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Ulusal ve uluslararas›
en prestijli ödüller
‹fl Bankas› ve MPR’ye

‹letiflim kazas› bu kez deneyimli gazeteciyi vurdu

‹tibar ve kariyer düflman› iletiflim kazalar›, her meslek
grubundan kurban almaya devam ediyor. Son kurban
gazetecilikte en tepe görevlere kadar yükselmifl Star
Gazetesi Yazar› Ergun Babahan oldu. Kariyerinde
Sabah Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeli¤i de bulunan
Babahan, att›¤› bir tweet nedeniyle zor günler
geçiriyor. Babahan’›n yaz› yazd›¤› bir gazete ifline son
verdi, di¤eri zorunlu izne ç›kard›. 6’DA

‹letiflim dan›flmanl›¤›n› MPR’nin yapt›¤› Türkiye ‹fl
Bankas›’n›n “81 ‹lde 81 Orman” ve “Karneni Göster
Kitab›n› Al” sosyal sorumluluk projeleri iki kategoride
Impact Awards ödülü kazand›. “81 ‹lde 81 Orman”
projesi geçti¤imiz y›l Stevie Awards’ta Onur Ödülü’ne
, “Karneni Göster Kitab›n› Al Projesi” ise Avrupa
Mükemmellik Ödülü’ne lay›k görülmüfltü.

Bir Alt›n Pusula daha

‹fl Bankas› ve MPR Halkla ‹liflkiler, Türkiye Halkla
‹liflkiler Derne¤i (TÜH‹D) taraf›ndan düzenlenen Alt›n
Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nde bu y›l da ödül
kazand›. TÜH‹D’in bu y›l 11’incisini düzenlendi¤i Alt›n
Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nde, ‹fl Bankas›
taraf›ndan 2008 y›l›nda bafllat›lan ve ulusal bir
a¤açland›rma seferberli¤ine dönüflen ‘81 ‹lde 81
Orman’ projesi ile MPR jüri özel ödülüne lay›k görüldü
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Geçen yaz, Ege’nin bir sahil ilçesinde, organik zeytinya¤› ve yan
ürünleri üretip kendi markas›yla pazarlayan bir firman›n sat›fl
ma¤azas›na u¤rad›m. Duvarda Ayfle Arman’›n çerçeveletilmifl k›sa
bir yaz›s› vard›. Yaklafl›p okudum. Arman, bir arkadafl›n›n hediye
olarak gönderdi¤i söz konusu markan›n dufl jelini yere gö¤e
s›¤d›ram›yordu. Sat›fl görevlisine bu yaz›dan sonra neler oldu¤unu
sordum. “Bir anda Türkiye’nin her yan›ndan siparifller ya¤maya
bafllad›” dedi. “Yetifltiremez olduk”

Medya iletiflimi hizmeti alan›n da verenin de sonuçta hedefledi¤i
Arman’›n yaz›s›n›n sa¤lad›¤› geri dönüflleri alabilmek de¤il mi?..
Burada profesyonel bir iletiflim çabas›n›n olmamas› konuyu daha
da ilginç k›l›yor. Rastlant›sal olarak firman›n mesaj› en do¤ru
adrese gidiyor ve hedef 12’den vuruluyor!..

‹lk bilgiler bize bunlar› söylüyor ama bakal›m öyle mi?

Raflardaki ürünleri incelerken akl›m›n yar›s› Arman’›n yaz›s›ndan
sonra olup bitenlerde. Akflamüstü saatleri, bizden baflka sadece
bir müflteri var. Ma¤aza görevlileri gayet rahat. Ne telefonlar
çal›yor, ne etrafta sipariflleri yetifltirme telafl›…

-Bahsetti¤in gibi yo¤un siparifl havas› yok, dedim görevliye.
Siparifller baflka yere mi gidiyor?
-Yok abi, dedi. O dönem k›sa sürdü. Bir süre sonra eski haline
döndü.

Arka planda medya iletifliminin alt›n kurallar› sakl›

Birden patlayan talebin bir süre sonra eski seviyesine gerilemesi
ve yeni müflterilerden hiç olmazsa bir bölümünün kazan›lmam›fl
olmas› da çok ilginç!.. Nedenini sordum ama tatminkâr bir cevap
alamad›m. Besbelli firma böylesi ani bir talep patlamas›na haz›rl›kl›
de¤ildi. Baz› müflterilerin sipariflleri ya zaman›nda ya da hiç
karfl›lanmad›. Daha kötü ama güçlü olas›l›k, kapasiteyi aflan talep,
ürün kalitesi bozularak karfl›land›.

Konunun bu yanlar› kuflkusuz pazarlama disiplinini ilgilendiriyor
ama arka plan›nda medya iletifliminin anahtar kurallar› sakl›. En
görünür olan› da flu: Medya iletifliminde do¤ru adresi saptay›p
ulaflmak hayati öneme sahiptir ama do¤ru seçilmifl mesajla ve
do¤ru zamanda!

Bu örnekte, medya iletifliminin ola¤anüstü katk›s› firman›n haz›rl›kl›
olmad›¤› bir dönemde, yani yanl›fl zamanda gerçekleflti ve kal›c›
olamad›.

Di¤er yandan, söz konusu markan›n bir iletiflim stratejisinin
bulunmad›¤› da apaç›k görülüyor ve bize medya iletifliminin bir
baflka alt›n kural›n› hat›rlat›yor. Kurumlar›n geçici, dönemsel
baflar›lara de¤il, sürdürülebilir kal›c› baflar›lara, itibar inflas›na
ihtiyac› var. Bu da tüm verilerin ve ihtiyaçlar›n analizinden
oluflturulmufl bir iletiflim stratejisi ve buna uygun haz›rlanm›fl
medya plan›n›n uygulanmas›yla mümkün.

Neler haber neler de¤il?..

Medya iletiflimi, bir yan›yla da haber iletimidir. Arman’›n bir
markan›n dufl jelini övdü¤ü yaz›s›, medya iletifliminin çok önemli
bir baflka baflar› faktörü olan “neyin haber neyin haber olmad›¤›”
ayr›m›n› yapabilmemize de ›fl›k tutuyor.

Ço¤u kifli Arman’›n yaz›s›nda haber de¤eri bulmayabilir. Bu,
sonuçland›r›lmas› pek kolay olmayan mesleki bir tart›flma. Biz
medya iletiflimi ba¤lam›nda haberin ne oldu¤una bakal›m.

Ayfle Arman gibi günlük hayat›n konforuyla ilgilenen popüler
yazarlar için do¤al ürünlerden elde edilmifl, kalitesiyle beklentileri
aflan dufl jeli haberdir.  Çünkü okuyucu profili aras›nda bu bilginin
al›c›s› on binlerce kifli vard›r.  Medya iletifliminde haber, bizim

kafam›zda varsayd›¤›m›z de¤il, gazetecinin haber de¤eri gördü¤ü
bilgidir. Peki, ayn› bilgi veya mesaj her mecra ve gazeteci için
haber midir? De¤ildir. Dufl jelini “maharetlerini” say›p döken bir
bas›n bülteniyle birlikte, örne¤in siyaset yazarlar›ndan birine hatta
ekonomi servisinin teknoloji ya da finans editörüne gönderilseydi,
geri dönüfl olsa olsa kimsenin duymaktan pek hofllanmayaca¤›
sözler olurdu.

fiunu da eklememiz gerekir. Medya iletifliminde do¤ru adrese
ulaflabilmek yüzeysel medya bilgisiyle kotar›lacak bir ifl de¤ildir.
Tüm mecralar›yla, yay›n çizgileriyle, hassasiyetleriyle, editörlerinin
ve yazarlar›n›n ilgi alanlar›yla medyan›n sürekli ve yak›ndan
izlenmesi, hücrelerine kadar iyi bilinmesi gerekiyor.

Sadece önemli, s›ra d›fl› fleyler mi haber?

Peki, önemli önemsiz,  yeni eski, fark yaratan yaratmayan her
markan›n kendini anlatma özgürlü¤ü, hikâyesini duyurma hakk›
yok mu? Örne¤in, insano¤lunun binlerce y›ld›r kulland›¤› ayna,
tarak gibi s›radan ürünlerin markalar›, medyada yer almay›
ak›llar›na bile getirmesinler mi?

Anlatmaya çal›flt›¤›m›z tabii ki bu de¤il. Her insan gibi, her markan›n
da dinlemeye de¤er, di¤erlerinden farkl› ilginç bir hikâyesi vard›r.
Yeter ki, hikâyesinin farkl›, özgün yan›n›n fark›nda olsun ve o
hikâyenin kimlere, nas›l anlat›lmas› gerekti¤ini bilen bir yol
göstericisi ve iyi bir anlat›c›s› olsun? Az önce küçümsedi¤imiz
tara¤›n binlerce y›ll›k öyküsü, toplumlar tarihindeki yeri, arkeolojik
örnekleri ya da cep aynalar›n›n eski zaman afl›klar›n›n bafll›ca
haberleflme arac› oldu¤unu iyi anlatan bir hikâye, neden ilgi
çekmesin ve haberi de¤eri tafl›mas›n?

Amca medya patronu, day› genel yay›n yönetmeniyse

Medyada böyle güçlü iliflkileriniz varsa tabii ki avantajl›s›n›z. Ama
unutmay›n! Amcan›z baflar›l› bir medya patronuysa bir nedeni
gazetecili¤i kendisi yapmaya kalk›flmad›¤› içindir, day›n›z genel
yay›n yönetmenli¤ine yükselme baflar›s› göstermiflse haber
seçimini do¤ru yapt›¤› içindir,  teyzeniz köfle yazar›ysa iyi hikâyelerin
iyi anlat›c›s› oldu¤u içindir. Size yard›mc› olmak isterler kuflkusuz
ama haber niteli¤i olmayan kötü iflleriniz için kariyerlerini
gölgelemek de istemezler. Yine de hat›r›n›z için arada bir, kötü
yaz›lm›fl bir bülteni araya s›k›flt›rabilirler ama dufl jeli örne¤inden
biliyoruz ki, bunun size anlaml› bir faydas› olmayacakt›r.

Medya iletifliminden beklenen fayda, ancak do¤ru oluflturulmufl
bir iletiflim stratejisi do¤rultusunda, uzun vadeli, sürdürebilir ve
nitelikli iletiflim çal›flmalar›n›n etik kurallar çerçevesinde
medyadaki do¤ru adreslerle paylafl›lmas›yla sa¤lanabilir.

Ezberle nitelikli medya iletiflimi olmaz

Bu kadar sözden sonra, konunun as›l aktörleri olan kurumsal
iletiflim ve iletiflim dan›flmanl›¤› boyutunu es geçmek olmaz. Bu
noktada çok az bahsedilen ama çok önemli nokta, verimlilik ve
kaliteyi düflüren sektörel ezberlerdir. Her sektörün ezberi var.
Medya iletifliminde ezberin izleri, en belirgin biçimde bas›n
bültenlerinin dilinde ve özgünlü¤ü olmayan medya planlar›nda
kendini ele veriyor. Sektördeki flablonlar› kullanmak, denenmifl
yöntemleri kopya etmek ifli epey kolaylaflt›r›yor, ayr›ca fazla mesai
harcamaktan, kafa yormaktan kurtar›yor.  Ne var ki, yarat›c›l›¤›n,
analitik düflüncenin olmad›¤› bu yöntemlerle ne iyi ifl ç›kartabilmek,
ne uzmanlaflmak ne de istedi¤ini bilen müflterinin ihtiyac›n›
karfl›lamak mümkündür.

MPR, yeni bafllayan ifl arkadafllar›n›n oryantasyonunda en çok
yarat›c›l›¤› körelten bu noktan›n alt›n› çiziyor ve önemli olan›n
medya iletifliminin mantalitesini, düflünce sistemati¤ini anlamak
oldu¤unu zihinlere kaz›maya çal›fl›yor.
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‘Beni hatalar›mla sev’

Campaign Türkiye dergisi geçti¤imiz ay,
2012’nin pazarlama trendlerinden biri olan
‘Flawsome’ ile ilgili halkla iliflkilerci gözüyle
bir de¤erlendirme yapmam› istedi. Trend
analiz ve takip firmas› Trendwatching’in
ortaya att›¤› Flawsome kavram›, özetle,
tüketicilerin markalardan kusursuz
olmalar›n› beklemedi¤i, tam tersine
hatalar›na ra¤men ‘harika’ olmay›
baflarabilenleri ba¤›rlar›na basmaya haz›r
oldu¤u görüflünü ifade ediyor. Hatalar›n›
dürüstçe kabul edebilen, empati, cömertlik,
tevazu, esneklik ve olgunluk gösteren, espri
anlay›fl›na sahip,  biraz karakter ve insaniyet
sahibi markalar...

Konu, hem dünyada marka uzmanlar›n›n nelerle
u¤raflt›klar›na yak›ndan bakmak hem iletiflimde PR ve
reklam›n giderek birbirini nas›l daha fazla destekledi¤ini
gözlemlemek için iyi bir f›rsat.
Genel yaklafl›m flu: Hatas›n› kabul eden insan çevresiyle
daha baflar›l› ve rahat iliflkiler kurar, güven verir. ‹tibar ve
güven kayb›na da u¤ramaz. Tersine bu davran›fl› erdem
kabul edilir. Yeter ki, hata kabulü sözde kalmas›n ve gere¤ini
yaps›n. ‹nsan için geçerli olan bu durum markalar için
neden olmas›n?
Bu durumun markalar için de geçerli oldu¤unun güçlü bir
örne¤i var. Son y›llarda, hatal› ürünlerini davul-zurnayla
ilan edercesine kamuoyuna yapt›klar› aç›k duyurularla geri
çeken dünyan›n önde gelen markalar›, güven kayb› bir
yana, tüketiciler nezdinde güvenilirliklerini art›rd›lar.

‹maj kelimesini atal› y›llar oldu

Biz, ‘imaj’ kelimesini sözlüklerimizden ç›karal› 10 y›l oldu.
Bunun yerine ‘ itibar’ diyoruz. Çünkü imaj öyle olmasak
bile görünmek istedi¤imiz bir fley. ‹tibar ise bize atfedilen
bir de¤er. Yani, ‘m›fl’ gibi yapmakla, gerçekten nas›l
oldu¤umuz aras›ndaki fark› bu iki kelime çok güzel
anlat›yor. Tüketici güvenini zay›f, kusurlu, hatal› yönlerinizi
saklayarak kazanamazs›n›z. Tam tersine yapt›klar›n›z›n
sorumlulu¤unu alarak, hatan›z› nas›l düzeltece¤inizi aç›kça
anlatarak kazanabilirsiniz. Hiçbir fley gizli kalm›yor. fieffaf
ve etik de¤erlere sahip bir kurum anlay›fl›yla pazarlama
olgusunu örtüfltürebilen flirketlerin ‘markalar›’ baflar›l›
olacakt›r. Flawsome Trendinin gerçekçi ve önemli oldu¤unu
düflünüyorum.

Türkiye’de kurum kültürleri gere¤i bunu –yeni bir trend
olarak de¤il- do¤al olarak yapan çok baflar›l› markalar var.
De¤iflime ve devinime aç›k olan markalar da, yeni trendlere
h›zla uyum sa¤lamak için gayret içindeler. Digital dünya,
hiçbir fleyi saklanamaz hale getiriyor. Sadece halkla
iliflkilerde de¤il, bütün iletiflim çal›flmalar›nda

markalar›n tüketicilere daha yak›n ve inand›r›c›
davranacaklar›n› öngörmek mümkün.

Peki, bu trend geleneksel itibar yönetimi anlay›fl›na ters
düflüyor mu?  Hay›r. Tam tersine destekliyor. fiirketlerin
oldu¤u gibi markalar›n da tüketicilerle güvenli bir iliflki
gelifltirebilmeleri için tevazu, esneklik, kusur kabul
edebilme gibi çok önemli olan de¤erleri tafl›mas› gerek.

Markalar izleme sürecinde

Di¤er yandan, iletiflim teknolojisindeki geliflmeler ve sosyal
medya markalar› istemeseler de fleffaflaflmaya zorluyor.
Bu ortama markalar›n ne ölçüde ayak uydurabildikleri
sorusu hala geçerlili¤ini koruyor ama fleffafl›kla birlikte
teknolojinin h›z›na uyum sa¤layabilenler zaten ayr›fl›yor ve
marka de¤erini yükseltiyor. Dinlemek, kat›lmak, bu
medyan›n do¤as›na uygun bir dille ve h›zl›ca geri bildirimde
bulunmak gerek. ‹nsanlar do¤al ve yal›n olan› sever. Oysa
markalar daha çok bu ortamlar› izlemekle kal›yor.
Markalar›n da hayat›m›za katt›klar›na dair mesajlar›
verirken en ‘temel’ olan›n› en ‘samimi’ flekilde iletmeleri
tüketici güvenini besleyecektir.

Kriz yönetiminin temelinde de güven var

Campaign Türkiye’nin bana yöneltti¤i bir baflka soru kriz
yönetimi aç›s›ndan söz konusu yaklafl›mlar›n
de¤erlendirilmesiydi.

Kriz yönetiminin temelinde de insanlar›n güvenini kazanmak
var. En üst düzeyde sorumluluk al›p, h›zl›ca durumu
anlamak ve aç›kça anlatmak gerekir. Bir sorumlulu¤umuz
varsa kabul edip, nas›l düzeltece¤imizi –para kaybetsek
bile- aç›klamam›z, dolayl› bir sorumlulu¤umuz varsa
sonuna kadar bu ifli takip edece¤imizi ve bir daha olmamas›
için neler yapaca¤›m›z› söylemek gerek.

Tabii iyi günlerde ‘güven bankas›’na yat›r›m yapmak da
önemli. Bir markan›n de¤il de bir insan›n bafl›na bir felaket
geldi diyelim. ‹yi günlerde dostlar›n›n güvenini kazanmak
için k›l›n› k›p›rdatmam›fl, kötü günde de ya bafl›n› devekuflu
gibi kuma gömmüfl ya da bafl›na gelenlerden baflkalar›n›
sorumlu tutan birine güvenebilir miydiniz? Kaybedilen
itibar›n yeniden kazan›lmas› çok zor…
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Genel olarak bir PR kuruluflundan bafll›ca beklentileriniz nelerdir?
‹letiflim ihtiyaçlar› ba¤lam›nda öncelikleriniz neler?

‹nci Akü, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren çok güçlü bir
grubun; ‹nci Holding’in akü üretimi konusunda faaliyete geçme
karar›yla 1984 y›l›nda kuruldu. Bugün ikisi Manisa’da ve biri Ukrayna
Kiev’de olmak üzere toplam üç fabrikada ‹nci Akü, EAS, Hugel,
Blizzaro ve ‹nci Battery markalar›yla üretim yap›yor ve bu üretimin
yüzde 60’›n› 4 k›tada 70 ülkeye ihraç ediyoruz. ‹nci Akü olarak 2009
y›l›nda sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezini kurduk ve 2010 y›l›nda
da sektörümüzde ilk TURQUALITY belgesini alan firma olduk.
Genel olarak bir PR kuruluflundan beklentilerimizde sahip
oldu¤umuz bu sa¤lam altyap›n›n da belirleyici bir rolü oldu¤una
inan›yorum. ‹nci Akü olarak bu sa¤lam temeller üzerinde yükselirken
bir PR kuruluflundan birlikte belirleyece¤imiz bir stratejiyle hedef
kitlemizle aram›zda güçlü bir iletiflim kanal› oluflturmas›n›
bekliyoruz. Tüm markalar›m›z›n iletifliminde farkl› hedef kitlelerine
uygun olarak yarat›c› ve etkili iletiflim çözümlerinin sunulmas›n› ve
uygulanmas›n› istiyoruz. Bunlar›n yan› s›ra pazarlamada bize destek
olacak projeler gelifltirip bu projeler için güçlü iletiflim çal›flmalar›
hayata geçirmesi, büyük önem verdi¤imiz sosyal sorumluluk

projelerimizin
gelifltirilmesi için öneriler
sunulmas› ve medya
iliflkilerinde baflar›l›
sonuçlar almas› bizim bir
PR flirketinden
beklentilerimiz aras›nda
yer al›yor. MPR ile çal›flma
karar› almam›zda da bu
beklentilerimize cevap
veren bir yap›ya sahip
olmas› etkili oldu.
‹nci Akü olarak sa¤lam
altyap›m›z›n üzerine
Global Markalaflma
Projesi ad›n› verdi¤imiz
çal›flmam›z› bafllatt›k.
Global Markalaflma

projesi kapsam›nda yapt›¤›m›z tespit ve analizleri derledikten sonra
flirket bünyesinde de¤erlendirdik. ‹nci Akü, EAS, Hugel, Blizzaro
ve ‹nci Battery markalar›m›z›n kimlik ve kiflilikleri, ana
konumland›rmalar›n›, bu kifliliklere uygun kurumsal durufllar›n›
belirledik. Vizyon, misyon, marka hikayesi, kiflili¤i, de¤erleri ve
yasaklar yer alacak flekilde Global Marka K›lavuzlar›na bunlar›
yans›tt›k. Bütün bunlar MPR ile birlikte yürütece¤imiz iletiflim
çal›flmalar›m›zda bizler için bir rehber niteli¤i tafl›yor.

MPR ile çal›flmaya karar verirken, tercihinizi belirleyen ya da karar
vermenizi kolaylaflt›ran faktörler neler oldu?

‹nci Akü olarak MPR ile fiubat ay›nda çal›flmaya bafllad›k. Bizim
için önemli bir karar süreci sonunda ald›¤›m›z dan›flmanl›k
hizmetinin çerçevesini bizimle birlikte ‹nci Holding ve kardefl
kuruluflumuz olan Türkiye de sat›fl ve da¤›t›m›m›z› yapan ‹ncitafl
için de geniflleterek MPR’ye teslim ettik. MPR’nin 18. y›l›n› geride
b›rakm›fl, halkla iliflkiler sektörünün öncü firmalar›ndan biri olmas›,
uluslararas› standartlarda hizmet sunmas› ve çok önemli
referanslar›n›n yan› s›ra ilk toplant›m›zda gerek sektörümüzle
gerek bizimle ilgili yapt›¤› de¤erlendirmeleri karar sürecimizde

etkili oldu. Bu de¤erlendirmelerinde ortaya koyduklar› bak›fl aç›s›
sayesinde rahat iletiflim kurabilece¤imiz ve ihtiyaçlar›m›za do¤ru,
etkili ve h›zl› çözümler sunabilecek bir ekiple karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu gördük.

Biz, PR flirketi aray›fl›m›za bafllad›¤›m›zda ihtiyac›m›z› net ve detayl›
bir biçimde belirlemifltik. MPR’nin bu ihtiyac›m›za paralel bir
de¤erlendirme yapmas› ve çözüm için nas›l ilerleyece¤ini ortaya
koymas› karar sürecimizi etkileyen ve h›zland›ran en önemli etken
oldu.

MPR ekibiyle ilgili bir de¤erlendirme yapman›z› rica etsek, neler
söylersiniz?

Asl›nda MPR ile yeni çal›flmaya bafllam›fl olmam›za ra¤men
ekiplerimiz uyum içerisinde hareket edebiliyor. Verilen brifler
do¤rultusunda ihtiyaç ve beklentilerimizi do¤ru anlay›p, bizlere
farkl› bir bak›fl aç›fl›yla de¤iflik öneriler sunabiliyorlar. MPR iyi bir
okul, ilkeleri olan bir kurum.

Özellikle global markalaflma proje kapsam›nda bizi daha ilerilere
tafl›yacak çal›flmalar yapabileceklerine inan›yoruz.

Çünkü PR öyle bir ifl ki tamamen sizin PR'›n›z› yapan flirketin
sektörde ne kadar tan›nd›¤›, medya iliflkilerinin ne kadar kuvvetli
oldu¤u ve ne kadar yarat›c› projeler gerçeklefltirdi¤i markan›z için
alaca¤›n›z sonuçlarda belirleyici bir rol oynuyor.

PR flirketi aray›fl›ndaki kurulufllara do¤ru seçim için neler
önerirsiniz?

PR flirketi aray›fl›nda do¤ru seçim için öncelikle ihtiyaçlar›n,
beklentilerin ne oldu¤unu tam olarak belirlemek gerekiyor. PR
flirketlerinin yap›lar›na, hayata geçirdikleri projelere, geçmiflindeki
ve mevcut müflterilerine bakt›¤›n›zda öne ç›kt›klar› yanlar›,
uzmanlaflt›klar› alanlar› görebilirsiniz. Örne¤in; kuruluflunuz için
belirledi¤iniz ihtiyaç bir pazarlama deste¤i ise, kurumsal dan›flmanl›k
veren bir PR flirketi sizi mutsuz edebilir. ‹htiyaçlar›n›z› netlefltirdikten
sonra buna uygun flirketleri belirleyip bir k›sa liste yapmak hem
karar sürecinde zaman kazand›racak hem de daha do¤ru bir seçim
yapman›za imkan yaratacakt›r.
PR flirketinin sektörde ve medya
mensuplar› nezdindeki itibar› da
bence seçim sürecinde etkili
noktalar aras›nda yer al›yor.
Üyesi oldu¤u mesleki birlik ve
örgütler, buralarda üstlendi¤i
sorumluluklar ve ald›¤› görevler
de önem tafl›yor. Bütün bunlar›n
d›fl›nda kurum kimli¤ine uygun
yap› ve ölçekte bir PR flirketi
seçilmesini öneriyorum.
Sonuçta seçilen PR flirketi belli
platformlarda kuruluflu,
markay› temsil edecek. PR
flirketinin kurum kimli¤ine
uygun yap› ve ölçekte olmas›,
temsilin yan› s›ra birlikte
çal›flacak ekiplerin uyumu
aç›s›ndan da önemli olacakt›r.

‹nci Akü Pazarlama Müdürü Damla Arkan:
MPR iyi bir okul, ilkeleri olan bir kurum

RÖPORTAJ
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‹nci Akü, Mu¤la ili s›n›rlar›nda yer alan Dalyan kanal› sular›n›n
tamamen temiz kalmas› ve motor gürültüsünden ar›nd›r›lmas›
amac›yla 2007 y›l›nda bafllanan "Mavi Deniz Özgür Caretta"
Projesi’nin teknoloji sponsoru olarak dönüfltürdü¤ü çevre dostu
tekneyi S.S. Dalyan Tekne Kooperatifi'ne devretti. ‹nci Akü
Yönetim Kurulu Baflkan› Nefle Gök, dönüfltürülen ilk “Caretta
Bot”un temsili anahtar›n› S.S. Dalyan Tekne Kooperatifi Baflkan›
Atilla Gültekin’e teslim etti. Kooperatife devredilen teknenin
sezon boyunca yapaca¤› turlardan sa¤lanacak gelir, yeni
teknelerin çevre dostu tur teknelerine dönüfltürülebilmesi için
oluflturulacak fona aktar›lacak.

Törende konuflan ‹nci Akü Yönetim Kurulu Baflkan› Nefle Gök,
“Mavi Deniz Özgür Caretta” projemizin tohumlar›n› 2007 y›l›nda
att›k. Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n sonunda Dalyan’da faaliyet gösteren
teknelerde kullan›lmak üzere enerjisini aküden alan elektrikli
motorlu tekneleri gelifltirdik ve patentini ald›k. Geçti¤imiz y›llarda
‹nci Akü taraf›ndan üretilen özel aküler ve kullan›lan geliflmifl

motorlarla çevre dostu “Caretta Bot”lara dönüfltürdü¤ümüz 2
tur teknesini Dalyan Kanal›nda suya indirdik. ‹nci Akü ve ‹nci
Holding olarak Ege’de do¤mufl ve büyümüfl, bugün tüm dünyaya
ihracat yapan, ürünleriyle tüm dünyay› dolaflan bir flirket olarak
Ege’nin geliflimi için çal›fl›yoruz. Üretim amaçl› yat›r›mlar›m›z›n
yan› s›ra “‹nci Akü Orman›” ve “Mavi Deniz Özgür Caretta” gibi
sosyal sorumluluk projelerimizle de do¤du¤umuz bu bölgeye
katk› sa¤lamay› amaçl›yoruz.” dedi.

Dalyan’›n sadece Türkiye’nin de¤il dünyan›n gözbebe¤i oldu¤unu
belirten Dalyan Tekne Kooperatifi Baflkan› Atilla Gültekin de bu
güzelli¤i koruyarak gelecek nesillere devretmek için çal›flt›klar›n›
belirterek, “ Bu sebeple ‹nci Akü ile karfl›l›kl› düflüncelerimizi
ortak bir proje haline dönüfltürdük. ‹nci Akü, bu projede maddi
manevi her türlü deste¤i sundu. Bu tekneyi en iyi flekilde
de¤erlendirip buradan elde edece¤imiz geliri yeni teknelerin
dönüfltürülmesi için kullanaca¤›z” dedi.

‹nci Akü’ den Dalyan’a
çevre dostu tekne

‹nci Akü, teknoloji sponsoru oldu¤u “Mavi Deniz
Özgür Caretta” projesi kapsam›nda
dönüfltürdü¤ü çevre dostu tekneyi törenle S.S.
Dalyan Tekne Kooperatifi'ne devretti.

Odeon Tours taraf›ndan bu y›l 4’üncüsü düzenlenen “Genç
Raketler Turnuvas›”  26-29 May›s tarihlerinde Antalya Belek’te
gerçeklefltirildi.  ODEON Tours’un Türkiye’yi tenisin parlayan
y›ld›z› yapma hedefiyle uluslararas› bir nitelik kazand›rd›¤›
turnuvaya, bu y›l Türkiye Tenis Federasyonu da destek verdi.

Akdeniz’in önemli turizm merkezlerinden Belek’te gerçeklefltirilen turnuvada,
12 yafl grubunda, klasmanda en üst s›ralardaki dereceleriyle dikkat çeken
16’s› Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’dan, 16’s› Türkiye’den olmak üzere
en baflar›l› 32 genç tenisçi raket sallad›.  Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve
misafir ülkelerin üst düzey temsilcileri ile 12 yafl milli tak›m antrenörlerinin
de kat›ld›¤› turnuvada sporcular›n tüm masraflar› ODEON Tours taraf›ndan
karfl›land›. Turnuvada dereceye girenlere 29 May›s günü düzenlenen ödül
töreni ile kupalar› ve özel ödülleri verildi.

Türkiye’yi tenisin parlayan y›ld›z› yapmay› hedefliyoruz

ODEON Tours Yer Hizmetleri Türkiye Genel Müdür Vekili Vahit Petek, OTI Holding’in de merkezi olan Antalya’n›n co¤rafyas›, iklimi
ve geliflmifl tesisleriyle tenis sporu için çok ideal bir flehir oldu¤unu belirterek “Turnuvam›z, Türkiye’yi dünya tenisinin parlayan
y›ld›z› yapmay› hedefliyor. Bugünün alt yap› sporcular›n›n, gelece¤in y›ld›zlar› olarak Türkiye’nin ad›n› uluslararas› platformlarda
tafl›malar›n› istiyoruz.” dedi.

ODEON Tours’tan tenise büyük destek
Genç Raketler Turnuvas› dünyaya aç›l›yor

fi‹RKET
HABERLER‹
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‹tibar ve kariyer düflman› iletiflim kazalar›, ifl
çevrelerinden politikaya, spordan medyaya her meslek
grubundan kurban almaya devam ediyor. Son kurban
gazetecilikte en tepe görevlere kadar yükselmifl Star
Gazetesi Yazar› Ergun Babahan oldu. Kariyerinde
Sabah Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeli¤i de bulunan
Babahan, att›¤› bir tweet sonras› iflini kaybetti.

Ergun Babahan, iyi e¤itimli, gazetelerin mutfa¤›nda piflmifl,
Ankara temsilcili¤i, yaz› iflleri müdürlü¤ü, genel yay›n
yönetmenli¤i ve köfle yazarl›¤› gibi gazetecilikte önemli hangi
görevler varsa hepsini üstlenmifl çok deneyimli bir gazeteci.
Ço¤u ‹zmirli gazeteci gibi Babahan da mesle¤e Bilgin
Ailesi’nin kurucusu oldu¤u Yeni As›r gazetesinde bafllad›.
Dinç Bilgin’in kurup büyüttü¤ü Sabah gazetesinde iki kez
genel yay›n yönetmenli¤ine getirildi. Arada Dinç Bilgin’in
prestij gazetesi Yeni Biny›l gazetesinin genel yay›n yönetmeli¤i
ve Akflam gazetesinin Ankara temsilcili¤i görevleri de var.

Sabah-ATV Grubu Çal›k Holding’e sat›ld›¤›nda Ergun Babahan
gazetenin genel yay›n yönetmeniydi. Bir süre sonra yeni
patronajla sorun yaflamaya bafllad› ve istifa etmek zorunda
kald›. Ard›ndan yine hükümete yak›n isimlerin TMSF’den
sat›n ald›¤› Star gazetesine yazar olarak al›nd›.  Bu arada
ayn› grubun haber kanal› 24’te program yap›yor ve Fethullah
Gülen cemaatinin ‹ngilizce yay›mlanan gazetesi Today’s
Zaman’da köfle yaz›s› yaz›yordu. Hükümeti destekleyen
liberal gazeteci ve yazarlar aras›nda yer alan Babahan, 3
y›ld›r çal›flt›¤› Star gazetesinin yan› s›ra di¤er iki iflini de
sorunsuz, uyumlu yürütüyordu.

Dört kelime her fleyin sonu oldu

S›k› bir Fenerbahçe taraftar› olan Ergun Babahan, süper lig
flampiyonunun belirlendi¤i Fenerbahçe- Galatasaray maç›n›n
hemen ard›ndan yaflad›¤› hayal k›r›kl›¤› ve öfke içinde
twitter’dan flu mesaj› att›: Bu kupa Amerika’ya girsin

Mesaj aç›kt›. Ergun Babahan, taraftar› oldu¤u Fenerbahçe
Spor Kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›r›m’›n tutuklanmas› baflta
olmak üzere, kulübüne yönelik flike soruflturmas›nda Gülen
cemaatinin parma¤› oldu¤u yönündeki iddialara kat›l›yor ve
flampiyonlu¤un kaybedilmesini buna ba¤l›yordu.
Dizginleyemedi¤i öfkesini de Amerika’da yaflam›n› sürdüren
Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’e hakaret içeren bir
mesajla dile getiriyordu.

Ergun Babahan, duyulur duyulmaz büyük tepki alan
tweet’lerini sildi ve yanl›fl anlafl›ld›¤›n›, “Bu kupa Amerika’ya
gitsin” yerine yanl›fll›kla “girsin” diye yazd›¤›n› savunarak,
maksad›n› aflan sözleri için özür diledi. Ne var ki özür,
piflmanl›k sözleri bir ifle yaramad›.

Babahan’›n haftada iki gün yaz› yazd›¤› Gülen cemaatinin
yay›n organlar›ndan Today’s Zaman’la ilifli¤i hemen kesildi.
Babahan’›n yaz›lar›na son verildi¤ini twitter hesab›ndan
duyuran Today’s Zaman Genel Yay›n Yönetmeni Bülent Kenefl,
“Babahan’›n TZ’de haftada 2 yaz›s› yay›nlan›yordu. Art›k TZ
tarihinde kötü bir hat›ra olarak kalaca¤›n› deklare ediyorum”
dedi.

Sabah-ATV Grubu Çal›k Holding’e sat›ld›¤›nda Ergun Babahan
gazetenin genel yay›n yönetmeniydi. Bir süre sonra yeni
patronajla sorun yaflamaya bafllad› ve istifa etmek zorunda
kald›. Ard›ndan yine hükümete yak›n isimlerin TMSF’den
sat›n ald›¤› Star gazetesine yazar olarak al›nd›.  Bu arada
ayn› grubun haber kanal› 24’te program yap›yor ve Fethullah
Gülen cemaatinin ‹ngilizce yay›mlanan gazetesi Today’s
Zaman’da köfle yaz›s› yaz›yordu. Hükümeti destekleyen liberal
gazeteci ve yazarlar aras›nda yer alan Babahan, 3 y›ld›r
çal›flt›¤› Star gazetesinin yan› s›ra di¤er iki iflini de sorunsuz,
uyumlu yürütüyordu.

Star Gazetesi izne ç›kard›

As›l merak edilen Star gazetesinin ne yapaca¤›yd›. Gazete
yönetimi bu tür kriz dönemlerinde baflvurulan yayg›n yöntemi
seçti ve Babahan’› zorunlu izne ç›kard›. Böylece, Babahan’›n
yaz›lar›yla birlikte, Star Grubu’nun haber kanal› 24’te hafta
içi her sabah gazete bafll›klar›n› ve gündemi yorumlad›¤›
program›na da ara verildi.

Baltay› tafla vurdu

Babahan’›n maçtan hemen sonra öfkeyle att›¤› Fethullah
Gülen’e hakaret içeren tweet, içeri¤i itibariyle her köfle
yazar›n›n itibar›n› zedeler. Ne var ki, Babahan’›n durumu çok
daha vahim. Zira, yaz› yazd›¤› gazeteler ve program yapt›¤›
televizyon kanal›n›n okuyucular›, izleyicileri büyük oranda
hakaret mesaj›yla hedef ald›¤› camiaya gönül veren, ya da
yak›nl›k duyan kesimler. Dolay›s›yla Babahan, öncelikle hitap
etti¤i okuyucu ve izleyicilerin önemli bir kesiminin nezdinde
inand›r›c›l›¤›n› ve itibar›n› yitirdi.
‹letiflim sektörünün içinden deneyimli biri de olsa, iletiflim
kazalar›n›n yol açt›¤› hasarlar› gidermek kolay de¤il. Baz›
olaylarda mümkün de olmuyor.
Benzer gerekçelerle zorunlu izne ç›kar›lan gazetecilerden
ço¤u eski ifllerine dönemedi. Tepkilere ra¤men, Star gazetesi
yönetiminin Babahan’›n yaz›lar›n› yeniden yay›mlamaya
bafllayabilece¤i konufluluyor. Bu bir olas›l›k. Babahan, Star
Gazetesi’nde yeniden yazmaya bafllayabilir ama kuflkusuz
itibar› ve inand›r›c›l›¤› epey örselenmifl bir yazar olarak!..

‹letiflim kazas› bu kez çok
deneyimli bir gazeteciyi vurdu

Son kurban Ergun Babahan

FOKUS
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DO⁄TAfi,  40’›nc› kurulufl y›ldönümünü, özel olarak
oluflturulan 40 kiflilik Senfoni Orkestras› eflli¤inde ve
özel türkü repertuar›yla kutlad›. Do¤tafl Yönetim Kurulu
Üyeleri ve çal›flanlar›, müzik, moda, cemiyet ve ifl
dünyas›n›n ünlü isimlerinin kat›l›m›yla 8 May›s’ta T‹M
Maslak Show Center’da gerçeklefltirilen kutlamada
orkestran›n performans› DO⁄TAfi’›n 40 y›ll›k ev yaflam
tarz›n› modernize etme aray›fllar›n› ve baflar›lar›n›
simgeledi. Duayen sunucu Halit K›vanç’›n sunumu ile
renk katt›¤› gecede; flefli¤ini Cem Ö¤et’in, solistli¤ini
Seçil Ak›n’›n yapt›¤› Senfoni Orkestras› Yemen Türküsü,
Çemberimde Gül Oya, Çanakkale ‹çinde, Gesi Ba¤lar›
gibi Türkiye’nin en özel türkülerini DO⁄TAfi’›n 40’›nc›
y›l kutlamas› için seslendirdiler. Gecenin sürprizi ünlü
sanatç› Aliflan da Orkestra ile birlikte Yemen Türküsü’nü
seslendirdi. Türkülerin senfonik olarak yorumlanmas›n›n
ilk ve tek örne¤i olan senfoni, bir y›ll›k araflt›rma ve
haz›rl›k dönemi ard›ndan alt› ayl›k bir çal›flma ile
oluflturuldu.

40 y›ld›r daha çok konfor daha çok yaflam kalitesi

DO⁄TAfi Mobilya Yönetim Kurulu Baflkan› Davut Do¤an,
yapt›¤› konuflmada “Babam Hac› Ali Do¤an’›n Do¤an
Mobilya’y› kurmas›n›n üzerinden tam 40 y›l geçti. Ondan
15 y›l sonra ben ve kardefllerim Biga’da DO⁄TAfi A.fi’yi
kurarak kurumsallaflmak ve büyümek ad›na gelece¤e
do¤ru önemli bir ad›m att›k. Bugün geldi¤imiz baflar›l›
noktay› ülkemizin türkülerinin senfonik olarak
yorumlanmas› ile kutluyoruz” dedi.

Dünya markas› olma yolunda ilerliyor

DO⁄TAfi Mobilya Genel Müdürü ‹smail DO⁄AN ise
DO⁄TAfi markas› olarak kurulufl y›llar›ndan beri en iyiyi
yapabilmek için çal›flt›klar›n› söyleyerek, “
Bütünsel bir pazarlama stratejisi ile son 5 y›lda
ürünlerden ma¤aza konseptlerine kadar her bileflende
daha da güçlenen DO⁄TAfi,  sektörde giderek daha çok
dikkat çekiyor. Takip edilen öncü ve de¤er yaratan bir
marka olarak DO⁄TAfi, bir dünya markas› olma yolunda
güçlü ad›mlarla ilerliyor “ dedi.

Ödüllü tasar›mlar›, dinamik ve vizyoner
yaklafl›m›yla dünya markas› olma yolunda
ilerleyen DO⁄TAfi’›n 40’›nc› kurulufl
y›ldönümü, DO⁄TAfi ailesi, müzik, moda,
cemiyet ve ifl dünyas›n›n ünlü isimlerinin
kat›l›m›yla 8 May›s’ta T‹M Maslak Show
Center’da kutland›.

Mobilya sektörünün  öncü markas› 40 yafl›nda
DO⁄TAfi 40. y›l›n› kutluyor

Fish Fingers ürünüyle çocuklara bal›¤› sevdiren
dondurulmufl g›da uzman› ‹glo, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram›’na özel bir etkinlik
düzenledi. EKS Mutfak Akademisi’ndeki etkinlikte, yemek
blog yazar›  anneler ve çocuklar› ‹glo ürünleriyle

birbirinden lezzetli ve
sa¤l›kl› yemekler yapt›.
Daha fazla çocu¤a
ulaflmak için ‹stanbul ve
Ankara’daki birçok
anaokulunda tad›m
aktiviteleri düzenleyip
aktiviteye kat›lan
ö¤rencileri “Bal›ksever”
sertifikas›yla ödüllendiren
‹glo, 23 Nisan’a özel EKS
Mutfak Akademisi’nde
düzenledi¤i aktiviteyle
çocuklara yemek
yapman›n keyfini yaflatt›.
Yemek blogger› anne ve
çocuklar› ‹glo ürünlerini

kullanarak m›s›rl› ve bezelyeli narenciye soslu Akdeniz
yeflillikleri salatas›, somon burger ve muzlu puding
piflirdiler. Minik aflç›lar etkinlik boyunca annelerinin
yard›m›yla yemek piflirmenin keyfini yaflay›p, etkinlik
sonunda kendi yapt›klar› birbirinden lezzetli ve sa¤l›kl›
yemekleri afiyetle yediler.

‹glo’nun 23 Nisan etkinli¤inde
çocuklar aflç› oldu

fi‹RKET
HABERLER‹
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Projede 68 ormana ulafl›ld›

‹fl Bankas›, Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤› ile TEMA Vakf› iflbirli¤inde Aral›k 2008’de bafllatt›¤› ve Türkiye’nin en
büyük kurumsal a¤açland›rma projelerinden biri olan “81 ‹lde 81 Orman” projesi kapsam›nda bugüne kadar 68
orman dikildi. Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤› ile TEMA Vakf› iflbirli¤inde yürüttü¤ü “81 ‹lde 81 Orman” projesinde
1200 hektarl›k alana 22 farkl› türde 1 Milyon 700 binden fazla fidan dikimi gerçeklefltirildi.

‹fl Bankas› ormanlar›nda a¤açlar›n 5 y›l boyunca bak›mlar› da üstleniliyor. Geçti¤imiz y›llarda dikilen fidanlar›n
bak›mlar› itina ile yap›larak kuruyanlar›n yerine yenileri dikiliyor.

‹fl Bankas›’n›n, yaflanabilir bir çevre yaratmak, ekonomik sürdürülebilirli¤i sa¤lamak, do¤al kaynaklar›n
korunmas›na katk›da bulunmak, ormans›zlaflma ile ba¤lant›l› çevre sorunlar›na dikkat çekmek ve baflta çocuklar
olmak üzere kamuoyunun çevreye iliflkin konularda bilinçlenmesini desteklemek amaçlar›yla bafllatt›¤› projenin
dikim aflamas› 2012 y›l› sonunda tamamlanacak ve bak›mlara ise devam edilecek.

Proje 2010 y›l›nda da Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Çevre kategorisinde de Alt›n Pusula kazanm›flt›. 81 ilde 81
orman projesi ayr›ca League of American Communications Professionals LLC (LACP)  taraf›ndan verilen Impact
Ödüllerinde, En iyi Çevresel Sosyal Sorumluluk projesi kategorisinde ödül ald›.

Alt›n Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nden
‹fl Bankas› ve MPR’ye bir ödül daha

‹fl Bankas› ve MPR Halkla ‹liflkiler,
Türkiye Halkla ‹liflkiler Derne¤i
(TÜH‹D) taraf›ndan düzenlenen Alt›n
Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nde
bu y›l da ödül kazand›. TÜH‹D’in bu
y›l 11’ incisini düzenledi¤i  Alt›n
Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nde,
‹fl Bankas› taraf›ndan 2008 y›l›nda
bafllat›lan ve ulusal bir
a¤açland›rma seferberli¤ine
dönüflen ‘81 ‹lde 81 Orman’ projesi
ile ‹fl Bankas› ve MPR  jüri özel
ödülüne lay›k görüldü.

MPR’DEN
HABERLER
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MPR ‹çerik Gelifltirme Direktörü Cem Ulutafl’›n 7
y›lda tamamlayabildi¤i roman› “Bahir ile Sitare”
Minval Yay›nevi taraf›ndan yay›mland›. Bir yan›yla
‘kad›nlara efllik etme yetene¤ini yitirmekte olan
erkekli¤e’ dair modern ve ironik bir trajedi olan
Ulutafl’›n roman›, okuyucuyu aflk, inanç, cinsellik,
özgürlük, hayat ve ölüme dair farkl› ve cüretkâr
görüfllerle tan›flt›r›yor.

Bahir ile Sitare adl› roman, sosyal hayatta iktidar›n›
kaybederken, cinsiyetine özgü sahiplenicilik ve koruyuculuk
rollerini üstlenmekte de art›k gönülsüz bir görünüme kavuflan
ve kad›nlarla iliflkilerinde sa¤lam bir beraberlik yerine,
derinlikten yoksun, sorumsuz bir “tarz” tutturan modern
erke¤e ›fl›k tutuyor. Roman, aflkta ve inançta kafas› kar›fl›k
ve bofllukta sessiz bir ç›rp›n›fl içindeki ça¤›m›z›n erke¤inin,
‘güç ve iktidar yoksa beraberlik de yok’ diyerek yapt›¤› bilinçsiz
-ve haks›z- protestoyu görünür k›l›yor. Kendi ayaklar› üzerinde
duran modern kad›n ise büyük ölçüde kavufltu¤u eflitlik
idealleri içinde erkekle iliflkilerinde daha sayg›n ve daha
özgür bir konum elde edece¤ini beklerken, ayr›cal›klar›
sürmedi¤i için küsen erke¤in oyunbozanl›¤›yla ortada kal›yor.
Hem tanr›sal bir kimlik talep eden kad›n cinselli¤i hem de
zay›f bir kimlik talep eden erkek cinselli¤i büyük hayal
k›r›kl›klar› içinde bocal›yor. Ve roman alt bafll›¤›nda oldu¤u
gibi belki de kad›n ve erkek aras›nda ‘zamanlar›n sonundaki
derin kopufl’u haber veriyor. Bahir ile Sitare adl› roman, bafl
döndürücü biçimde h›zlanan tempolu hayat›m›z›n ortas›na

düflen bir meteor etkisi yap›yor. Ve her sat›r›nda gerçekte,
uzay bofllu¤unda dönüp duran bir gezegenin üzerinde yaflayan
varl›klar oldu¤umuzu güçlü biçimde hissettiriyor.

Bahir hem do¤ulu hem bat›l›, evrensel bir karakter

Bahir ile Sitare, bir anlamda, kad›na karfl› güç kaybeden
erke¤in trajedisi ve flimdiden kad›nlara efllik etme yetene¤ini
yitiren erkekli¤e dair ironik bir a¤›tt›r. Gazeteci Bahir,
dayan›ks›z bünyesine ra¤men kan dökülen sokak kavgalar›na
girmekten, iç ve d›fl her türlü savafl›n yafland›¤› Irak’a, asl›nda
çocukluk kahraman› Gilgamefl’in topraklar›na do¤ru ölümcül
bir hakikat yolculu¤una ç›kmaktan çekinmez. Ancak bunu
en büyük aflk›ndan ve hayattan bir umudu kalmad›¤›nda
yapabilecektir.

Karanl›¤›n içinde gaipten gelen sesler kadar ürkütücü, taze
heyecanlar afl›lamaya aday, ç›k›fl› olmayan bir karamsarl›¤a
hiç beklenmedik ümitlerin efllik etti¤i, “varoluflun çeperlerinde
saf ve delice bir özgürlük içinde bale yapan”, zihinsel
dayan›kl›l›¤› test etmeye aday bir kitap.
Bahir, iki büyük insanl›k birikiminin ortas›nda, do¤unun ve
bat›n›n birbirine hem ba¤land›¤› hem de koptu¤u bir köprüde,
ac›lar içinde k›vranarak gerçe¤i arayan, yerli ama yine de
modern evrensel insan›n simgesi olmaya aday bir karakter.
Bahir ile Sitare, floke edici bir aflk, gizli servislerin, özel
askeri birliklerin, mücahitlerin kar›flt›¤› heyecan verici bir
yolculuk, insanl›¤›n kaderine dair çarp›c› ve muazzam bir
zihinsel uçufl vaat ediyor.

Elton John’dan Scorpions’a, Deep Purple’ dan
Iron Maiden’a efsane isimleri sahnesinde
a¤›rlayan KüçükÇiftlik Park bu yaz da dünya
y›ld›zlar›n›n adresi olacak.

Dünyan›n ve Türkiye’nin en ünlü isimlerini sahnesinde
a¤›rlayan KüçükÇiftlik Park, bu yaz da etkinlik
sektöründe ad›ndan s›kça söz ettirecek. ‹nti ‹llimani,
Murat Boz, Vitalic, Büyük Ev Ablukada, Cassius,
Duman ve Serdar Ortaç gibi isimlerle yaz› erken
getiren KüçükÇiftlik Park, alternatif sahnesi ve do¤ayla
bütünleflen bahçesinde “You will Never Know”
flark›s›yla listeleri alt üst eden Imany’i a¤›rlad›.

Ard›ndan Rock’n Dark Müzik yar›flmas›n›n büyük finali
ile Haziran’a iddial› bafllad›. ‹lk ekolojik festival olan
Ecofest’e de kap›lar›n› açan KüçükÇiftlik Park’ta, 19
Haziran’da gerçeklefltirilen Hi-Voltage müzik etkinli¤i
kapsam›nda dünyaca ünlü metal grubu Megadeth, ilk
kez Türkiye’de konser veren thrash metalin iddial›
temsilcilerinden Trivium, sert müzi¤in ülkemizdeki
temsilcilerinden Kurban, Türk Progressive Metal
Grubu Comma ve Türkiye’nin en iyi gitaristlerinden
oluflan Gitarizma sahne ald›. Temmuz da ise aralar›nda
Duran Duran’›n da oldu¤u dünya y›ld›zlar› KüçükÇiftlik
Park’ta olacak.

KüçükÇiftlik Park’›n Temmuz program›: 7 Temmuz 2012 Godskitchen Fusion •  9 Temmuz 2012 Duran
Duran •  10 Temmuz 2012 Chris de Burgh •  11 Temmuz 2012 Carnaval Latino (Buena Vista Social Club+
Omara Portoundo) •  17 Temmuz 2012 Tony Bennett

Dünya y›ld›zlar› bu yaz da KüçükÇiftlik Park’ta

Cem ULUTAfi
MPR ‹çerik Gelifltirme Direktörü

‹Ç‹M‹ZDEN B‹R‹
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Yaklafl›k bir buçuk as›rd›r babas› hayatta olmayan,
maddi durumu yetersiz yetenekli çocuklara ça¤›n›n
en ileri e¤itim olanaklar› sunan Darüflflafaka, tarihi
bir kararla annesi olmayan çocuklara da kap›s›n› açt›.

Sinema keyfi art›k Cinemaximum’da

Maximum Kart ve Mars Entertainment Group aras›nda
gerçekleflen iflbirli¤i sinema sektörüne yeni bir soluk
getiriyor. ‹flbirli¤i çerçevesinde 21 ilde ve 49 lokasyonda
440 sinema salonu bulunan Mars Entertainment Group
ve AFM Sinemalar›, art›k “Cinemaximum” ad›yla hizmet
verecek. Ülkenin en büyük sinema zincirine dönüflen
Cinemaximum, Maximum Kart sahiplerine büyük
avantajlar sa¤l›yor.

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n kredi kart› Maximum ve Mars
Entertainment Group sinema sektöründe büyük bir iflbirli¤ine
imza att›. ‹flbirli¤i ile 21 ilde ve 49 lokasyonda 440 salonu
bulunan Mars Entertainment Group ve AFM Sinemalar›, art›k
“Cinemaximum” ad›yla hizmet verecek. Entertainment Group
ve AFM Sinemalar› yenilenen yüzüyle Türkiye genelinde
sinemaseverlere kap›lar›n› açarken, Maximum Kart sahipleri
“Cinemaximum”da çeflitli avantajlarla sinema izleme keyfini
yaflayacak.

Maximum Kart sahiplerine özel sürprizler Cinemaximum’da

Cinemaximum salonlar›nda da Maximum Kart sahiplerine
kazand›rmaya devam edeceklerini belirten ‹fl Bankas› Genel
Müdür Yard›mc›s› Yalç›n Sezen flunlar› söyledi: “Farkl› sinema
izleyici kitlesine yönelik kampanyalar›n yan› s›ra
düzenleyece¤imiz özel gösterim, ön gösterim, gala, hediye
edece¤imiz biletler ve sürpriz uygulamalar ile müflterilerimize
çeflitli etkinlikler kapsam›nda sinemay› daha keyifli hale
getirece¤iz.”

Sinema Cinemaximum ile büyüyecek

‹fl Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Yalç›n Sezen, ortalama
yafl› 29 olan genç nüfusa sahip Türkiye’de hizmet veren salon
adedinin düflük oldu¤unu, toplam 75 milyonluk bir nüfusun
yarataca¤› sinema salonu talebinin karfl›lanabilmesi için yeni
yat›r›mlara ihtiyaç duyuldu¤unu belirterek, “Bu çerçevede
Bankam›z ile Mars Entertainment Group aras›nda yap›lm›fl
olan iflbirli¤i, içerdi¤i kredi, di¤er bankac›l›k ifllemleri,
sponsorluk, özel yat›r›m projeleri ve sigorta anlaflmalar›
itibariyle, sinema sektörünün ve burada yarat›lacak katma
de¤erli istihdam›n geliflimine büyük katk› sa¤layacakt›r” dedi.
Y›lsonuna dek 65 salonlu 6 kompleks daha sinemaseverlerle
buluflacak

fiefkat yuvas› Darüflflafaka
annesiz çocuklara da
kucak açt›

fi‹RKET
HABERLER‹

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla düzenlenen
Darüflflafaka Cemiyeti Ola¤anüstü Genel Kurulu’nda, annesi olmayan
çocuklar›n da Darüflflafaka’ya al›nmas›n› öngören tüzük de¤iflikli¤i
oy çoklu¤uyla kabul edildi. Böylece, 1971 y›l›nda k›z ö¤rencilere
kap›lar›n› açan Darüflflafaka, 2013- 2014 E¤itim ve Ö¤retim Y›l›’ndan
itibaren “annesi hayatta olmayan çocuklara” da kolej seviyesinde
e¤itim olana¤› sunacak. Tüzük de¤iflikli¤i karar›, Darüflflafaka
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 19 Kas›m 2011’de Baflbakan
Say›n Recep Tayyip Erdo¤an ile bir araya geldikleri görüflmede
benimsenmiflti.

F›rsat eflitli¤i sa¤lad›k

Darüflflafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m
yapt›¤› konuflmada de¤iflikli¤in gerekçesini flu sözlerle aç›klad›:
“Günümüzde anne kayb›n›n maddi ve manevi yönden baba kayb›ndan
farks›z hatta daha da önemli olabildi¤i gerçe¤inden hareketle, annesi
hayatta olmayan yavrular›m›z›n da Darüflflafaka gibi ça¤dafl bir
kurumun sa¤lad›¤› e¤itim f›rsat›ndan yararlanmas›n›n önemli
oldu¤unu düflünüyoruz. Böylelikle e¤itimde f›rsat eflitli¤i
misyonumuzu daha fazla ö¤renciye ulaflt›rm›fl olaca¤›z. Darüflflafaka,
1971 y›l›nda da k›z ö¤rencilerine kap›lar›n› açarak kad›n haklar›
konusundaki hassasiyetini ortaya koymufltu. 1971 y›l›nda ilk kez 77
k›z ö¤renci Darüflflafaka’ya al›nd›. Bugün ise 927 ö¤rencimizin 391’ini
k›z ö¤renciler oluflturuyor ve her geçen y›l k›z ö¤rencilerimizin say›s›
art›yor. Son iki y›ld›r ise s›nav birincimiz k›zlar aras›ndan ç›kt›. Bizce,
babas› hayatta olmayan çocuklar gibi annesi hayatta olmayan
çocuklar›m›z da dezavantajl›d›r ve en az onlar kadar pozitif ayr›mc›l›¤a
ihtiyaç duymaktad›r. Bu anlamda Darüflflafaka, annesini kaybetmifl
çocuklar› da okula alarak asl›nda kurulufl amac›n› de¤ifltirmemekte,
pozitif ayr›mc›l›k yelpazesini geniflletmekte ve e¤itimde f›rsat eflitli¤ine
derinlik kazand›rmaktad›r.”

Baflbakan:Yetim ve öksüz ay›r›m› kalkt›

Darüflflafaka Cemiyeti’nin do¤al Baflkan› olarak Ola¤anüstü Genel
Kurula kat›lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, bu büyük de¤iflikli¤e
flahit olmaktan gurur duydu¤unu ifade etti. Erdo¤an, “Türkiye’de
pek çok kurum, yetim ve öksüzlerin elinden tutmak için
Darüflflafaka’y› örnek ald›. Darüflflafaka bu ülkenin ve bu milletin
gözbebe¤i bir kurulufltur. 1971 y›l›nda sadece yetim erkekleri de¤il
k›zlar› da alarak dönüflüm yapm›flt›r. Bugünkü de¤ifliklikle de yetim
ve öksüz ayr›m›n› kald›r›yor. Bu tarihi de¤iflikli¤in vatan›m›za ve
milletimize hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.” dedi.
Tüzük de¤iflikli¤iyle Darüflflafaka’da okumak için aranan Türk-‹slam
vatandafl› olmak flart›n›n da kald›r›larak Türkiye Cumhuriyeti
vatandafl› olma koflulunun getirildi¤inin alt›n› çizen Baflbakan Erdo¤an
Darüflflafaka Üniversitesi’nin kurulufl haz›rl›klar›n›n da yap›larak
kurumsal yap›n›n tamamlanmas› gerekti¤ini vurgulad›.
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Konya Torku fiekerspor Bisiklet Tak›m›’n›n
y›ld›z› ‹valio Gabrovski birincilik madalyas›n›
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’den  ald›

Dünya Bisiklet Birli¤i (UCI) takviminde 2. HC (Hors Class)
kategorisinde düzenlenen ve bu y›l 25 tak›mdan 200
bisikletçinin mücadelesine sahne olan 48.
Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu’nda 3. etapta gösterdi¤i
t›rman›fl performans› ile Turkuaz Mayo’yu giyen Konya
Torku fiekersporlu ‹valio Gabrovski,  ‹stanbul’daki finalde
de ipi gö¤üsleyen isim oldu.

22 Nisan Pazar günü Alanya etab›yla bafllayan yar›fllarda
sporcular sekiz günde toplam bin 174 kilometre kat etti.
Akdeniz ve Ege k›y›lar› boyunca devam eden turun son
etab› 29 Nisan’da ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. ‹stanbul’da
performans›n› koruyan Konya Torku fiekersporlu ‹valio
Gabrovski turun birincisi oldu.

Konya Torku fiekerspor’un baflar›s›n› de¤erlendiren
Pankobirlik Genel Baflkan› Recep Konuk, Türkiye’nin en
köklü kulüplerinden biri olan Konya Torku fiekerspor
Kulübü’nün uzun y›llar önce desteklemeye bafllad›¤›
bisiklet sporuna katk› sunmaya devam ettiklerini ve
bisiklet sporunun ülkemizde geliflimi için çal›flt›klar›n›
belirterek, “2011 y›l›nda Türkiye’nin ilk profesyonel
bisiklet tak›m› olan Konya Torku fiekerspor geçen y›l ilk
kez bu yar›flta yer ald›. Bu y›l tüm Türkiye’yi sevindiren
sonuçlar ile yar›fl› tamamlad›k. Sporcumuz ‹valio
Gabrovski turun lideri oldu. Bisiklet sporu arenas›n›n
önemli isimleri ile ayn› etapta koflmak bize gurur verdi.
Önümüzdeki y›l baflar›m›z› bir ad›m öteye tafl›yaca¤›z.”
dedi.

Dünyan›n ilk ve tek k›talararas› etapl› bisiklet
turu olan Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet
Turu’nda Konya Torku fiekersporlu ‹valio
Gabrovski ferdi genel klasmanda birincili¤i elde
ederek kulübünü zirveye ç›kard›. Konya Torku
fiekerspor Bisiklet Tak›m›, bu mükemmel
sonucun ard›ndan kat›ld›¤› “ 27. Azerbaycan
Turu”nda baflar›s›n› tekrarlad›.

Konya fieker, sporda da
Türkiye’nin gurur kayna¤›

Sokak hayvanlar› için yeniden deklanflöre basma
zaman›!

Sokakta yaflayan hayvanlara dikkat çekmek amac›yla
Koza Yönetim ve Hayvan Haklar› Federasyonu’nun
iflbirli¤iyle hayata geçen ‘Sokak
Köpekleri ve Çocuk’ konulu
foto¤raf yar›flmas›, 31 Temmuz’a
kadar her yafltan amatör ve
profesyonelin baflvurular›n›
bekliyor. Yar›flmada dereceye
giren foto¤raflar,  2013
takviminde yer alacak ve
takvimin sat›fl›ndan elde
edilen tüm gelir HAYTAP’›n
sokak hayvanlar›  iç in
gelifltirece¤i projelerde
kullan›lacak.

fi‹RKET
HABERLER‹
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Farkl› ve modern bir mimari anlay›fl ile yenilenen
McDonald’s restoranlar›ndaki de¤iflim müzikle devam
ediyor. Art›k restoranlarda Oxi-Gen Music Network'un
sesi yükseliyor. Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinin yer
ald›¤› yaz partileri de bafllad›. Partilerin ilki, 17
Haziran’da Kufladas› McDonald’s restoran›nda
gerçeklefltirildi.

Türkiye’de 188 restoran› ile faaliyet gösteren ve yeni restoran
konseptiyle müflterilerinin kendilerini daha iyi hissedecekleri
ortamlar yaratan McDonald’s’›n yeni müzik anlay›fl› da müflterilerine
farkl› bir deneyim yaflatacak. ‹lki, DJ Uhr’nin kat›l›m›yla 17
Haziran’da McDonald’s Kufladas› restoran›nda düzenlenen
partilerin bir sonraki dura¤› Didim olacak. Oben Budak 1 Temmuz
pazar günü Didim’de, BeeGee 14 Temmuz cumartesi günü Bodrum
Gümbet’te, DJ Murat Uncuo¤lu 26 A¤ustos pazar günü Antalya

Gazi Bulvar›’nda ve Ozan Çolako¤lu 2 Eylül pazar günü
Marmaris’teki McDonald’s restoranlar›nda DJ kabinlerine geçecek.

Daha uzun vakit geçirilen, modern restoranlar…

McDonald’s Genel Müdürü Dilek Baflar›r, “McDonald’s
restoranlar›m›zda son zamanlarda bir de¤iflim rüzgâr› esiyor. Yeni
açt›¤›m›z restoranlar›, farkl› ve modern bir mimari anlay›fl ile
yarat›lan yeni konseptimiz ile dekore ediyor, önceki restoranlar›m›z›
bu anlay›fl üzerine yeniliyoruz. Yeni konseptimizle, restoranlar›m›z›n
daha uzun saatler geçirilebilen, de¤iflik oturma gruplar›yla
müflterilerimizin kendilerini daha rahat hissettikleri restoranlar
olmas› için çal›fl›yoruz. McDonald’s restoranlar›ndaki bu de¤iflim
flimdi de müzikle devam ediyor. Art›k restoranlarda Oxi-Gen Music
Network'un sesi yükseliyor. McDonald’s restoranlar› sadece yeni
konsepti ile de¤il, yenilenen ’sound’u ile de misafirlerinin zevkle
daha uzun vakit geçirece¤i mekanlar haline dönüflüyor” dedi.

McDonald’s ilk iskele restoran›n› Yalova ‹skelesi’nde hizmete açt›.
S›rada yeni iskele restoranlar› var.

McDonald’s, Türkiye’de h›z verdi¤i restoran aç›l›fllar›n›, yeni
kurumsal anlay›fl ve konseptini yans›tan iskele restoranlar›
ile sürdürüyor. McDonald’s’›n BTA ile yapt›¤› iflbirli¤i sonucu
restoranlar›n›n ilki Yalova ‹skelesi’nde hizmete girdi. Yeni
restoranla, McDonald’s’›n Yalova’daki restoran say›s› 2’ye
Türkiye genelindeki restoran say›s› ise 183’e yükseldi.

Yalova restoran aç›l›fl›nda konuflan McDonald’s Genel Müdürü
Dilek Baflar›r, “McDonald’s Türkiye’de 26 y›l›n› geride b›rakt›.
Türkiye’de h›z verdi¤imiz restoran aç›l›fllar›ndaki yeni
kurumsal anlay›fl›m›z› ve konseptimizi iskele restoranlar› ile
de sürdürüyoruz. Türkiye’nin gelece¤e dönük markas› BTA
ile iflbirli¤imizden mutluluk duyuyoruz. McDonald’s, bundan
böyle misafirlerine yolculuklarda da efllik edecek.
Tüketicilerimiz en kaliteli ürünlere, en uygun fiyatlarla
iskelelerde de ulaflacak” dedi.

7 farkl› noktada iskele restoran› aç›lacak

McDonald’s’›n toplamda 4 bin 500 kiflinin üzerinde istihdam
yaratt›¤›n›, Yalova ve di¤er iskelelerde aç›lacak yeni
restoranlar›n 150 kifliye daha istihdam sa¤layaca¤›n› belirten
Baflar›r, “Keyifli anlar›n markas› McDonald’s olarak
misafirlerimizin yolculuklar›na g›da güvenli¤i ve kaliteyi
getiriyoruz. Yalova Feribot ve Deniz Otobüsü ‹skelesi’nde yer
alan konumumuz ve McDonald’s’›n ‘yeni mimari anlay›fl›’ ile
modern, fl›k ve canl› renklerin kullan›ld›¤› tasar›m›yla
restoran›m›z ziyaretçiler taraf›ndan s›kl›kla tercih edilen bir

restoran olacak. BTA ile iflbirli¤imiz Yalova ‹skelesi’ndeki
restoran›m›z ile s›n›rl› kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde
Sirkeci, Bostanc›, Topçular, Yenikap›, Eskihisar ve Befliktafl
iskelelerinde de McDonald’s hizmeti tüketicilerle buluflacak”
dedi.

BTA 4 ülke ve 9 havaalan›nda hizmet veriyor

Aç›l›flta konuflan BTA ‹cra Kurulu Baflkan› Sadettin Cesur ise
McDonald’s gibi bir dünya markas›yla iflbirli¤i yapmaktan
mutlu olduklar›n› belirtti. Cesur, ”Bildi¤iniz gibi BTA, TAV
Havalimanlar›n›n ifltiraki olarak 4 ülkede 9 havaliman›nda,
uluslararas› standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunuyor.
Son olarak 2011’in ikinci yar›s›nda dev bir yat›r›m hamlesi ile
y›lda yaklafl›k 50 milyon yolcunun seyahat etti¤i ‹stanbul
Deniz Otobüsleri taraf›ndan iflletilen iskele, araba vapuru ve
feribotlarda bulunan 38 noktada yiyecek-içecek alanlar›n›
devrald›k. Hizmet verdi¤imiz birim say›s›n› y›lsonu itibariyle
82’ye ç›kartmay› hedefliyoruz. BTA ailesi olarak faaliyete
geçti¤imiz ilk günden itibaren yolculuklar›n›za lezzet katmak,
keyifli bir deneyim sunmak ve yeni yerleri yeni tatlarla birlikte
keflfetmenizi sa¤lamak için sürekli kendimizi gelifltirerek
çal›fl›yoruz. Kendi markalar›m›z›n yan› s›ra müflteri talepleri,
ihtiyaçlar› ve araflt›rmalar do¤rultusunda belirledi¤imiz,
kurumsal de¤erlerimizin uyufltu¤u dünya markalar› ile
çal›flmay› tercih ediyoruz. McDonald’s ile kaliteli ürün, sa¤l›kl›
tedarik zinciri, üst düzeyde güler yüzlü hizmet, misafirperverlik
gibi de¤erleri paylafl›yoruz ve bu anlamda kendileriyle iflbirli¤i
yapm›fl olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konufltu.

ETK‹NL‹K
YÖNET‹M‹
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Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n geleneksel “Tüketici Ödülleri”
organizasyonunda ‹GDAfi, “Tüketici Memnuniyetini ‹lke Edinen
Firma Ödülü”nü kazand›. ‹GDAfi, tüketici memnuniyetini firma
politikas› olarak benimsemesi ve buna uygun olarak
davranmas›, tüketicilere kanunlar ve di¤er mevzuatla tan›nan
haklardan daha ileri haklar tan›mas›, tüketicilere yönelik
"Tüketici Dan›flma Masas›" ve ücretsiz "Dan›flma Hatt›"
kurmas› ve bunlar› fiilen iflletmesi, tüketicileri bilgilendirici
çal›flmalar yürütmesi nedeniyle ödülü ald›.

Yaln›z gaz firmas› olmaya odaklanmad›k

Ödül töreninde konuflan ‹GDAfi Genel Müdürü Bilal Aslan,
çeyrek asr› geride b›rakan ‹GDAfi’›n, sadece ‹stanbullar›n gaz
da¤›t›m firmas› olmay› hedeflemedi¤ini, her zaman hizmeti
gelifltirmeye odakland›¤›n› söyledi. Sosyal sorumluluklar›n›
göz ard› etmediklerini anlatan Aslan, “En önemli önceli¤imiz
olan do¤algaz›n güvenli ve tasarruflu kullan›m› ile ilgili
‹stanbul’un tüm ilçelerinde ‘Do¤algazda Güvenlik ve Tasarruf
Seminerleri’ organize ettik. Bu seminerle 40 bin kifliye ulaflt›k.
‹lkö¤retim Okullar›nda Do¤algaz’›n Güvenli Kullan›m›n›
sa¤lamak için e¤itimler bafllatt›k. 2010 y›l›nda bafllatt›¤›m›z
‘‹lkö¤retim Okullar›nda Do¤algaz E¤itimi’ projesiyle 85 bin
ö¤renciyi do¤algaz›n güvenli kullan›m› konusunda
bilinçlendirdik. Bu proje kapsam›nda görme ve iflitme engelli
ö¤rencilerimiz için de özel kitap ve CD haz›rlayarak onlara
ulaflt›rd›k. Bu konuda bilinçli bir nesil yetifltirmek için büyük
bir ad›m atm›fl olduk. Güvenli do¤algaz kullan›m› ile ilgili
bilinçlendirme çal›flmalar›m›za, haz›rlad›¤›m›z ve televizyon
kanallar›nda yay›nlanan kamu spotlar›, uygun televizyon
programlar›na konu yerlefltirme gibi çal›flmalarla devam etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 1998 y›l›ndan bu yana
gerçeklefltirdi¤i “Geleneksel Tüketici Ödülleri”nde
‹GDAfi bu y›l Tüketici Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma
Ödülüne lay›k görüldü. ‹GDAfi Genel Müdürü Bilal
Aslan, ödülü Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c›’n›n
elinden ald›. Avrupa'n›n önde gelen beyaz eflya üreticisi Indesit Company,

bu y›l 19.'su düzenlenen dünyan›n en önemli uluslararas›
mutfak eflyalar› fuar› Eurocucina'da Hotpoint ve Indesit markal›
ürünlerini kat›l›mc›lar›n be¤enisine sundu. ‹talya'n›n Milano
kentinde düzenlenen Eurocucina 2012'de Indesit Company,
tasar›m ve performans olarak birçok yenili¤e sahip Hotpoint
ve Indesit markal› yeni ankastre serilerini mimarlara,
tasar›mc›lara ve tüketicilere tan›tt›. Indesit Company, fuarda
‹talyan “Carlorattiassociati” tasar›m firmas› taraf›ndan
gelifltirilen “Hotpoint ‹novasyon Alan› 2012” ile tüketicilerin
karfl›s›na ç›kt›. Yak›n gelece¤in ak›ll› mutfaklar›n›n sergilendi¤i
"Hotpoint Inovasyon Alan› 2012" geliflmifl teknolojisiyle
kat›l›mc›lar› büyüledi.Eurocucina 2012'nin kat›l›mc›lar› Hotpoint
ve Indesit markal› ürünlerin sergilendi¤i 780 metrekarelik
Indesit Company stand›nda teknoloji ve tasar›m›n eflsiz
uyumunu deneyerek tan›ma imkân› buldu.

Andrea Merloni: “Türkiye’deki büyüklü¤ümüzü 2 kat›na
ç›karaca¤›z.”
Indesit Company Yönetim Kurulu Baflkan› Andrea Merloni,
Eurocucina Fuar›’nda yapt›¤› aç›klamada; “Türkiye pazar› çok
h›zl› geliflen ve potansiyeli çok yüksek bir ülke ve bu nedenle
Indesit Company için büyük önem tafl›yor. Manisa So¤utucu
Fabrikam›za hem teknoloji olarak hem kapasite olarak
yat›r›mlar yap›yoruz. Üretim d›fl›nda pazarlama iletiflimi için
de önemli yat›r›mlar gerçeklefltiriyoruz. Türkiye’deki
büyüklü¤ümüzü 2016 y›l› sonuna kadar 2 kat›na ç›karmay›
planl›yoruz. Bunun için 2016 sonuna kadar bin yeni Hotpoint
ma¤azas› açaca¤›z. Bu organik büyüme için sadece pazarlama
çal›flmalar›m›za 5 y›lda 65 milyon Avroluk yat›r›m yapaca¤›z.”
dedi.

“Hotpoint ‹novasyon Alan› 2012”de sosyal a¤lara ba¤lanabilen
ak›ll› mutfaklar
Eurocucina 2012’de “Hotpoint ‹novasyon Alan› 2012” ile
tüketicilerin karfl›s›na ç›kan Indesit Company, ürünlerdeki
kablosuz internet ba¤lant›s› sayesinde tüketicilerle bilgi
al›flverifli sa¤layabiliyor. Bu yenilikle tüketicilerin evleriyle
olan günlük iliflkileri ve Indesit Company ile olan iletiflimleri
sa¤l›kl› ve yenilikçi bir tarzla yürütülebiliyor.

Indesit Company, Milano'da düzenlenen 19.
Eurocucina Mutfak Eflyalar› Fuar›'nda Hotpoint ve
Indesit markal› tasar›m harikas› ürünleriyle kat›ld›.
Yak›n gelece¤in ak›ll› mutfaklar›n›n sergilendi¤i
"Hotpoint ‹novasyon Alan› 2012" geliflmifl
teknolojisiyle kat›l›mc›lar› büyüledi.

fi‹RKET
HABERLER‹
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D›fl Hatlar Terminali, 10,5 milyon Avroluk yat›r›mla
yenilendi ve 2 milyon yolcu ek kapasite art›fl› sa¤land›

ICF Airports Antalya Havaliman› sezona
haz›r,

Geçti¤imiz y›l, Avrupa Havalimanlar› Birli¤i (ACI Europe)
taraf›ndan “10-25 Milyon Yolcu” kategorisinde “En ‹yi
Havaliman›” seçilen ICF Airports Antalya Havaliman›, 2012
y›l›na yeniliklerle bafllad›. ICF Airports Antalya Havaliman› 2.
D›fl Hatlar Terminali 10.5 milyon Avroluk yat›r›mla yenilendi
ve y›ll›k kapasite 2 milyon yolcu art›fl›yla 21 milyon yolcuya
yükseltildi. Terminallerin toplam y›ll›k yolcu kapasitesi ise
47 milyon yolcuya ç›kt›.

Bakan Y›ld›r›m: Sezonun da aç›l›fl›

ICF Airports Antalya Havaliman›’n›n yenilenen 2. D›fl Hatlar
Terminali, Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali
Y›ld›r›m’›n da kat›ld›¤› törenle aç›ld›. Törene, Bakan Y›ld›r›m’›n
yan› s›ra, Antalya Valisi Dr. Ahmet Alt›parmak, Antalya
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Akayd›n, Devlet
Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürü Orhan Birdal,
IC Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹brahim Çeçen, ICF
Airports’un üst düzey yöneticileri ile sektörün önemli isimleri
kat›ld›.

Törende konuflan Bakan Y›ld›r›m, bu aç›l›fl›n 2012 turizm
sezonun da aç›l›fl› oldu¤unu belirterek “Havalimanlar› bir
ülkenin vitrini, aynas›d›r. ‹nsanlar, havaliman›na geldi¤inde
ülke hakk›nda ilk fikirleri burada oluflur. ICF Airports Antalya
Havaliman›, geçen y›l Avrupa’n›n en iyisi seçilen dünyan›n say›l›
havalimanlar›ndan biri. ‹ki paralel pisti var. Bu pistlerde ayn›
anda iki uça¤›n kalkmas› ya da inmesi mümkün. Bu uçufllar›n
zaman›nda yap›lmas›na imkân tan›yan en önemli özelliklerden
biri” dedi.

Y›ld›r›m, havaliman› itfaiye binas› ile Türkiye’de ilk kez alt›nda
araç trafi¤i geçifli sa¤lanacak uçaklar için “taxi yolu”nun aç›l›fl›n›
yapt›.

Neden Avrupa'n›n en iyisi oldu¤umuzu hissedeceksiniz

IC ‹çtafl Yönetim Kurulu Baflkan› F›rat Çeçen de, gerek yolculara
gerek havayolu flirketlerine verdikleri hizmetlerin dünya
standartlar›n›n üzerinde olmas› yönünde çal›flmalar›n›
sürdürdüklerini belirterek, “Yolcular için nas›l bir konfor
sundu¤umuzu sizler de görecek, Avrupa'n›n en iyisi seçilmeyi
neden hak etti¤imizi sizler de hissedeceksiniz. Geçen y›l 11
milyon turist girifl yapt›, hepsi de Avrupa'n›n en iyi havaliman›n›
kullanmaktan dolay› mutluydu.” diye konufltu.

Son y›llar›n en dikkat çekici arkeolojik buluntular›
Rahmi M. Koç Müzesi’nde

HABER

Yenikap›’daki Marmaray ve Metro Projeleri inflaat
alan›nda ortaya ç›kan Theodosius Liman›
kal›nt›lar›n›n foto¤raflar›ndan oluflan
“Yenikap›’n›n Eski Gemileri” Sergisi 16 Eylül’e
kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebilir.

Metro ve Marmaray kaz› çal›flmalar›nda ortaya ç›kan
Theodosius Liman› kal›nt›lar›, bu çal›flmay› yürüten ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualt› Kültür Kal›nt›lar›n›
Koruma Anabilim Dal›’na ba¤l› Yenikap› Bat›klar› Projesi ekibi
taraf›ndan foto¤rafland›. Ekibin çekti¤i foto¤raflardan oluflan
‘Yenikap›’n›n Eski Gemileri’ adl› sergi, 20 Nisan -16 Eylül
tarihleri aras›nda Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor.

Kal›nt›lar gün yüzüne ç›kt›¤› ilk dakikalarda foto¤rafland›.
Kaz›lar s›ras›nda ortaya ç›kan günümüzden yaklafl›k 1000-
1500 y›l öncesine ait kal›nt›lar›n gün yüzüne ç›kt›¤› ilk
dakikalarda çekilen foto¤raflar›ndan oluflan sergide; ‹stanbul
Üniversitesi ve ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri arflivinden seçilen
toplam 31 adet foto¤raf, 12 bat›¤›n›n bire bir ölçekli foto-
mozaik ç›kt›s› ve biri 3 boyutlu olmak üzere toplam 4 adet
liman ve bat›k illüstrasyonu yer al›yor.

‹stanbul Üniversitesi Yenikap› Bat›klar› Projesi ekibinin
baflkanl›¤›n› da yürüten Doç Dr. Ufuk Kocabafl, serginin, proje
ekibinde yer alan arkeolog ve restoratör taraf›ndan çekilen
foto¤raflarla gerçeklefltirilmesinin bu kaz› alan› hakk›nda
yap›lan çal›flmalar aras›nda bir ilk oldu¤unun alt›n› çizdi.
Kocabafl,  “Halen devam eden kaz›lar bölgenin pek çok aç›dan
benzersiz bir fenomen niteli¤inde oldu¤unu göstermeye devam
ediyor. Marmara denizinin henüz göl halinde, deniz seviyesinin
ise 85 metre afla¤›da oldu¤u tarih öncesi dönemden, su
seviyesinin yükselmesiyle alan›n liman olarak kullan›ld›¤›
Bizans dönemine, hatta alüvyal birikinti ile dolan liman
bölgesinin Osmanl› döneminde verimli tar›m arazisine
dönüfltü¤ü halini yaklafl›k 35 bin arkeolojik eser eflli¤inde
görmek her bilim insan›n›n rüyas› olsa gerek” dedi.
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MPR ailesine Grup Müflteri Direktörü
olarak kat›lan Zeynep Sanem Elver, Yak›n
Plan’›n sorular›n› yan›tlad›. ‹letiflim
sektörünün hemen tüm uzmanl›k
alanlar›nda çal›flan Elver, reklamc›l›¤›n
hayal gücünü ve yarat›c›l›¤›n› gelifltirdi¤ini,
masan›n farkl› taraflar›nda görev
yapmas›n›n da müflterinin iletiflim
ihtiyaçlar›n› bir bütün olarak görebilme
yetene¤i kazand›rd›¤›n› belirtti.

Zeynep Sanem Elver’i biraz tan›yabilir miyiz?

Amerikan Kolejini bitirdikten sonra yurtd›fl›nda ekonomi okudum
ve iletiflim master› yapt›m. Türkiye’ye dönünce gazeteci ve reklamc›
rahmetli Cüneyt Koryürek’in yan›nda staj yaparken reklamc›l›kla
tan›flt›m. Ressam bir baba ve sanata çok de¤er veren bir aileden
gelince do¤al olarak görsellik ve yarat›c›l›k bar›nd›ran reklamc›l›k
beni içine çekti ve mesle¤im oldu. Y›llar içinde iliflkiler, stratejik
planlama, medya, metin yazarl›¤›, prodüksiyon ve mali ifller dahil
olmak üzere sürecin her parças›nda yer ald›m. 360 dereceyi
tamamlamak ve tam bir iletiflimci olmak için flimdi de MPR’ deyim.

MPR Grup Direktörü olarak hangi müflterilerden
sorumlusunuz?

Mobilya sektöründe Do¤tafl, e¤lence sektöründe KüçükÇiftlik Park,
sa¤l›k sektöründe Boehringer ‹ngelheim ve Beynin Gücü Klini¤i,
g›da sektöründe de Perrier, Contrex, Kikkoman, Pellegrino ve illy
issimo gibi markalar›yla Aktaes. Farkl› ve iddial› bir müflteri
grubuyla çal›fl›yoruz.

Ekibiniz kimlerden olufluyor, ekip içinde nas›l bir görev
da¤›l›m› var?

Ekibimiz, iki müflteri yönetmeni ve bir medya dan›flman›ndan
olufluyor. Her müflteri yönetmeninin kendi müflterileri var.  Haber
takibi, bülten yaz›m›, raporlama ve günlük ifl trafi¤i onlar›n ifli.
Medya dan›flman› da gruptaki tüm müflterilerin medya planlamalar›,

haber çal›flmalar› ve röportajlar›n› gerçeklefltirir. Müflteri direktörü
olarak ben de grubun müflterilerine hem haftal›k hem de uzun
vadeli planlamalar›m›za göre öngörülen tüm hizmetlerin eksiksiz
ve aksamadan gerçekleflmesini sa¤lamak, ayr›ca etkinlik ve proje
çal›flmalar›n› yürütmekle sorumluyum.

Reklamc› yönünüzün PR’ da size art› avantaj sa¤lad›¤›n›
düflünür müsünüz?

Evet,  önemli bir avantaj sa¤l›yor zira reklamc›l›k yarat›c›l›k ve
hayal gücü gerektirir. Üç boyutlu düflünmeyi ve üretmeyi ö¤retir.
Bu da sadece fikri de¤il ayn› zamanda o fikrin gerçekleflme sürecini
ve sonucunu da hayal etme imkan› verir.  Ajans, müflteri ve medya,
üç tarafta da çal›flma flans›m oldu. Bu da müflterinin iletiflim için
ihtiyac› olan PR, reklam ve kurumsal imaj› bir bütün olarak
de¤erlendirme terbiyesi kazand›rd›. Böylece proje üretirken, kriz
yönetirken markaya de¤er kazand›racak ve sat›fllara olumlu
yans›yacak bir bilinçle hareket etmeyi ö¤rendim.

Size göre iyi bir Müflteri Grup Direktörü hangi temel
niteliklere sahip olmal›?

Benim için baflar›, strateji gelifltirmek, analitik düflünmek ve öncelik
belirleyebilmekten geçiyor.  Elbette tüm bunlar› zaman› iyi
yöneterek yapmak gerekiyor.  Ayr›ca iyi bir dinleyici olmak ve
empati kurmak çok önemli. O zaman müflterinin ne istedi¤ini iyi
anlayabilme ve onun gözüyle bakabilme avantaj›na sahip
oluyorsunuz.  Sektörün duayenleriyle çal›flt›m ve hepsinden önemli
fleyler ö¤rendim. Satranç oyunundaki gibi hamleleri görmek ve
farkl› bak›fl aç›s›yla analiz yapabilmek gibi özellikler bana çok
yararl› oluyor. Böylece müflterinin ne bekledi¤ini anlay›p, haz›rl›kl›
olmak ve standard›n üstüne ç›kmak verdi¤iniz hizmetin farkl›
olmas›n› sa¤l›yor.

‹fl d›fl›ndaki hayat›n›zda neler ön planda

Carpe Diem! An› yakalamaya, benim için anlam› olan fleyleri yapmak
için zaman yaratmaya gayret ediyorum.  O¤lumla ilgilenmek ve
ona zaman ay›rmak en önemli u¤rafl›m.  Spor yapmaya çal›fl›yorum,
yaz›n tenis oynuyorum ve yüzüyorum. Yemek yapmay› çok seviyorum
ve zevk al›yorum. ‹yi oldu¤um söyleniyor! Film seyretmek ise hem
sanat hem de mesleki aç›dan hobinin ötesinde bir merak›m.
Hayvanlar benim için çok de¤erli ve hayat›mda çok ayr› bir yerleri
var. Seyahat etmeyi çok seviyorum ve her f›rsatta bir yerlere
gidiyorum. Çok ülke gördüm ama listemde hala Brezilya, Hindistan
ve Afrika var.

‹Ç‹M‹ZDENB‹R‹

Zeynep Sanem ELVER
MPR Grup Müflteri Direktörü
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Ekonomi bas›n›n›n duayenlerinden Perihan
Çak›ro¤lu

Yak›n Plan’›n bu say›daki gazeteci konu¤u Bugün
Gazetesi yazar› Perihan Çak›ro¤lu, PR
profesyonellerine ve PR hizmeti alan kurulufllara
önemli mesajlar verdi. Reklam diliyle yaz›lm›fl bas›n
bültenlerinin ancak k›sa haber olarak
yay›mlanabildi¤ine dikkat çeken Çak›ro¤lu, özel fikir
ileten, öneri getiren PR’c›larla çal›flmay› ye¤ledi¤ini
söyledi. Duayen gazeteci Çak›ro¤lu, PR
profesyonellerinin hangi gazetecinin hangi tarzda
çal›flt›¤›na dikkat etmesi gerekti¤ini kaydetti.

Ekonomi bas›n›n duayen isimlerinden biri olarak, PR- medya
iliflkisini genel hatlar›yla de¤erlendirir misiniz? Sa¤l›kl›,
sa¤l›ks›z yönleri neler, düne göre hangi noktada?

Asl›nda ekonomi bas›n›nda olsun, PR cephesinde olsun çok
de¤erli insanlar çal›fl›yor. Bu insanlar, genelde
sorumluluklar›n› da iyi biliyor, ifllerini de iyi yap›yorlar. Sorun,
medya ve PR sektöründe sistemin do¤ru ifllemesini
engelleyenlerde. Bu engelleri ço¤u zaman bizim tarafta haber
kayna¤› sizin tarafta da müflteri diye niteledi¤imiz kimseler
ortaya ç›kar›yor.

Medyay› reklam arac› olarak gören kafalar, PR ald›klar› ajans›n
mensuplar›na da “Bizi gazetelerde manflet yapt›r” diye
yaklafl›yorlar. Bu yaklafl›m, ajans üzerinde bir bask›
oluflturuyor. Röportaj yapt›¤›m›zda haber kayna¤›, sürekli
kendisini methediyor. Hele de reklam veren grubunda büyükse
bask› daha da a¤›rlafl›yor.
Dün de böyleydi, bugün de böyle. Sistemin sa¤l›kl› ifllemesi
için bizlere ve sizlere görev düflüyor. Diyalog içinde birlikte
çal›flmal›y›z. Oto kontrol yapmal›y›z. Aksayan yönleri oturup
konuflmal›y›z.

PR flirketlerinden günde ortalama kaç bas›n bülteni, davet
vs al›yorsunuz? Bunlardan hangilerini, hangi özelliklerinden
ötürü de¤erlendirmeye de¤er buluyorsunuz?

PR flirketlerinden günde en az 20 – 30 davet ve 50 civar›nda
da farkl› bülten al›yorum. De¤erlendirmeye de¤er bulduklar›m,
haberin baz›n› oluflturan “5N1K’ unsurlar›n› tafl›yanlar. Özel
ilgilendi¤im konular var, onlar› ‘fikri takip’ aç›s›ndan mutlaka
de¤erlendirmeye çal›fl›yorum. Ayr›ca ilginç fikirler, ilginç
bulufllar ve yarat›c›, yenilikçi haberlere de köflemde olsun,
söyleflilerimde olsun yer veriyorum. Bunun d›fl›nda ekonomi
sayfalar›na öneriyorum.

Özellikle bas›n bültenlerinde dikkatinizi çeken temel yanl›fllar ve
eksiklikler neler? Gazetecinin iflini zorlaflt›ran ya da bültenin daha
iyi de¤erlendirilmesini engelledi¤ini düflündü¤ünüz örneklerle
karfl›lafl›yor musunuz?

Bas›n bültenleri, maalesef reklam söylemiyle yaz›l›yor. Bunu
sizler de¤il müflteriler istiyor biliyorum. Ama o kadar reklam
kokan haberler, ancak ‘k›sa’ haberlere girebiliyor. Gazeteci
olarak benim iflimi en çok engelleyen hususlar, görüflmek
istedi¤im kifliye ulaflma, ulafl›p konufltuktan sonra ç›kacak
yaz›y› görme iste¤i gibi meseleler oluyor. Tecrübeli ve eski
bir gazeteci oldu¤um için bu konular›, kimseyi k›rmadan ama
mesle¤ime de dokundurmadan aflmaya çal›fl›yorum. fiunu
belirtmeliyim ki, PR flirketlerinde çal›flan arkadafllar›n çok
ilgisini de görüyorum. Ben onlara insanca ve nazik
davran›yorum, onlar da benimle çal›flmak için çaba harc›yorlar.
‹liflkilerimi daima fleffaf, önyarg›s›z ve kibarl›k çerçevesini
bozmadan sürdürülebilir bir flekilde devam ettirmeye
çal›fl›yorum.

Size göre, bas›n bültenlerine ve kurulufllar›n PR etkinliklerine
haber de¤eri katan bafll›ca unsurlar nelerdir?

Bas›n bültenlerine haber de¤eri katan unsurlar, yukar›da da
söyledi¤im gibi 5N1K kriterleridir. Sadece bana özel iletilmesini
tercih ederim ama bu biliyorsunuz çok zor. PR flirketi de
müflterisini mutlu etmek için, bütün gazetelerde haberin
ç›kmas›n› istiyor. Anlayaca¤›n›z sizin de bizim de iflimiz zor.
Zeka ve ak›lla yarat›c›l›¤› birlefltirmek gerekiyor günün
sonunda.

PR ve medya en yak›n çal›flan iki sektör. Çok say›da gazeteci
bu sektörde çal›fl›yor. PR ayn› zamanda medyan›n bafll›ca
haber kaynaklar›ndan biri. PR ve medya iliflkisinin daha
sa¤l›kl›, verimli ve etik kurallara daha uygun yürümesi için
önerileriniz var m›?

PR ve medya en yak›n çal›flan iki sektör ama ayn› zamanda
da birbirlerine külah› ters giydirmeye de müsait zeminlerde
var oluyorlar. Buna k›zmamak laz›m. Etik meseleleri derken
ben hep insana odakl›, sayg›, sevgi ve anlay›fla dayal› iliflkilere
önem verilmesinden yanay›m. Size iflin do¤rusunu söylersem,
bir gazeteci asl›nda özel haber çal›flmas› yapmal› derim. PR
bültenlerinden özel haber ç›karmak pek mümkün olmuyor.
Sonuçta herkese giden bültenden fayda gelmez. Sevgili PR’c›
arkadafllara en güzel önerim flu olacak; “Hangi gazeteci hangi
tarzda çal›fl›yorsa ona dikkat etmelisiniz. Genel bas›n
toplant›lar›na herkesi davet ederseniz, bundan ancak mass-
medya yani ayn› haberin tüm medyada toptanc› flekilde
ç›kmas›na da raz› olman›z laz›m. ‹flte ben bu yöntemi hiç
sevmiyorum. Daima bana özel fikir ileten, öneri getiren PR’c›
arkadafllarla çal›flmay› ye¤liyorum.

Sektör profesyonellerine “medya iletiflimi ” konulu bir
konferans verseniz, öncelikle aktarmak istedikleriniz neler
olur?

Sektör profesyonellerine “Medya iletiflimi” konulu konferans
vermek istersem, öncelikle flunlar› aktar›r›m: Kendinizi çok
iyi bir okuyucu olarak yetifltirin. Sizin okumak istemeyece¤iniz
haberleri, bizden de yapmam›z› istemeyin. Bu ülkenin
verimsizli¤e tahammülü yok. Türkiye, geliflmekte olan bir
ülke, yükselen bir y›ld›z. Bilgiye dayal›, içeri¤i mükemmel
yaz›lar okumak asl›nda lüks de¤il. Yeter ki, bunlar gerçe¤i
yans›ts›n. Espri anlay›fl›n› da içersin. Biat kültürünü
yans›tmas›n. Karfl›l›kl› fikir iletiflimiyle medya – PR ekseni,
çok daha kaliteli biçime dönüflür. Dünya de¤ifliyor, internet
iflimizi kolaylaflt›r›yor, sosyal medya zenginlefltiriyor. Haydi
gelin birlikte ufuk aç›c› ifller yapal›m.

Perihan ÇAKIRO⁄LU

RÖPORTAJ


