Başkanı Kazım Özalp ise sepeti 
aldığında hıçkırıklara boğulur. “Beybaba! Ben iki sebepten 
dolayı ağlıyorum” der Kazım Özalp,  “Biri sevinç gözyaşları, 
diğeri şimdiye kadar senin işlerini hep menfi şekilde ela 
alıp daima müşkülat çıkarmam. Çünkü senin fabrika 
kuracağına şu dakikaya kadar bir an bile inanmamıştım. 
Vicdanımın müsterih olması için senden şunu rica 
edeceğim. Bir arzun varsa söyle. Ben de sana bir 
hizmette bulunayım”

Bu görüşme, Ziraat Bankası’ndan 307 bin liralık kredi 
temini ile sonuçlanır.

PR köklü bir meslektir
Tanıtım, bilgilendirme, etkinlik, lobi, itibar inşası gibi 
faaliyetler bugünkü içeriğinden farklı da olsa PR’ın bir 
sektör olarak ortaya çıkmasından çok önce de vardı. 
Benzerlerine tarihin her döneminde rastladığımız bu 
tür faaliyetler, kitle iletişim araçlarının ve ekonomik 
gelişmenin bir aşamasında çok daha önemli hale geldi ve 
profesyonel ellere ihtiyaç duydu. Bu ihtiyaçtan da yeni bir 
uzmanlık alanı olarak PR doğdu. 

PR’ın tarihsel gelişimi, belirgin biçimde kitle iletişim 
araçlarının gelişmesine paralel bir seyir izler. Örneğin, 
PR’ın Türkiye’de bir sektöre dönüşmeye başladığı 80’li 
yılların sonu, 90’ların başı, aynı zamanda gazetelerin 
ekonomi sayfaları vermeye başladığı, özel radyo ve 
televizyon kanallarının kurulduğu, basında mülkiyet 
yapısının değiştiği, ekonominin dışa açıldığı yıllardı. 

Özetle, PR genç ama derin tarihsel kökleri olan 
bir meslektir. 

PR’dan evvel PR
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2012’de PR ve 
iletişim sektörünü 
şekillendirecek 
trendler neler 
olacak?
“Halkla ilişkiler bilgi temelli bir iletişim yolu 
olduğu için, son yıllarda içerik geliştirme 
konusuna yatırım yaptığı için ve sadece tüketi-
cilere değil, bütün paydaşlara yönelik planlar 
yaptığı için güvenilirlik ve inandırıcılık açığını 
kapatacak en önemli iletişim disiplinidir”

Nuri Şeker

2012 ve sonrasında iletişim sektörünün baş etmesi gereken 
en büyük sorun, güven sorunu...Batı dünyasında tüketicilerin 
üçte ikisi reklamların doğruyu söylediğinden kuşku 
duyuyorlarsa burada büyük bir sorun, hatta güven bunalımı 
var demektir.

Tüketici artık kendi konuşuyor. Dijital medyada, sosyal 
ağlarda ve bloglarda markalar hakkında, marka deneyimleri 
hakkında, reklamlar hakkında konuşuyorlar.
Karşımızda iletişimcilerin tek yönlü söylediği mesajlara 
inanan bir kitle yok artık.Yeni tüketici artık üreticilerin 
önlerine sürdüğü her şeyi pasif bir şekilde kabul etmeye 
istekli değil.

Artık insanların biribirleri arasındaki paylaşımları var. 
Şimdilik  genç bir kitle diye tanımlayacağımız bu büyük 
topluluk, hem geleceğin karar vericileri hem de ailenin satın 
almayı yapan bireylerine etki edici bir profil oluşturuyor.

Bu nedenle en önemli trend, insanlar arasındaki diyaloglara 
marka hikayelerimizi dahil etmek, markamızın konuşulur 
olmasını sağlamak. Ama bu dünyada kabul görmek için, 
güvenilir olmak ön şart. Ayrıca onların dilleriyle konuşacağız, 
onların sahici bulduğu şeyleri anlatacağız.
Onların zevk ve tutkuları dahilinde eğlendirme,tatmin etme ve 
şaşırtma yeteneğimizi ortaya çıkaracağız.

İkinci konu marka vaadinin özellikle markanın sahipleri 
olan çalışanlar ve satış örgütleri tarafından içselleştirilmesi. 
Tezgahtardan, call center görevlisine, güvenlik elemanından, 
muhasebe çalışanına kadar her kademedeki insan kaynağının 
marka vaadini taşıması değil, yaşaması gerekiyor. 

Çemberi ancak böyle tamamlayabiliriz, inandırıcılık açığını 
ancak böyle kapatabiliriz.

Türkiye’de henüz genç bir iletişim disiplini olan halkla 
ilişkilerin önümüzdeki dönemde, batıda olduğu kadar 
gelişeceğine, iletişim planları içindeki payını arttıracağına 
yürekten inanıyorum. 

Neden? 
Halkla ilişkiler bilgi temelli bir iletişim yolu olduğu için, son 
yıllarda içerik geliştirme konusuna yatırım yaptığı için ve 
sadece tüketicilere değil, bütün paydaşlara yönelik planlar 
yaptığı için güvenilirlik ve inandırıcılık açığını kapatacak en 
önemli iletişim disiplinidir.

Meral Saçkan
MPR Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi
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KalDer’in Ulusal Kalite Ödülleri töreni 30 Kasım 2011 
tarihinde gerçekleştirildi. Ödüller için başvuran 11 kuruluşta 

5’i finale kalmaya hak kazandı. İGDAŞ,  Büyük İşletme 
Kategorisi’nde Büyük Ödüle layık görülen kurum oldu. 

“Kalite yolculuğumuzda başarının kanıtı”
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, kuruluşlara yalnız kalite 
uygulamalarında değil, rakiplerinden farklılaşmada da yol 
gösteren Ulusal Kalite Ödülleri’nde ödül kazanmanın haklı 

gururunu yaşadıklarını belirtti. 

Aslan, “Geçtiğimiz yıl 18.’si düzenlenen Ulusal Kalite 
Ödülleri’nde kazandığımız Başarı Ödülü’nün ardından bu 
yıl, Büyük Ödüle 

aday olduk ve ödülü 
almaya hak kazandık.  

Bu ödül İGDAŞ’ın 
kalite yolculuğunda 

göstermiş olduğu 
başarının kanıtıdır. 

İstanbul’da yaptığımız 
çalışmalarla, 

oluşturduğumuz 
yüksek kalite 

standartlarıyla tüm 
Türkiye için hem 

öncü hem de örnek bir kurum olduk. Başarımızın ardında 
mükemmeli arama çabamız var.” dedi.

Toplam Kalite Yönetimini ve Mükemmellik Modelini bir 
kurum kültürü haline dönüştürmeyi ve diğer kamu 

kuruluşlarına örnek olmayı amaçladıklarını da belirten 
Aslan, şunları söyledi: “25 yıllık bilgimiz ve tecrübemiz 

ile sektörümüzün gelişimini sağlayan lokomotif gücüyüz. 
Benimsediğimiz kalite kavramı kurumun müşteri 

memnuniyetini sağlamanın ötesinde hizmetlerimizi sürekli 
iyileştirmemizi ve çalışanlarımızın motivasyonunu artırmayı 

teşvik eden bir yapı halini almamızı sağladı. Kullandığımız 
doğalgaz altyapı sistemleri, uluslararası standartlardaki 

ekipmanlarımız ve tüm çalışanlarımızla hizmet kalitemizi 
her geçen gün artırıyoruz. KalDer Büyük Ödülü’nü tüm 

çalışanlarımız adına alıyorum. Biz bu ödülü İGDAŞ Ailesi 
olarak ortaya koyduğumuz çalışma prensibimiz ile kazandık.” 

Ülker Golf, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve uluslararası 
araştrma kuruluşu KA Araştırma ltd tarafından yürütülen 
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2011 yılı 3. 
çeyrek ölçüm sonuçlarına göre müşteri memnuniyetinde 

birinci oldu. Ülker Golf’ün 4. kez birinci olduğu ölçümler, 81 
ilde 7 bin 488 tüketici görüşmesi ile belirlendi. Araştırmada; 

konserve-sos-salça, et ve tavuk ürünleri, kişisel bakım 
ürünleri, ev temizlik ürünleri, margarin, dondurma, sıvı yağ 

ile süt ve süt ürünleri sektörleri ölçüldü.
 

Kaliteye verdiğimiz değerin sonucu
Ülker Golf Genel Müdürü Ender Buruk, “Ülker Golf olarak 

tüm Türkiye genelinde yapılan müşteri memnuniyeti 
araştırmasında dondurma sektöründe bir kez daha birinci 

seçilmekten gurur duyduk. Ülker Golf’ün birinci olmasında 
öncelikle tüketici memnuniyetine ve kaliteye verdiğimiz 

değer önemli rol oynamaktadır. Sürekli geliştirdiğimiz Türk 
damak zevkine uygun lezzetli ürünler ve kalite anlayışımız ile 
Türkiye’nin her köşesindeki müşterilerimize ulaşıyoruz” dedi.

KalDer 
Büyük Ödülü 

İGDAŞ’ın 

1998 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ni Türkiye’de başlatan 
KalDer’in “Büyük Kalite Ödülü”ne İGDAŞ layık görüldü. 
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Ülker Golf, 
müşteri memnuniyetinde 

4. kez birinci

Hotpoint-Ariston, Türkiye’de her beş çocuktan birinin 
alerjik hastalığı bulunmasından yola çıkarak ürettiği anti-

alerji programına sahip yeni nesil çamaşır makinelerini, 
AVM’lerde düzenlediği renkli etkinliklerle tanıttı. AVM’lerdeki 

etkinlikler çerçevesinde binin üzerinde çocuk, oyunlarla alerji 
konusunda bilinçlendirilirken, Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. 
Yonca Nuhoğlu “Alerjik Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri” 

konulu söyleşilerle anne ve babaları bilgilendirdi.

Tüketiciye yönelik çözümlerin iddialı markası Hotpoint-
Ariston, alerjenleri yüzde 99,99 oranında ortadan kaldıran 

anti-alerji programına sahip yeni nesil çamaşır makinelerini, 
AVM’lerde düzenlediği etkinliklerle tüketicilere tanıttı. 

Hotpoint-Ariston’un “Anti-Alerji” temalı etkinlikleri Aralık ve 

Ocak ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri Cevahir, Torium, 
Forum İstanbul ve Carousel’de gerçekleşti.  

Etkinlik kapsamında çocukların oynadığı “Bakteri 
Yakalama Oyunu” ile binin üzerinde çocuğa ulaşılarak hem 
çocuklar hem de aileler alerjenler ve önlemleri konusunda 

bilinçlendirildi. Yoğun ilgiyle karşılanan oyuna zaman 
zaman aileler de katıldı. Çocuklar oyun oynarken Hotpoint-

Ariston’un anti-alerji programına sahip yeni nesil çamaşır 
makinesini merak eden aileler de makinenin özellikleri 

hakkında bilgi aldılar. 

Hotpoint-Ariston’un AVM’lerde düzenlediği anti-alerji 
temalı etkinlilerde binin üzerinde çocuk “bakteri yakala-

ma” oyunuyla alerji konusunda bilinçlendirildi.

Eğlenirken alerjiden 
korunmayı öğrendiler  

Boehringer Ingelheim Türkiye çalışanları 
“Daha Fazla Sağlık” için yarıştı
Boehringer Ingelheim çalışanları arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Onlarca çalışanın 
birbirinden güzel fotoğraflarıyla katıldığı yarışmada birinciliği, Bengi Aydilek elde etti.

Kasım 2011 tarihinde başlattığı “ Daha Fazla Sağlık” projesi 
ile dünyada ve Türkiye’de sağlık alanında sosyal girişimciler 
arayan Boehringer Ingelheim, üçüncüsünü düzenlediği 
fotoğraf yarışmasının konusunu “Daha Fazla Sağlık” olarak 
belirledi. 
“Yaratıcılıkla Gelen Değerler” vizyonu çerçevesinde, hayatın 
her alanında yaratıcılığı destekleyen Boehringer Ingelheim, 
çalışanları arasındaki bağı güçlendirmek, yaratıcılıklarına 

destek olmak ve hayatın içinden kareleri sanat yapıtlarına 
dönüştürmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 
fotoğraf yarışmasına bu yıl da çalışanlar yoğun ilgi 
gösterdiler. 
Çalışanlarına verdiği değer ile her zaman ön plana çıkan 
Boehringer Ingelheim, insana yatırımı bir değer olarak 
görüyor ve çalışanları için her yıl birçok etkinlik, seminer ve 
eğitim programları düzenliyor.
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Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wuff, geçtiğimiz Aralık 
ayında Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olan Bild’in, 
geçmişte bir arkadaşının eşinden düşük faizle aldığı 500 bin 
Euro tutarındaki krediyi haberleştirme hazırlığında olduğunu 
öğrendi. Wullf, hemen gazetenin genel yayın yönetmeni 
Kai Diekmann’ı aradı. Ancak, o sırada ABD gezisinde olan 
Diekmann’a ulaşmadı. Wulff, o gerginlik içinde  yapmaması 
gereken hatayı yaptı ve Diekmann’ın telesekreterine şu 
mesajı bıraktı: “Eğer bu inanılmaz hikâye gerçekten gazetede 
yayınlanırsa, gazetenin bağlı olduğu Springer Grubu ile tüm 
ilişkiler kesilir”

Wulff’un bıraktığı mesaj, demokratik toplumlarda basına 
yönelik açık bir tehditti. Wulff, ayrıca gazetenin bağlı olduğu 
Springer Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner’i 
de arayarak Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann’a müdahale 
etmesini rica etmiş, ancak Döpfner, Cumhurbaşkanı’na 
gazetenin yazı işlerine karışmak istemediğini söylemişti.

Medya Cumhurbaşkanına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Wulff’un kendisiyle ilgili haberin 
yayımlanmasını engellemek için Bild Gazetesi’ni tehdit 

ettiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte gazetecilik meslek 
örgütlerinden, medya dünyasından, siyasetçilerden ve 
halktan tepki yağdı. Bild, olayı doğrulayan bir açıklama 
yapınca, gazeteler kavgada söylenmeyecek ifadelerle 
Cumhurbaşkanını eleştiri yağmuruna tuttu. Gazetelerin 
tepkilerinden öne çıkan ifadeler şöyle:

Frankfurter Rundshau: “Wulff’un medyayı tehdit etmesi, 
üstelik Bild Gazetesi’nin genel yayın yönetmenine bu konuda 
sesli mesaj bırakması çok aptalca bir tutum” 

Frantfurter Allgemeine: “Katar’da basın özgürlüğünden 
bahseden Wulff’un Diekmann’ı tehdit etmesi anlaşılamaz 
bir durum. Ülkenin en üst kademesindeki kişi aklını peynir 
ekmekle yemiş olmalı” yorumunda bulundu. 

Süddeutsche Zeitung: Wulff, Osnabrück Kaymakamı, 
Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı değil. O bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı. Ancak bu görev ona bir beden büyük geldi. 

Berliner Morgenpost: Wulff’un asıl problemi, hesaba 
koymadığı geçmişiyle şimdiki ahmaklığı arasında sıkışmış 

olması. 

Financial Times Deutschland:Wulff, görevini 
yerine getiremiyor. Böyle biri daha fazla 
Cumhurbaşkanı olarak kalmamalı.

Ayakkabı gösterip istifaya çağırdılar
Cumhurbaşkanı Wulff, siyasetçilerden de 
büyük tepki ve ağır eleştiriler aldı. Koalisyon 
ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili 
Erwin Lotter, Wulff’un istifasını istedi. 
Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
ve Yeşiller Partisi de Wulff’un içine düştüğü 
durumun Cumhurbaşkanlığı makamıyla 
bağdaşmadığına dikkat çektiler. Yeşiller 
partisi Genel Sekreteri Steffen Lemke, 
iddiaların Wulff’a ve makamına zarar verdiğini 
belirterek, Wulff’un bu duruma son vermesi 
gerektiğini açıkladı.
Arap ülkelerinde aşağılama ifadesi 
olan ayakkabı atılmasından esinlenen 
bir grup Alman da Başkent Berlin’de 
gerçekleştirdikleri protesto gösterisinde 
Wulff’a ayakkabı göstererek istifaya çağırdı.

Merkel’in desteği de istifayı önleyemedi 
Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Wulff’un yanında 
yer aldı ve istifayı gerektiren bir neden görmediğini söyledi. 
Merkel’in desteği üzerine Wulff, istifa etmeyeceğini açıkladı. 
Ancak, artık saygın bir cumhurbaşkanı değil, itibarsız biri 
olduğunun farkındaydı. Bu arada, medya da eski defterleri 
karıştırmaya başladı. First lady Bettina Wulff’un evlenmeden 
önce bir dönem eskortluk yaptığı ileri sürüldü, Aşağı 
Saksonya Sosyal Demokrat ve Yeşiller Partisi’nin meclis 
grupları, bir toplantının finansmanı konusunda yalan ifade 
verdiği gerekçesiyle istifasını istedi, eski sözcüsü Olaf 
Glaeseker hakkında da rüşvet aldığı şüphesiyle soruşturma 
başlatıldı.

Christian Wulff, istifa baskılarına iki ay kadar dayanabildi. 
17 Şubat 2012’de eşi Bettina Wulff ile birlikte kameraların 
karşısına çıktı ve istifa ettiğini duyurdu.  Hatalar yaptığını 
ancak her zaman dürüst davrandığını söyleyen Wulff’un veda 
konuşmasındaki şu sözleri dikkat çekiciydi:  Hakkımda son 
zamanlarda çıkan haberler nedeniyle yeteri kadar güvene 
sahip olmadığıma inanıyorum.  Cumhurbaşkanlığı görevini bu 
durumda ne ülke içinde ne de yurt dışında başarılı bir şekilde 
ifa etmem mümkün değil.  Bu nedenle bugünden geçerli 
olmak üzere görevimden istifa ediyorum.

Romanya Dışişleri Bakanı da gafıyla kalmadı
Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi ise yaptığı gafın 
bedelini koltuğundan olmakla ödedi. Ocak ayı içinde hükümet 
karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara blogunda hakaret 
eden Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi, Başbakan 
Emil Boc tarafından görevden alındı. 

Dışişleri Bakanını görevden aldığını mecliste yaptığı 
konuşmada açıklayan Başbakan Emil Boc, Baconschi’nin 
vatandaşlar hakkında uygunsuz ifadeler kullandığını 
belirterek “Halk sadece hükümeti değil, tüm siyaset 
sınıfını protesto ediyor. Bu ortamda bazı meslektaşlarımın 
göstericiler hakkında yaptığı gaflar beni üzdü. Tüm 
Romanyalılardan özür dilerim. Baconschi’yi görevden 
alıyorum” dedi.

Görevden alındığını öğrendiğinde Brüksel’de Avrupalı 
meslektaşlarıyla toplantı halinde olan Baconschi,  hükümeti 
ve özellikle de kemer sıkma tedbirlerini protesto eden 
göstericilere, kişisel blog sayfasında hakaret etmişti. 

Baconschi, “Ülkenin geleceğine, çalışan vatandaşlar karar 
verir. Bu şiddet yanlısı, cahil varoş güruhu değil” diye 
yazmıştı. Muhalefet, Baconschi’nin görevden alınmasını 
yeterli bulmayıp erken seçim istedi.

Deneyimliler de hata yapar
Sözün nereye gittiğini ve karşı tepkileri öngöremeyen 
Baconschi aslında deneyimli bir diplomat. 2009 yılından bu 
yana Dışişleri Bakanı olan Teodor Baconschi’nin kariyerinde 
Vatikan ve Paris büyükelçiliği görevleri de var.

Yılmaz Yunanistan’ı ayağa kaldırdı
Artık günlük politikanın içinde yer almayan eski Başbakan 
Mesut Yılmaz’ın, geçen aralık ayında gazeteci Enver Aysever’e 
telefonla verdiği ucu açık demeci, hem Türkiye’de hem 
Yunanistan’da ortalığı karıştırdı. 

Yılmaz, kendi döneminde Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun 
hazırladığı Susurluk Raporu’nun sansürlenen sayfalarıyla 
ilgili soruya verdiği cevapta, söz konusu sayfaların faili 
meçhul cinayetleri değil, Yunanistan’daki orman yangınlarıyla 
ilgili olduğunu söyledi. Deneyimli bir eski politikacı olarak 
sözlerini çok dikkatle seçmesi beklenen Yılmaz’ın muğlak 
sözlerini en azından gazeteci böyle anlamıştı. 

Yunanistan’da bu yönde zaten iddialar vardı. Yunan medyası 
ve siyaset kurumları hareketlendi. Bazı belediyeler ise 
tazminat talebinde bulunmak üzere hareket geçti. 
Yılmaz, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, bu anlama gelebilecek 
bir açıklamada bulunmadığını söyledi. Ancak ok yaydan 
çıkmıştı. Yılmaz’ın savunması samimi ve tümüyle gerçekleri 
yansıtsa bile inandırıcılık şansı düşüktü. Çünkü, 90’lı yıllarda 
Türkiye ve Yunanistan’da peş peşe meydana gelen yangınların 
her iki ülkenin ajanlarınca sabotaj amaçlı çıkarıldığına dair 
iddiaların oluşturduğu algılar buna engeldi.

Mesut Yılmaz gibi dışişleri bakanlığı da yapmış deneyimli bir 
politikacının, kritik bir konuda ucu açık ifadeler kullanması, 
sözün ucunun nereye varabileceğini bir an için kestirememesi 
hiç kuşkusuz ciddi bir iletişim kazasıydı ve farklı koşullarda 
daha büyük bir krize yol açabilirdi. Ağır ekonomik sorunlarla 
boğuşan, bu nedenle şu an iç sorunlarıyla başa çıkmaya 
çalışan komşumuzun bu durumu, iki ülke arasında olası ciddi 
bir krizi engelledi. Ne var ki, bu konunun gelecekte istismar 
malzemesi olarak kullanılmak üzere depoya kaldırılmış 
olması da büyük olasılık.

İletişim kazaları 
siyasetçi öğütüyor 
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İletişim Kazaları 

İletişim kazaları en çok politikacıları vuruyor. Son kurbanlar ise Almanya 
Cumhurbaşkanı Wulff ile Romanya Dışişleri Bakanı Baconschi oldu



İletişimde iş ortağı olarak MPR’yi seçen OTİ Holding, başta 
Rusya olmak üzere 20 ülkede gerçekleştirdiği operasyonlarla 
dünyanın önde gelen turizm oyuncuları arasında yer alıyor. 
OTİ Holding’in çatısı altında tur operatörlüğü, seyahat 
acenteliği, konaklama, havacılık ve güvenlik ana alanlarında 
faaliyet gösteren 15 iştiraki bulunuyor. 3 bine yakın 
profesyonel çalışanıyla 24 ülkede, 5 kıtada turizme hizmet 
veren OTİ Holding, geçtiğimiz yıl tüm pazarlarda toplam 
1 milyon 380 bin turiste hizmet verdi. 2012 hedefi ise yolcu 
sayısını yüzde 22 artışla 1 milyon 680 bin kişiye ulaştırmak. 
OTİ Holding’in iştirakleri arasında yer alan Coral Travel, 
Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Yurt dışındaki 
en büyük 50 Türk şirketi” araştırmasında 5’inci, Coral Travel 
Ukrayna ise 40’ıncı sırada yer aldı. Avrupa Birliği tarafından 
belirlenen turizm sektörü standartlarına uyumlu turizm 
ürünleri oluşturmayı ve bu ürünleri daha da geliştirmeyi 
amaçlayan OTI Holding, bu sene 20’inci yılını kutluyor.

IC Yatırım Holding ve Intersun Holding’in işbirliğiyle 2006 
yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kurulan ve dünyanın 
önemli inşaat projelerini hayata geçiren DİA Holding, iletişim 
danışmanlığı hizmetini MPR’den almaya başladı.
Azerbaycan’ın ebedi alevlerini sembolize eden ve alev 
şeklinde tasarlanmış 3 yüksek kuleden oluşan Alev Kuleleri 
Projesi’ni hayata geçiren DİA Holding tarafından inşa edilen 
önemli yapılar arasında, dünyanın tanınmış mimarlarından 
Zaha Hadid tarafından tasarlanan Haydar Aliyev Kültür 
Merkezi ile Azerbaycan’ın ilk kayak merkezi projesi olan 
Shahdag Turistik Tesisi de bulunuyor. 

Azerbaycan’da kısa sürede lüks villalar, rezidanslar, 
ikametgahlar ve çalışma ofisleri inşa eden DİA Holding’in 
Dubai, İstanbul ve Bakü’de toplam 3 ana ofisi bulunuyor 
ve Azerbeycan’ın ardından Türkiye’de de önemli projeleri  
üstlenmeye hazırlanıyor.

Avrupa’nın en büyük kültür balığı üreticisi olan Kılıç 
Deniz de iletişim danışmanı olarak MPR’yi seçti. 1991’de 
Bodrum’da 50 ton kapasite ile faaliyete başlayan 
kuruluş, günümüzde 26 balık yetiştirme tesisinde 40 
bin ton kapasiteye ulaşmış durumda ve bu kapasite ile 
Avrupa’nın en büyüğü konumundadır. Kuruluşunun ikinci 
yılında İtalya’ya ihracata başlayan Kılıç Deniz, bugün 40 
ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’nin en büyük balık yemi 
üreticisi de olan Kılıç Deniz, iki fabrikasında yılda 80 
bin ton balık yemi üretiyor. Kahramanmaraş’ta alabalık 
kuluçka ve yetiştirme tesisi ile paketleme tesisi kuran 
Deniz Kılıç’ın planladığı yeni yatırımların başında ise 
Mersin’de yıllık 53 bin ton kapasiteli çipura ve levrek 
yetiştiriciliği ile Adana’da üçüncü balık yemi fabrikası 
geliyor. Adana’daki Balık Yemi Fabrikası’nın devreye 
girmesiyle yıllık balık yemi üretimi 160 bin tona çıkacak. 
Türkiye’nin en çok ihracat yapan kuruluşları arasında da 
yer alan Kılıç Deniz,  2010 yılı sonunda, Körfez Bölgesi’nin 
en eski ve büyük bankalarından biri olan National Bank 
of Kuwait’in bir iştiraki olan, Orta Doğu, Körfez Bölgesi ve 
Türkiye’de yatırımlar yapan NBK Capital ile bir ortaklığa 
imza attı. Bu ortaklık dolayısıyla yeni pazarlara yelken 
açacak olan Kılıç Deniz, bu güç birliği sayesinde büyüme 
hızını katlamayı hedefliyor.

MPR’nin en yeni müşterisi Aktaes, dünyanın en kaliteli 
içeceklerini pazarlamasıyla biliniyor. Kuruluşun 
markaları arasında dünyanın en kaliteli maden suyu 
olarak bilinen Perrier, su ve maden suyu Sanpellegrino ve 
Acqua Panna.  Ayrıca İtalyan kahvesi İlly ve Japon hakiki 
soya sosu Kikkoman

Türkiye’nin ihracat liderlerinde İnci Akü, Şubat ayı başında 
yeni iletişim danışmanı olarak MPR ile el sıkıştı. 1984 yılında 
İnci Akü San. A.Ş adıyla faaliyete başlayan kuruluş, ertesi yıl 
Avusturyalı Dr.Leopoid Jungfer Baren firmasıyla know-how 
anlaşması imzaladı. 1993’te Avrupa’nın akü devi CEAC/Fransa 
ile eşit paylarla ortaklık kurdu. İki yıl sonra ABD’li EXIDE 
firması Baren’i satın alınca, ortaklık Exide ile 10 yıl devam 
etti. 2000 yılında Türkiye’nin tanınmış akü markası 
EAS’ı satın aldı.

İlk ihracatını 1986’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, 
1992’de de Rusya’ya yapan İnci Akü, bugün, 4 milyon 500 bin 
akü/yıl kapasiteli Manisa fabrikası ve 3 milyon akü kapasiteli 
Ukrayna fabrikasından 67 ülkeye ihracat yapıyor.  
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İş dünyasının yıldızları tercihlerini yaptı 

Lider kuruluşlar 2012’de de MPR’yi seçti

Okullara kitap, 
Van’a para ve 
giysi yardımı 
Toplumsal gelişme 
ve dayanışmaya  
katkı sunmayı ana 
hedeflerinden biri  olarak 
belirleyen MPR, Mayıs 
2011 itibariyle, yakın 
çevresinde belirlediği 
okullardan Esenler 
Amiral Vehbi Dümer 

Anadolu Lisesi ve Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu öğrencilerine 
çalışanlarının da katılımıyla düzenli olarak kitap hediye ediyor. 
Kitap dağıtımını çevresi dışındaki okullara da yayma kararı 
alan MPR, Van’daki depremzedeleri de unutmadı. 
Çalışanların da katkısıyla toplanan para ve giysiler 
depremzedelere ulaştırıldı.

IPRA’nın ‘Altın Küre Ödülleri’ 
ilk kez İstanbul’da verildi
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 1991 
yılından bu yana verilen  Altın Küre Ödülleri’nin (GWA) tören 
ve  etkinlikleri 20 yıllık tarihinde ilk kez İstanbul’da yapıldı. 
21 Ekim 2011’de İstanbul Four Seasons Hotel’de gerçekleşen 
tören için, IPRA Başkanı Richard Linning, Birleşmiş Milletler 
Türkiye Koordinatörü Shahid Najam ve çeşitli ülkelerden 
100’den fazla halkla ilişkiler uzmanı İstanbul’a geldi. IPRA 
Yönetim Kurulu da yıllık toplantısını İstanbul’da yaptı

Toplam 29 kategoride verilen ödüller, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Hoşgörü ve İletişim” panelinin 
ardından, gece Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen törenle 
sahiplerini buldu. IPRA GWA jürisi tarafından verilen Büyük 
Ödül,’e “Absa rings the bell” adlı projesiyle Güney Afrika’dan 
Absa and Marina Penderis layık görüldü.     

Türkiye’nin en güçlü müşteri portföylerinden birine sahip olan MPR Pazarlama Halkla İlişkiler, yeni yıla 5 büyük yeni müşteri 
ile girdi. MPR’yi tercih eden Oti Holding, Kılıç Balık, Dia Holding, Aktaes  ve Inci Akü kendi alanlarının lideri ya da önde gelen 
kuruluşları arasında yer alıyor.

OTİ HOLDİNG

DİA HOLDİNG

KILIÇ DENİZ

AKTAES

İNCİ AKÜ  

IPRA (International Public Relations Association) Başkanı Richard 
Linning ve MPR Pazarlama Halkla Ilişkiler Yönetim Kurulu Başkanı 
Meral Saçkan, 20 yıldır Londra’da yapılan GWA (Golden World 
Award) ödül törenin ilk kez İstanbul’da yapılmasının ve çeşitli 
ülkelerden gelen halkla ilişkiler yöneticilerinin Türkiye hakkında 
yaptıkları olumlu yorumları değerlendiriyorlar.



Türkiye İş Bankası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin Özince, Genel 
Müdür Adnan Bali 
ve Kültür Yayınları 
Genel Müdürü 
Ahmet Salcan’ın 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen kuruluş 

yıldönümü kokteyline, aralarında Yaşar Kemal, Onur Bilge 
Kula, Leylâ Erbil, Doğan Hızlan, Muazzez İlmiye Çığ, Aydın 
Boysan, Kenan Mortan, Necati Tosuner, Pakize Türkoğlu, 
Gülten Dayıoğlu, Bedia Akarsu ve Sunay Akın’ın da bulunduğu 
çok sayıda yazar, sanatçı, gazeteci, akademisyen ile toplumun 
farklı kesimlerinden önde gelen isimler katıldı.
Kokteylde, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, 
Genel Müdür Adnan Bali, Kültür Yayınları Genel Müdürü 
Ahmet Salcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula ve kültür 
sanat dünyasının duayen ismi Doğan Hızlan birer 
konuşma yaptı. 

Özince: İlköğretim öğrencilerine 1 milyon kitap dağıtıyoruz
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş 
Bankası’nın, genlerinde olan sosyal sorumluluk gereği, 

faaliyetlerini sadece finans ve yatırımlarla sınırlandırmadığını, 
modern toplumun temel gereksinimleri olan ve ülkenin 
geleceğini doğrudan ilgilendiren eğitime, çevreye, kültür ve 
sanata da ciddiyetle eğildiğini söyledi. Kültür Yayınları’nın 
55 yıldır yayıncılık alanında ülkenin en önemli entelektüel 
referanslarından biri olmayı sürdürdüğünü vurgulayan 
Özince, İş Bankası’nın “Karneni Göster Kitabını Al” projesi 
ile her yıl ilköğretim öğrencilerine 1 milyon kitap dağıttığını 
anlattı.

İş Bankası toplumsal gelişmenin her alanında 
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise İş Bankası’nın 
Mustafa Kemal Atatürk’ün yüklediği miras paralelinde 
sadece finans alanında faaliyet gösteren bir banka olmadığını 
belirterek, “İş Bankası sanayiden ekonomik kalkınmaya, 
kültürel ve sosyal gelişimden sanata kadar pek çok alanda 
toplum gelişiminde rol alan bir bankadır,” dedi. 
Kitap okumayı çok sevdiğini ancak görevi gereği çok zaman 
ayıramadığını anlatan Bali, bu özlemini şu sözlerle ifade 
etti: “Her gün rapor, mevzuat, mail okuyorum. Ama hep 
düşünüyorum, bunların yerine neler okuyabilirdim, diye”. 

Çocuk ve gençlik kitaplarına odaklandık
Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ise son 6 yılda 
1537 yeni kitap yayımladıklarını, bunların 722’sinin çocuk 
ve gençlik kitapları olduğunu söyledi. Yayın politikalarının 

asla çok satan 
veya satacak 
kitaplar üzerine 
kurulu olmadığını 
anlatan Salcan, 
önümüzdeki 
dönemde çocuk 
ve gençlik 
kitaplarına ve yerli 
yazarlara ağırlık 
vereceklerini 
açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı sırasında “Dünya Klasikleri Dizisi” adıyla Doğu ve Batı edebiyatının en seçkin eserlerini Türkçe’ye 
kazandıran Hasan Âli Yücel’in kurduğu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 55’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. 

İş Bankası Kültür Yayınları 55. yılını kutladı
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McDonald’s’ın 25. yıl kutlama gecesine satır kıymadan yapılan 
köftenin çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla oluşan yeni 

ürünü McBeefy sürprizi damgasını vurdu. Birçok araştırma ve 
testler sonucunda Türk damak tadına uygun olarak geliştirilen 

McBeefy, McDonald’s’ın en doyurucu köftesi. 

25’inci yıl kitabı arşiv niteliği taşıyor
McDonald’s çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işletmecilerinin 
buluştuğu kutlama gecesinde McDonald’s’ın ‘Fark Yaratmak’ 
isimli belgesel niteliğindeki kitabı da tanıtıldı. McDonald’s’ın 
Türkiye’deki 25 yıllık tarihine ışık tutan ve tanıklık edenlerle 

görüşülerek hazırlanan kitabı Prof. Dr. Nükhet Vardar kaleme 
aldı. Bu döneme ait arşiv niteliğinde belge, fotoğraf ve 

görsellerle hazırlanan kitaba ünlü karikatürist Suat Özkan da 
kitap için çizdiği özel karikatürlerle imza attı. 

‘Takipçi değil öncüyüz’
McDonald’s’ın kahramanı Ronald’ın şovları, Engin Titiz 

orkestrasının müziği ile renk kattığı gecede konuşan 
McDonald’s Genel Müdürü Dilek Başarır, McDonald’s’ın 25 

yılda sektöre getirdiği yeniliklerin ve farkların altını çizdi. 

McDonald’s’ı farklı kılan en önemli unsurun takipçi değil öncü 
olmasından kaynaklandığını belirten Başarır, Türkiye’de 25 

yıllık geçmişi olan ve Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet 
gösteren McDonald’s’ın bugün Türkiye’de 170’den fazla 

restoranıyla yılda 80 milyona yakın kişiye hizmet verdiğini 
söyledi. Başarır,  McDonald’s’ın 4 bin 500’ü aşkın çalışanı ve 
tedarikçileri ile toplam 15 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı 

istihdam yarattığını belirtti. 

‘Yıllık 120 milyon liralık iş hacmi ile, nitelikli büyüyoruz’
Restoranlarda kullanılan ürünler ve tedarikçileri ile yıllık 

120 milyon liralık iş hacmi yarattığına dikkat çeken Başarır 
sözlerini şöyle sürdürdü: Restoranların kiraları, vergiler ve 

benzeri konulara da girecek olursak, yarattığımız ekonomik 
hacimden ancak gurur duyabiliriz.  Son yıllarda ivme kazanan 

büyümeyi sürdürmek birinci hedefimiz. Büyüyeceğiz, ama 
nitelikli büyüyeceğiz. Bugüne kadar titizlikle korumayı 
başardığımız McDonald’s standartlarından asla ödün 
vermeden, yani tarladan çatala tüm süreçlerde üstün 
kalitemizi ve misafirlerimizle kurduğumuz güçlü bağı 

daha da kuvvetlendirerek büyüyeceğiz.”

McDonald’s, Türkiye’deki 25‘inci 
yılını kutladığı gecede, Türk damak 

tadına uygun olarak geliştirdiği yeni 
ürünü McBeefy’i tanıttı. 

Satır kıymadan yapılan McBeefy 
köftesi, birçok araştırma ve 
test sonucunda geliştirildi. 

Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan McDonald’s’tan 
Türk damak tadına özel ürün: McBeefy

McDonald’s’ın global sponsoru olduğu “Çizmeli Kedi” filmi, vizyona 
girmeden önce İstinye Park AFM’de düzenlenen ön gösterimle McDonald’s’ın 
konuklarıyla buluştu. Avrupa halk masallarının en cingöz, en iş bitirici ve en 

insansı kedisi Çizmeli Kedi’nin arkadaşları ile birlikte atıldığı maceraları konu 
edinen filmi, McDonald’s Genel Müdürü Dilek Başarır, McDonald’s yöneticileri, 
çalışanları ve Facebook üzerinden davetiye kazanan McDonald’s takipçileri ile 

çok sayıda ünlü isim çocuklarıyla birlikte izledi.

Ön gösterime aileleri ile birlikte izleyen çocuklar, Türkiye’deki 179 McDonald’s 
restoranı ve McDonald’s AloServis’den alınabilen birbirinden renkli Çizmeli 

Kedi Happy Meal oyuncaklarına sahip olmanın sevincini de yaşadı. 

Happy Meal oyuncaklarında Çizmeli Kedi filminin kahramanları bulunuyor.
Milyonlarca sinemaseverin uzun süredir merakla beklediği “Çizmeli Kedi” 

filmine McDonald’s’ın global olarak sponsor olduğunu ifade eden McDonald’s Genel Müdürü Dilek Başarır, “Bugüne 
kadar Ice Age, Star Wars, Buz Devri, Avatar gibi önemli filmlerin hem global sponsoru olduk, hem de özel oyuncaklarını 

restoranlarımızda Happy Meal menülerle sunarak sinema severlerle iletişimimizi sağladık.  McDonald’s olarak sinemaya 
katkımız ve çocukları Happy Meal oyuncakları sayesinde sinema ile buluşturma çabamız devam edecek” dedi.

Çizmeli Kedi’yi önce McDonald’s takipçileri izledi

Şair, yazar ve araştırmacı Sunay Akın, 
özel gösterisiyle geceye renk kattı
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Geçen yılbaşından itibaren MPR’den iletişim danışmanlığı 
hizmeti almaya başlayan Konya Şeker, Nisan ayında 
ulusal basından çok sayıda gazeteciyi Konya’ya davet etti. 
Konya Şeker’in 20 civarındaki fabrika ve tesisinden ancak 
bazılarını gezebilen basın mensupları, tanık oldukları 
başarı öyküsünden çok etkilendi ve bunu yazı ve haberlerine 
yansıttı. Medyadaki geniş yansımalar, ekonomi yazarlarının 
da dikkatini çekti ve bazıları Konya’ya gitme kararı aldı.

Konuk İstanbul’da anlattı
Geçen Aralık ayında da Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Konuk, İstanbul’da ekonomi basınıyla bir araya geldi. 
Konya Şeker’in “mucizevi” diye nitelenen başarılarını ve 
bunu sağlayan vizyonu, başarının mimarından dinleyen 
gazeteciler, sorularıyla da merak ettikleri konulara cevap 
alma olanağı buldu. Buluşma sırasında bazı yazarlar, Konya 
Şeker’i yerinde görmek istediklerini söyledi. Bir hafta sonra 
Sabah Gazetesi yazarı Meliha Okur ve Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı Özlem Yüzak, Konya’daydı. Okur, Yüzak ve Habertük 

Gazetesi’nin ekonomi yazarı Serpil Yılmaz, yazılarında Konya 
Şeker’i örnek bir model olarak gösterdi.  

Gazeteciye de moral oldu
Konya Şeker’in başarı öyküsünden ve geleceğe ilişkin 
projelerinden, ülke ekonomisi adına sevinç duyan basın 
mensupları, yazı ve haberlerinde bunu hissettirdi. Hürriyet 
Gazetesi, konuyla ilgili haberi “Şeker’den 20 tesis çıkardı, 
150 bin aileyi kucakladı” başlığıyla verdi. Diğer gazetelerden 
bazıları ise şu başlıkları tercih etti.
Zaman: Şeker’den sonra bisküvi ve gofret de üretecek.
Bugün: Hollanda’yı bırakın, Konya’ya bakın
Radikal: Konya Şeker 6 fabrika daha açacak
Vatan: Şeker satarak fabrikaların bedelini ödemek mümkün 
değil (özelleştirmede yüksek fiyat uyarısı)
Türkiye: Yeni yılda 6 fabrika kurup, 2.500 kişiyi istihdam 
edecek
Yeni Şafak: Konya Şeker’den 6 fabrika ile 2.500 kişiye 
istihdam

 Konya Şeker’in başarıları 
ekonomi basınına da moral oldu

Medyanın 
Konya Şeker’e 

ilgisi artarak 
sürüyor
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Başta Rusya olmak üzere 20 ülkede gerçekleştirdiği 
operasyonlarla dünyanın önemli turizm oyuncuları arasında 
yer alan OTI Holding, Türkiye, Tayland ve Mısır’da faaliyet 
gösteren yer hizmetleri şirketlerini de 10’a çıkaracak. OTİ 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, 2011’de tüm 
pazarlarda toplam 1 milyon 380 bin turiste hizmet verdiklerini 
ve 2012 yılında yolcu sayısı anlamında yüzde 22 artışla 1 
milyon 680 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 

Bektaş, OTI Holding’in çalıştığı pazarlardaki rakamlara 
bakıldığında, Rusya’dan 1 milyon 60 bin, Polonya’dan 125 
bin, Ukrayna’dan 90 bin ve Beyaz Rusya’dan 5 bin turiste 
ulaştıklarını ifade etti. Bu turistlerin 850 binine Türkiye’de, 
300 binine ise Mısır’da hizmet verildi. OTI Holding’in 
2011 sezonunda Türkiye ve Mısır dışında yoğun olduğu 
destinasyonlar ise İspanya, Tayland ve Birleşik Arap 
Emirlikleri olarak gerçekleşti.

Havacılıkta da büyümeye devam
OTI Holding, İrlanda merkezli kurduğu havacılık şirketi 
“Royal Flight” ile 2011 Ekim ayında ilk uçuşlarına başladı. 
2011 itibarı ile havayolu taşımacılığı çalışmalarını 
tamamladıklarını ifade eden Ayhan Bektaş, “Royal Flight 
bünyesindeki uçaklarımıza ek olarak, yakın zamanda başka 
bir havayolu şirketi ile 4 uçaklık özel bir anlaşma daha 
yaptık. Toplamda bu 8 uçağımızın uçuşlarında Rusya’daki 

tur operatörü iştirakimiz Coral Travel için charter uçuşlar 
gerçekleştiriyoruz“ dedi. Bektaş, Royal Flight’ın ağırlıklı 
olarak Türkiye, Mısır, Yunanistan ve İspanya uçuşları 
gerçekleştireceğini belirtti.
OTI Holding, Royal Flight uçuşlarına ek olarak, uluslararası 
uçuşlarda haftalık yaklaşık 20 bin koltukluk ek bir kapasite ile 
Trans Aero, Aeroflot ve Türk Hava Yolları ile de çalışıyor. 

Yer hizmetlerinde hedef 10 destinasyona çıkmak
OTI Holding’in 2-3 yıla yayılan bir diğer önemli hedefinin 
de yurtdışı destinasyonlardaki yer hizmetleri şirketlerinin 
sayısını 10’a çıkarmak olduğunu ifade eden Bektaş, 
OTI Holding’in ODEON Tours markası ile hali hazırda 
yer hizmetlerinde Türkiye, Tayland ve Mısır’da faaliyet 
gösterdiğini belirtti. 2012 hedefi olan toplamda yüzde 22 
büyüme ile OTI Holding’in Türkiye’de hizmet verdiği turist 
sayısının 980 binlere ulaşmasının beklendiğini, Türkiye 
ve Mısır dışındaki destinasyonlarda ise yüzde 30 büyüme 
hedeflediklerini belirten Bektaş, Mısır’da 400 binlere 
ulaşmayı hedeflediklerini, yine bu kapsamda 2012’de 
Yunanistan’ın yeni destinasyon olarak portföylerine 
eklendiğini sözlerine ekledi. 
Bektaş, OTI Holding’in 2012’de Beyaz Rusya pazarına daha 
çok yoğunlaşacağını, yurtiçinde ise çalışılan destinasyonlar 
dışında Kuşadası ve İzmir’e yeni özel paketler üretileceğini 
belirtti.

Bayındır Sağlık Grubu’nun bilimsel gelişmeye katkıda 
bulunmak amacıyla 1996’da başlattığı geleneksel “Bayındır 
Hastanesi Tıp Ödülleri”nin bu yılki sahipleri belirlendi. 
“Bayındır Hastanesi Hizmet Ödülü”nü, Türkiye’de tıp 
eğitimine önemli katkıları, meslek kredilendirme sisteminin 
kurulmasındaki öncü rolü, cerrahi alan enfeksiyonu 
konusunda yaptığı çalışmalar, uluslararası alandaki başarılı 
araştırmaları ve “iyi bir doktor olmak için, iyi bir insan 
olmanın gerekliliği” üzerine kurduğu etik değerleriyle 
yetiştirdiği binlerce hekim için rol model olan Prof. Dr. 
İskender Sayek kazandı.
“Bayındır Hastanesi Bilim Ödülü”, ateroskleroz ve 
hipertansiyon konularında yaptığı bilimsel çalışmalar ve bu 
alanda yoğun ilgi görerek Tıp Litaretürü’nde referans kabul 
edilen çok sayıdaki yayını nedeniyle Doç. Dr. Doğan Erdoğan 
layık görüldü.  
“Araştırma Desteği Ödülü” bu yıl iki farklı araştırmaya birden 
verildi.  “Sıçanda Asetik Asit İndüklenen Kolit Modelinde 
Kolinerjik Sistemin Rolü ve  Adipoz Doku Kaynaklı Resistin 
ve Visfatin ile Etkileşimin Araştırılması” ile Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden, Prof. Dr. İnci Alican, Prof.
Dr.Feriha Ercan, Yrd. Doç. Dr. Meral Yüksel, Yrd.Doç.Dr. Ayliz 
Velioğlu Öğünç, Yrd. Doç. Dr. Ünal Uslu, Arş. Grv. Meltem 

Kolgazi ve  “Meme Kanseri Modellerinde Myeloid Kökenli 
Hücrelerin İmmun Kompartmanlardaki Dağılımının Anti-
Tümör Yanıtlara Yansıması” projesi ile Hacettepe Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Dicle Güç, Biyolog Dr. Güneş 
Esendağlı, Biyolog Yusuf Döler ödül aldılar.

OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş ekonomi basınıyla buluştu 

OTI Holding yurtiçi ve dışında 
büyümeye devam ediyor

Son 12 yılda özkaynaklarıyla gerçekleştirdiği 700 milyon dolarlık yatırımla, Türkiye’nin 34. büyük sanayi kuruluşuna dönüşen 
Konya Şeker’in büyüme, istihdam ve tarımsal sanayide sağladığı olağanüstü başarı medyada büyük ilgiyle izleniyor.

MPR’nin iletişim danışmanlığı hizmeti vermeye başladığı dünya turizm 
devlerinden OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ritz Carlton Otel’de 
gerçekleştirilen basın toplantısında yeni hedeflerini anlattı. Türkiye ve dünyada 
büyümeye devam edeceklerini belirten Bektaş, 2012’de hizmet verdikleri turist 
sayısında yüzde 22’lik artışla 1 milyon 680 bine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Özel hastane sektörünün ilk tıp ödülü

Geleneksel ‘Bayındır Tıp Ödülleri’ sahiplerini buldu

Rıza İhsan Kutlusoy, Doğan Sarban, Prof. Dr. Dicle Güç, Prof. Dr. İnci Alican, 
Doç. Dr. Doğan Erdoğan, Prof. Dr. İskender Sayek
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Teksas Salem Protestan Kilisesi yetkilileri Youtube’da görüp yeni yıl kutlamalarında kullanmak 
istedikleri iPadWall uygulamasını Amerika’da daha önce yapmış bir firma bulamayınca 

Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden SoftTech’e ulaştı. Yazışmaların ardından SoftTech 
mühendisleri Amerika’ya 

gitti ve SoftTech tarafından 
geliştirilen iPadWall kilisenin 

yeni yıl kutlamalarında 
kullanıldı.

Toplam 54 iPad kullanıldı
Texas Houstan’da 3 günde kurulumu gerçekleştirilen 

iPadWall’da 54 iPad kullanıldı. Apple yetkilerinin de 
hayranlıkla izlediği uygulama, kilise tarafından daha önce 

kayıt edilen çeşitli 
videolar sahnedeki kilise 

üyelerinin ellerindeki 
iPad’lerden ışık ve 
ses ile oluşturulan 

bir koreografi ile 
eş zamanlı olarak 

izlenebildi. Proje, daha 
önce yine SoftTech’in 

dünyada ilk olarak 
geliştirdiği iPadWall 

projesinden sonra bir koreografiyle oluşturulan ilk iPadWall 
uygulaması özelliğini de taşıyor. Yaklaşık 20 dakika süren 

gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Amerikan gazete ve 
televizyonlarının da büyük ilgili duyduğu gösteri sonrasında 
birçok yayın organı SoftTech mühendisleriyle röportaj yaptı. 

‘Teknolojideki hızlı gelişim, iş ve sosyal yaşamı şekillendiriyor’
SoftTech Genel Müdürü Levent Berkman, teknolojik 

dönüşümlerin önümüzdeki dönemde telefon ve tabletler 
üzerinden yaşanacağını belirterek, “iPad’i kullanarak çeşitli 

Wall projeleri ortaya koyan firmalar mevcut aslında. Bizim 
uygulamamızın sunduğu interaktif özellikler ve kullanıcı 

deneyimi ise onu farklı kılan nokta. Teksas’tan bir kilisenin 

de bizlere ulaşıp yapmak istedikleri çalışma için bizden 
yardım istemelerinin nedeni de bu. Bir Türk şirketi olarak, 

teknoloji kanallarından bize ulaşılması ve bu konudaki 
yetkinliğimizi burada sergileyebilmek, bizim için gurur 

verici” dedi. Berkman ayrıca, SoftTech’in kurulduğu 2006 
yılından itibaren farklı iş alanlarında uzmanlaşmış, teknolojik 

yetkinliğe sahip kadrosu ile başta bankacılık olmak 
üzere birçok sektörde kaliteli ve yaratıcı yazılım ürünleri 
sunduğunu ifade etti. Berkman SoftTech’in yarattığı 700 

kişilik istihdam ve dev mühendis kadrosu ile büyük ölçekli 
projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

SoftTech, 
iPad’in vatanı Amerika’ya 

iPadWall’ı götürdü
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Kısa bir süre önce İş Bankası Grup Müşteri Direktörlüğüne 
getirildiniz. PR’da kariyerin zirvesi sayılır. Sizi bu noktaya 

getiren kariyer yolculuğunuzu kısaca paylaşır mısınız?
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra özel bir eğitim kurumunda 6 yıl süreyle Halkla İlişkiler 
Uzmanı olarak çalıştım. Bu süreçte Mersin Üniversitesi Kamu 

Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda  “İtibar Yönetimi”  konulu tez 
çalışmamın ardından Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım.  

İngiltere’deki dil eğitimimin ardından 2007 yılında markalara 
daha çok çizgi altı reklam çalışmaları, saha aktiviteleri 

ve organizasyon hizmeti veren bir şirkette görev yapmaya 
başladım.  2009 yılında ise İş Bankası ekibinin halkla ilişkiler 

yönetmeni olarak MPR ailesine katıldım. 2012 yılı itibariyle de 
ekibin Grup Müşteri Direktörlüğü’ne getirildim.

Müşteri Grup Direktörlüğü görevini tanımlar mısınız? 
MPR’nin çalışma sistemi içindeki yeri nedir, kendi içinde 

nasıl bir organizasyona sahiptir, günlük iş trafiği nasıl işler?  
Grup Müşteri direktörü olarak müşterilerimizin iletişim 

hedefleri doğrultusunda stratejik iletişim planlarını 
hazırlamak, yürütmek ve iş sonuçlarını ölçümleyerek 

raporlamak birincil görevimiz. Bu çerçevede günlük iş 
akışının takibi, rakip analizleri, iletişim fırsatları ve sektörel 

gelişmeler konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesi, 
ekibin koordinasyonunun sağlanması bu süreçteki diğer 

sorumluluklarımız. Müşteri tarafında işlerimiz özetle böyle 
iken yürütme kurulu üyesi olarak şirket hedeflerine ulaşmak 

için çalışmak ve ekibi bu yönde motive etmek de ajans 
tarafındaki görevlerimiz.

Aslında biz ekip olarak iş yoğunluğumuzun sonucu olarak 
görev tanımlarımızdan bağımsız çalışıyoruz çoğu zaman. 

Bu da tüm ekibin iş süreçlerini yakından takip etmesini ve 
süreçlere hakim olmasını sağlıyor. Ekibimiz 

öncelikle haftalık iş akışımız ve planımız doğrultusunda 
görev paylaşımı yapar ve gündelik olarak da iş planımızı 

güncelleriz. Gündelik olarak öncelikli işimiz ise 
müşterilerimiz ve rakip kuruluşların haber yansımalarını 

takip etmek ve müşterimizle paylaşmaktır. İş akışımız 
açıkçası oldukça yoğun. Medyadan gelen taleplerin müşteri 

ile paylaşılarak takip edilmesi, gündemimize bağlı olarak 
bülten hazırlanması, gündelik yazışmalar, iş ve iletişim 
hedeflerimize bağlı olarak içerik oluşturma gündelik iş 

trafiğimizi oluşturuyor diyebilirim.
 

 Hangi müşterilerden sorumlusunuz?
Ekip olarak İş Bankası, İş Bankası Kültür Yayınları, İş Sanat 

ve Darüşşafaka’ya hizmet veriyoruz.

Sizce iyi bir grup müşteri direktörü hangi temel niteliklere 
sahip olmalı?

İşimiz oldukça hassasiyet ve titizlik gerektirdiğinden bütünü 
görme ve kavrama yetisi yanında ayrıntıları kaçırmamak 

gerektiğini düşünüyorum. Elbette iyi bir planlama yeteneği, 
koordinasyon ve zaman yönetimi gerekiyor diğer taraftan. 

Zira, çoğu kez zamana karşı yarışıyoruz. Öte yandan kriz her 
an yüzleşebileceğimiz bir durum. Bu nedenle sağduyulu ve 

proaktif olmak da işimiz için gerekli temel nitelikler arasında. 
Aslında bu işi yaparken hangi kademede olunursa olunsun 

problem çözme ve karar verme becerisi önem taşıyan diğer 
özellikler diye düşünüyorum. İşimiz iletişim olduğundan 

dolayı hem müşteri hem de ekip tarafında empati kuruyor 
olmak da çok önemli. Özetle, kendini birlikte çalıştığı 

müşteriyle iki ayrı taraf olarak konumlandırmadan aynı iş 
hedefleri için çalışan bir takımın üyesi olarak görüp çalışan 

direktörlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum.

İş dışındaki uğraşlarınızdan, ilgi alanlarınızdan bahseder 
misiniz?

Profesyonel yaşamım zamanımın çoğunu kaplasa da 
öncelikle film izlemek için kendime fırsat yaratmaya 

çalışıyorum. Avrupa sineması başta olmak üzere özellikle 
festival filmleri seyretmekten büyük keyif alıyorum. Bunun 

dışında dünya müziğine büyük ilgi duyuyorum. Etnik müzikler 
dinlemeyi seviyorum, bu nedenle dünya müziği konserlerini 

mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Bu arada 
Hint Kültürü en büyük ilgi alanlarımdan biri. Hindistan ve 

Hint kültürüne dair araştırma yapmak ve okumak bana 
büyük keyif veriyor. Bir süredir yoğun iş tempomdan dolayı 

vakit ayıramasam da Latin danslarıyla da ilgilendim bir 
dönem. Fırsat buldukça yeni yerler görmeyi de seviyorum. 

Gördüklerimi fotoğraflamaktan da büyük keyif alıyorum. 
Hatta dünyayı gezmek en büyük hayalim diyebilirim. Ayrıca 

küçük yaşlardan beri öykü ve denemeler yazıyorum. 

Grup direktörlerinin ajans- müşteri ilişkisindeki yeri de çok 
önemli ve hassas. Aynı soruya müşteri ilişkileri bağlamında 

sorsak, cevabınız ne olur?
Aslına bakarsanız bir müşteri yönetmeni bence ekibin her 
şeyidir. Bunu medya danışmanı arkadaşlarımdan da sıkça 

duyarım. Günlük iş trafiğini yöneten, işin ayrıntılarından 
sorumlu olan aslında müşteri yönetmenidir. Gündelik 

haber takibi, bülten yazımı, iletişim fırsatları konusunda 
müşterinin bilgilendirilmesi, raporların hazırlanması müşteri 

yönetmeninin görevleri arasındadır. Dolayısıyla günlük iş 
akışının titizlikle yürütülmesi öncelikle müşteri yönetmeninin 
sorumluluğundadır, bu nedenle müşterinin günlük iş akışında 

ajans tarafındaki ilk kontağı PR yönetmenleridir

İşimiz hassasiyet ve titizlik 
gerektirdiğinden, bütünü görme 

ve kavrama yetisi yanında, 
ayrıntıları kaçırmamak gerektiğini 

düşünüyorum.

MPR Grup Müşteri Direktörü 
Hamiyet Türker:

Kriz, her an 
karşılaşabileceğimiz bir durum. 

Sağduyulu ve proaktif olmak 
işimiz için gerekli temel nitelikler arasında.

Çocuklar hayallerindeki odayı çizdi
diledikleri odaya sahip olma şansı 
buldu
Mobilya sektörünün en beğenilen şirketi seçilen Doğtaş’ın 
geleneksel  “Çocuk Resim Yarışması”nda dereceye 
girenler,  Taksim Piramid Sanat’ta düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı. 

Doğtaş’ın çocukların hayallerini desteklediği ve renkli 
dünyalarını daha da renkli hale getirmek için her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Resim Yarışması’na 
bu yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden binlerce resim geldi. 
Jüri Başkanlığını ünlü Ressam Bedri Baykam’ın üstlendiği 
yarışmada resimleri; Ressam ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Taktak, 
Ressam ve Çocuk Resim Öğretmeni Safiye Mine Erdurak, 
Ressam Barış Sarıbaş ve Doğtaş Tasarım Müdürü Yılmaz 
Seber değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren ilk 5 çocuğa 
Doğtaş’tan dilediği yeni nesil odası takımı hediye edildi. 
Çeşitli illerden 20 çocuğa da sürpriz hediyeler verildi.

Ödül töreninde konuşan  Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Doğan,  “Ürün ve tasarımlarımızla evlere estetik 
değer katan Doğtaş markası olarak Çocuk Resim 
Yarışmamızı düzenledik. Yarışmayı, çocuklarımızın hayal 
gücüne destek olmak amacıyla geliştirdik. Büyük şehirlerle 
birlikte Anadolu’nun dört bir yanına gönderdiğimiz 
duyurular, ilköğretim öğrencileri arasında büyük heyecan 
ve ilgiyle karşılandı. Ülkenin her yerinden binlerce resim 
geldi. Gösterilen ilgi, çocuklarımızın potansiyelini açığa 
çıkarma bakımından doğru bir yarışma geliştirdiğimizin 
kanıtıydı” dedi..   

Yarışmada ilk 5’e giren Ankara’dan Begüm Üçgüler, Düzce’den Büşra Tekin, Düzce’den 
Furkan Kaşık, İzmir’den Ege Özcan, İzmir’den Yasmin Önder diledikleri yeni nesil oda-
sının sahibi oldu. Jüri özel ödüllerini ise Antalya’dan Arif Balaban Kaptan, Samsun’dan 
Azmi Oğuz, Yalova’dan Gökhan Bahadır Özen, Sinop’tan Gülçin Çalışkan, Kocaeli’den 
Sude Akgün kazandı.  
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Akşam Ekonomi Müdürü olarak, günlük iş trafiği içinde PR 
sektörüyle nasıl bir ilişki içindesiniz? Günde ortalama kaç 
basın bülteni, kaç telefon, davet vs alıyorsunuz?
PR sektörü, özellikle ekonomi basını için gazeteciliğin diğer 
dallarından ciddi biçimde ayrılıyor. Bizim için bu sektör, 
habere ulaşma anlamında ciddi öneme sahip. Şirketlerle 
gazeteciler arasında köprü görevi gören PR’cıların yoğunluğu 
bizim, dolayısıyla da ekonomi sayfalarının daha hareketli, 
gazeteci jargonuyla daha dolu olmasına yardımcı oluyor. Bu 
hareketlilik doğal olarak da e-posta trafiğine de yansıyor. 
Günde, benim şahsi posta kutuma ortalama 100 kadar basın 
bülteni, haber metni ya da etkinlik davetiyesi düşmekte...

Akşam ekonomi sayfalarında ortalama kaç habere yer 
verebiliyorsunuz. Haber önceliğinizi belirleyen veya 
belirlemesi gereken başlıca kriterler nelerdir?
Sayfalarımızda, kısa şirket-ürün haberlerini de 
sayarsak günde ortalama 40 kadar haberi günlük olarak 
okuyucularımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu haberleri 
seçerken bizim ilk önceliğimiz özel haberler olması... Bu 
konuda Akşam Ekonomi bölümü ciddi bir çaba sarfediyor. 
Sayfalarımızda en az iki ‘elle tutulur’ habere yer vermeye 
özen gösteriyoruz. Rutin haberleri süzgeçten geçirirken ise 
güncel olması, kamuoyunu ilgilendirecek-bilgilendirecek 
içeriği barındırması bizim için ‘yeterli haber’ koşullarını 
taşıyor...
 
Ülkemizdeki PR sektörünü genel bir bakışla 
değerlendirdiğinizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor ?
Daha önce değindiğim gibi, PR sektörü ekonomi 
gazetecilerinin habere ulaşmasında ciddi bir araç... 
Bu aracı kullanırken adil olmak büyük önem taşısa da 
PR’cılar açısından bence çok önemli bir kriter olan “adil 
olma-eşit mesafede durma” gerekliliğinin sıklıkla yerine 
getirilmediğine şahit oluyoruz. PR’cı, dediğiniz zaman, 
hizmet almak isteyen şirketle gazeteciler arasında orta 
yolu bulmakla mükelleftir. Bir toplantı, söyleşi vs. olduğu 
zaman halkla ilişkilerci arkadaşlardan şu cümleyi sıklıkla 
duymaktayız: “Küçük dar bir toplantı olacak, A şirketi sadece 
sizin gazetenizin de arasında olduğu 4 gazeteye konuşacak...” 
Samimi olmak gerekirse o toplantının başkonuğu olsam 
dahi bu tür söylem-eylemler bir gazeteci olarak benim; 
hizmeti satın alan şirkete de PR firmasına da başka bir gözle 
bakmama yol açıyor... 

Burada PR firmasının görevi ikna etmek, haberciyi 
küstürmemektir... Hizmeti satın alan firmayı “Gazetenin 
öylesi-böylesi olmaz. Ne kadar geniş kitleye ulaşırsak 
şirketiniz açısından o kadar iyidir”e yönlendirmesi gerek...
 
PR ve medya en yakın çalışan iki sektör. İki sektör 
arasındaki transfer trafiği de epey yoğun. Özellikle ekonomi 
basınından çok sayıda meslektaşınız bu sektörde çalışıyor. 
Tersine geçişler de olabiliyor. PR aynı zamanda medyanın 
başlıca haber kaynaklarından biri. Bu denli yakın çalışan PR 
ve medya ilişkisinin daha sağlıklı, verimli ve etik kurallara 
daha uygun yürümesi için önerileriniz var mı?
 İşin içine profesyonellik girdiği zaman dost-ahbap 
ilişkilerinin ikinci plana atılması, bir haber servis edileceği 
zaman bunu basının tüm organlarına aynı anda servis 
edilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi yatay-dikey geçişler 
her iki sektör açısından da bazı yakınlıklar, farklı ilişkiler 
doğuruyor ve gayet normal... Fakat burada dozajı iyi 
belirlemek, eşit mesafe ilkesini atlamamak lazım... Açıkça 
söylemem gerekirse; Şahsen ben böyle bir uygulamayla 
karşılaştığımda, ‘kimi temsil ederse etsin’ bunu yapan 
PR şirketinin hiçbir davetini-bültenini dikkate almamaya 
özen gösteriyorum...

“Ayrımcı şirketin bültenlerini 
dikkate almamaya özen 
gösteriyorum”
Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Mehmet Ali Ergün, medya PR 
ilişkisini Yakın Plan’a değerlendirdi. PR şirketlerinden her gün 100 
civarında bülten aldığını belirten Ergün,  güncel ve kamuoyunu 
bilgilendirici içeriklerin kendileri için haber değeri taşıdığını söyledi.  

Akşam Gazetesi Ekonomi 
Müdürü Mehmet Ali Ergün:

YAKIN PLAN 
KONUK YAZAR

“Şu cümleyi sıklıkla duymaktayız: 
‘Küçük dar bir toplantı olacak, A 
şirketi sadece sizin gazetenizin 
de arasında olduğu 4 gazeteye 
konuşacak...’ Samimi olmak 
gerekirse o toplantının başkonuğu 
olsam dahi bu tür söylem-eylemler 
bir gazeteci olarak benim; hizmeti 
satın alan şirkete de PR firmasına 
da başka bir gözle bakmama yol 
açıyor...”


