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Proje kapsam›nda, yetiflme ça¤›nda kolayl›kla
ö¤renilebilecek temel bilgilerle çocuklar›n do¤ru kiflisel
temizlik al›flkanl›klar› edinmelerine katk› sa¤lan›yor.
E¤itimler, ö¤renmeyi kolaylaflt›ran görsel materyallerle
destekleniyor. E¤itimlerin kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas›
amac›yla e¤itimlerin gerçeklefltirildi¤i tüm okullara
hat›rlat›c› bilgiler içeren görsel afifller ile ö¤retmenler
için ö¤retmen e¤itim kitleri veriliyor.  E¤itimler, anas›n›f›,
ilkokul ve 5. s›n›flar› kaps›yor.

Ödülleri de toplad›….
Selpak Kiflisel Hijyen E¤itimi Projesi, 2006 y›l›nda,
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›, Milletleraras›
Ticaret Odas› ve Galler Prensli¤i Uluslararas› ‹fl Dünyas›
Liderler Forumu taraf›ndan ortaklafla verilen
"Uluslararas› Özel Sektör Ödülü"nün sahibi oldu.

Selpak’tan
6 milyon ö¤renciye hijyen e¤itimi

Selpak’›n MPR iflbirli¤iyle yürüttü¤ü Selpak Kiflisel Hijyen E¤itimi Projesi, 10 y›lda Türkiye’nin de¤iflik
bölgelerindeki 7 binden fazla okulda 6 milyonu aflk›n ö¤renciye ulaflt›.

Ö¤rencilere kiflisel hijyen e¤itimi vermeyi amaçlayan Selpak Kiflisel Hijyen E¤itimi Projesi, bafllad›¤› 2002 y›l› eylül
ay›ndan bu yana Türkiye’yi dolaflmay› sürdürüyor. Proje 10 y›lda, toplam 55 ilde, 7 bin 743 okulda, 6 milyonu aflk›n
ilkö¤retim ö¤rencisine el hijyeninden tuvalet ka¤›d› kullan›m›na kadar birçok konuda bilgilendirerek do¤ru kiflisel
hijyen al›flkanl›klar› kazand›rd›.

MPR PAZARLAMA HALKLA ‹L‹fiK‹LER fi‹RKET‹ ‹Ç ‹LET‹fi‹M YAYINIDIR
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ED‹TÖRDEN
Berrin ERSOY SA⁄LAM

MPR’dan k›sa, k›sa…..

MPR’a 2 yeni müflteri
Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren
AEH Anadolu Gayrimenkul Yat›r›mlar› A.fi.
(Anadolu Gayrimenkul) ile OLMUKSA, MPR’nin
yeni müflterileri oldu.

Gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk;

Türkiye’nin önemli gruplar›ndan  Anadolu Grubu
taraf›ndan Ekim 2011’de kurulan
Anadolu Gayrimenkul, kurumsal yap›s›, güvenilir, sayg›n,
dürüst yaklafl›m› ve kalite anlay›fl› ile “Gayrimenkul
Gelifltirme, Yat›r›m ve Yönetimi” alanlar›nda en önemli
aktörlerden biri olmay› hedefliyor.

Spekülatif yat›r›mlardan ziyade, kullan›c›s› ve standartlar›
ilk günden belli, stratejik hedefleri do¤rultusunda
öngörülebilir nakit ak›fllar› yaratacak gayrimenkuller
gelifltirmek amac› tafl›yan Anadolu Gayrimenkul,  bu
amaca MPR ortakl›¤› ile yürüme karar› ald›.

Hayat›m›z›n de¤iflmez parças›;

OLMUKSA,  hayat›m›z›n de¤iflmez bir parças› olan
ambalaj sektöründe 1963 y›l›ndan bu yana faaliyet
gösteriyor.  ‹lk fabrikas›n›n hizmete girdi¤i 1969 y›l›ndan
bu güne ‹stanbul, Gebze, Edirne, Adana, Bursa, Manisa,
‹zmir, Antalya ve Çorum’da 2 olmak üzere toplam 10
fabrika ve tesise ulaflt›.

Haz›r g›dalar, küçük porsiyonlarda paketlenmifl
yiyecekler, mikrodalga yemekler, “kolay aç›l›r”
ambalajlar, ilaç sektörü için güvenli ambalajlar gibi
hayat›m›z› kolaylaflt›ran ve hayat flartlar›m›z› yükselten
ambalajlar üreten OLMUKSA’ya, MPR stratejik iletiflim
dan›flmanl›¤› ve yeni kurum kimli¤i iletiflimi için hizmet
verecek.

Merhaba,
Bundan 11 sene önce yaz›iflleri müdürü olarak
çal›flt›¤›m dergi 2001 krizine dayanamay›p,
kapanm›fl, bas›n›n içinde bulundu¤u durumda ifl
bulmam› zorlaflt›rm›flt›. ‘6 ay çal›fl›r ayr›l›r›m’
düflüncesiyle kap›s›ndan ad›m att›¤›m MPR ve
dolay›s›yla PR sektörü serüveni bu güne kadar geldi.

Do¤um günleri dahil bir çok özel günü unuturum ancak,
11 Eylül gibi tarihi bir gün olmas› sebebiyle MPR’da ifle
bafllad›¤›m günü hiç unutmad›m ve etraf›ma da
unutturmad›m. Bu durumun nimetlerinden epey
yararland›m diyebilirim, ajans baflkan›m›z Meral
Saçkan’dan gelen meyve sepetleri, ›smarlanan yemekler
buna en güzel örnekler oldu.

10 y›l› sonra ayr›lmam kolay olmad›, flimdi daha az
zamanl› olsa da MPR’da teflrik-i mesai’yi sürdürece¤iz.
Yeni dönemde, bir anda Yak›n Plan dergisinin
sorumlulu¤unun da üzerimde oldu¤unu ö¤rendim.
Sevgili Zahide’nin yard›mlar›yla bu say›y› haz›rlad›k.

Röportaj sayfam›za konuk olan Tar›k Y›lmaz’›n vurgulad›¤›
gibi bazen bas›n davet ve bültenlerinde reklam diline
kayma sorunu yaflan›yor.  Deneyimli gazeteci Tar›k
Y›lmaz’›n sektör hakk›ndaki görüfllerini sayfa 16’da
okuyabilirsiniz.

Masan›n di¤er taraf›ndan isim de KüçükÇiftlik Park Genel
Müdürü Naz Kavran.  Kavran’›n PR flirketinden
beklentilerini özetledi¤i röportaj›, çal›flman›n verimli
olmas› için gereken ipuçlar›n› da içeriyor.
Kapak haberimizi oluflturan ve projenin bafllang›c›na
bizzat tan›kl›k etti¤im Selpak Kiflisel Hijyen E¤itimi
Projesi, geldi¤i nokta itibar›yla fazlas›yla ilgiyi hak ediyor.
10 y›lda, Türkiye’nin de¤iflik noktalar›nda 7 binden fazla
okul ve 6 milyonu aflk›n ö¤renci.

Yeni y›l öncesi, ifl ve kiflisel planlar›n yap›ld›¤› zaman
dilimleridir, gözünü gelece¤e diken MPR, flimdiden 2014
y›l›nda bafllayacak ikinci 20. y›l planlar›n› haz›rlamaya
bafllad›. Ajans baflkan›m›z Meral Saçkan’›n Analiz
yaz›s›nda görece¤iniz gibi….

Biraz kiflisel ilk yaz› için lütfen mazur görün, daha iyi
say›larda görüflmek üzere…..
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ANAL‹ZMeral SAÇKAN

Temmuz 1994 y›l›nda kurulan MPR, 2014
y›l›nda 20’inci y›l›n› kutlayacak. Gelecek y›l›n
ifl plan›n› çal›fl›rken, 2013’ün son çeyre¤inden
itibaren, ikinci yirmi y›l›n felsefesine ait
ipuçlar›n› vermeye bafllamam›z gerekti¤ini
konufluyoruz. En genç ve en parlak
MPR’l›lardan oluflan bir tak›m kurduk. PR
sektörünün gelece¤i ile ilgili araflt›rmalar›,
çal›flmalar› paylafl›yorlar. Benim gibi
geleneksel PR’c›lar› iletiflim endüstrisinin ne
yöne do¤ru hareket edece¤ine dair hararetli
tart›flmalar›n içine çekiyorlar.

Bu durumdan çok memnunum. Çünkü 20 y›l önce MPR’›
kurarken yaln›zd›m. O güne kadar PR sektöründe
söylenmeyeni söylemek, yap›lmayan› yapmak ve fark
yaratmak deneyimli bir iletiflimci olarak elbette ilk
düflünmem gereken fleydi. Ancak bu ‘fark yaratma’
alan›n› marketing PR üzerine kurmak, ekibi buna göre
toplamak, müflteri adaylar›na bilmedikleri bu alan›
uzunca bir süre anlatmak cesaretini göstermek çok kolay
olmad›.

fiimdiki gençler öyle de¤il. Tabii bilgi kanallar› da eskisi
gibi de¤il. Kendi flirketimizin gelece¤ini tasarlamak için
gençlere de söz hakk› veriyoruz. Çok kat›l›ml› bu
toplant›larda gençleri dinlemek pek keyifli oluyor.
Gelece¤in müflteri beklentilerine, gelece¤in hizmetlerine,
gelece¤in medyas›na ve di¤er iletiflim yollar›na bak›p,
elbette gelece¤in çal›flanlar› olmaya nas›l
haz›rlanabilece¤imizi tart›fl›yoruz. fiimdiki gençler harika!
Cesur ve yarat›c›lar. Zeki ve ataklar. Dünya vatandafl›
gibi düflünüyor ve davran›yorlar.

Umar›m bu çabalar›m›z› ete kemi¤e büründürüp, gelecek
y›l sonuna do¤ru paylaflmaya haz›r oluruz. Ülkemizdeki
PR endüstrisinin yükselmesi her ‘dükkandan’ do¤acak
gelecek çabalar›na ba¤l›…

MPR, ‹K‹NC‹ Y‹RM‹ YILA
HAZIRLANIYOR
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RÖPORTAJ

Naz KAVRAN;
KüçükÇiftlik Park
Genel Müdürü

Aile miras› KüçükÇiftlik Park’›n iflletmesini
üstelenen ve yaratt›¤› de¤iflimle mekan›n
dünyaca ünlü isimlere evsahipli¤i yapmas›n›
sa¤layan Nav Kavran’a göre, PR flirketinde
ekip ve ekiple flirket aras›ndaki sinerji büyük
önem tafl›yor.

Genel olarak bir PR ajans›ndan beklentileriniz nelerdir?
‹letiflim ihtiyaçlar› ba¤lam›nda öncelikleriniz neler?

Ekibin bizi iyi tan›mas›, anlamas› ve duruflumuzu do¤ru
yans›tmas› önceliklerimiz. Bu uyum yakaland›ktan sonra
ad›m›za yürütülecek iletiflim çal›flmalar› her zaman
olumlu geri dönüfller sa¤layacakt›r. Bizim PR ajans›
çal›flmalar›ndan beklenti ve ölçütlerimiz ifllerimizin her
gün bas›nda yer almas› de¤il.  Basitçe söylemek
gerekirse, neden bas›nda yer alm›yoruz diye ajans
temsilcisini taciz etmek de¤il. Bunu ölçüt tutmuyoruz.
‹stikrarl› bir iletiflim stratejisinin yürütülmesi,
mesajlar›m›z›n do¤ru flekilde ulaflt›r›lmas›, hedeflerimize
uygun proje ve fikirler sunulmas›yla markan›n alg›s›nda,
konumunda yaratt›¤› fark esas ölçüm kriterleri.
Planlar›m›z dahilinde bir uygulamac› de¤il planlar›m›z
do¤rultusunda en uygun seçimleri yapan ve planlar›m›z
d›fl›nda kalan do¤ru noktalara da bizi yönlendiren bir
güç olmas›.

MPR ile çal›flmaya karar verme sürecinizde tercihinizi
belirleyen ya da karar vermenizi kolaylaflt›ran faktörler
ne oldu?

MPR'›n Türkiye'nin en iyi ve en sayg›n ajanslar›ndan
olmas› ve Meral Saçkan, karar aflamas›ndaki en önemli
faktörlerdi. Ard›ndan müflteri portföyü ve toplant›lar
s›ras›nda oluflan sinerji de karar vermemizde rol oynad›.

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

Aç›k, samimi, optimist, çözüm odakl›, istikrarl›, sab›rl›...

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

fiirket ve portföyü herkes için öncelikli kriterlerdir. Ancak
esas olan ekibiniz ve ekibinizle aran›zdaki sinerjidir.
Günün sonunda ekibin fikirleri ve proaktif olup olmad›¤›
sizi yönlendirici etken olacakt›r...

Naz Kavran’›n anlat›m›yla
KüçükÇiftlik Park’›n hayat›ndaki yeri

fiehrimiz insan›n›n hayat›nda nas›l KüçükÇiftlik Park
y›llard›r varsa, benim ve ailemin de hayat›n›n bir parças›.
KüçükÇiftlik Park, bizim için hiçbir zaman sadece bir
iflyeri olmad›. ‹nsanlar›n hayatlar›nda nas›l ki e¤lendikleri
ve güzel anlar›n› yaflad›klar› bir mekan olarak
bulunuyorsa, bizim için de öyle.

Kendimi bildim bileli buraday›m, burada büyüdüm, burada
e¤lendim, lunapark tak›mlar›n› kullanmay› burada
ö¤rendim, ailemle vakit geçirdim, arkadafllar›m›
a¤›rlad›m. fiimdi bunlar›n yan›na burada aile mesle¤ini
sürdürüyor olmak ve KüçükÇiftlik Park’› de¤iflen yüzüyle
insanlar›n hayat›na yeniden sokmak eklenince önemi
daha da artt›.

Hayat›mda hem somut hem de soyut anlam›yla dönüm
noktas› olarak betimleyece¤im birkaç yerden biri
KüçükÇiftlik Park.

‘MPR, Türkiye’nin en iyi ve
sayg›n PR ajanslar›ndan’
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Türkiye ‹fl Bankas›’n›n 5 y›ld›r sürdürdü¤ü ve
toplam 2 milyon 205 bin fidan›n dikildi¤i “81
‹lde 81 Orman” projesinin 81. orman›
Trabzon’da kuruldu. Türkiye’nin her iline
orman kazand›ran projenin 81. törenine ‹fl
Bankas› Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin Özince,
‹fl Bankas› Genel Müdürü Adnan Bali, Tema
Vakf› Onursal Baflkan› Hayrettin Karaca,
Trabzon’un yerel yöneticileri, ‹fl Bankas›
çal›flanlar›, TEMA Vakf› yetkilileri ve ilkö¤retim
ö¤rencileri kat›ld›.

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n, Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤› ile
TEMA Vakf› iflbirli¤inde 2008 y›l›nda bafllatt›¤› ve
Türkiye’nin en büyük kurumsal a¤açland›rma
projelerinden biri olan “81 ‹lde 81 Orman” projesinin
dikim aflamas› Trabzon orman› ile tamamland›. Türkiye
genelinde bin 500 hektar alana, 2 milyon 205 bin fidan›n
dikildi¤i 81 ‹lde 81 Orman projesinin Trabzon Düzköy’de
gerçekleflen 81. fidan dikim törenine ‹fl Bankas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Ersin Özince, ‹fl Bankas› Genel Müdürü
Adnan Bali, Tema Vakf› Onursal Baflkan› Hayrettin
Karaca, Trabzon’un yerel yöneticileri, ‹fl Bankas›
çal›flanlar›, TEMA Vakf› yetkilileri ve ilkö¤retim
ö¤rencileri kat›ld›.

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki 20 hektarl›k alana 32 bin
adet ladin ve hufl fidan› dikildi. Orman alan›nda
düzenlenen tören öncesinde projeye dikkat çekmek için
Trabzon flehir merkezinde de sembolik bir a¤aç dikimi
gerçeklefltirildi.

‘81 orman, ‹fl Bankas›’n›n yeni nesillere
b›rakt›¤› en de¤erli varl›klardan biri’

Dikim töreninde bir konuflma yapan ‹fl Bankas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Ersin Özince, 81 ‹lde 81 Orman projesinin
dikim aflamas›n› tamamlam›fl olmaktan dolay› ‹fl Bankas›
ve Türkiye ad›na gurur duyduklar›n› ifade ederek flunlar›
söyledi:

“Dikti¤imiz 2 milyondan fazla fidan›n ‹fl Bankas› olarak
ülkemize kazand›rd›¤›m›z en de¤erli varl›klardan biri
oldu¤unu düflünüyorum. Büyüyüp yetiflkin birer a¤aç
olduklar›nda, çölleflmeye karfl›, topraklar›m›z›n kayb›na
neden olan erozyona karfl›, h›zla yok olan biyolojik
çeflitlili¤e karfl›, küresel ›s›nmaya neden olan sera
gazlar›na karfl›, yaflanabilir bir dünya için varl›klar›n›
sürdürecekler”.

‹fl Bankas›’n›n
81. Orman› Trabzon’da
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Gelece¤in enerji kayna¤› güneflle ilgili interaktif
sergi;  ‘‹fiTE GÜNEfi – HERE COMES THE SUN’
Rahmi M Koç Müzesi’nde aç›ld›.

Goethe-Institut Istanbul, Berlin Humboldt Üniversitesi,
Rahmi M. Koç Müzesi ve Neues Universum Çocuk Müzesi
iflbirli¤iyle haz›rlanan, Federal Almanya E¤itim ve
Bilimsel Araflt›rma Bakanl›¤› (BMBF) ile Goethe-Institut
taraf›ndan, Kültürleraras› Diyalog ve Anlay›fl ‹çin Ernst

Reuter Giriflimi çerçevesinde desteklenen;
‘‹fiTE GÜNEfi – HERE COMES THE SUN’ sergisi
ziyaretçilerini bekliyor. Sergi gelece¤in enerji kayna¤›
olan günefli çeflitli oyunlar oynayarak yak›ndan tan›ma
f›rsat› sunuyor.

Her yafltan ziyaretçiye hitap eden bir dizi etkinli¤in efllik
etti¤i sergi, 14 Temmuz 2013 tarihine kadar aç›k kalacak.
Sergi, pazartesi hariç haftaiçi her gün 10.00 ‘dan 17.00’ye,
hafta sonlar› 10.00’dan 18.00’e kadar gezilebiliyor.

‹flte Günefl Sergisi
Rahmi M. Koç Müzesi’nde do¤uyor…

Rahmi M. Koç Müzesi, ‘Minyatür Trenlerin Muhteflem
Dünyas›’ sergisi ile ziyaretçilerine, 1980’lerin
Türkiye’sinin bir kesitini sunuyor…
Hollanda Ontraxs 2012’de ‘Dünyan›n En ‹yi Kurgusu’
seçilen modelde; lokomotifi, vagonlar› ve demiryolu
hatt› ile Selçuk ‹stasyonu ve çevresinin tarihi-antik
dokusu gerçe¤ine uygun olarak hareketli ve sesli olarak
yer al›yor. Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’nden
gerçekçi kesitlerin de yer ald›¤› 1/87 ölçe¤inde, 10,5
metre uzunlu¤undaki eser, Rahmi M. Koç Müzesi’nde
merakl›lar›n› bekliyor…
Dünyan›n en büyük oyuncak ve model fuar› olan
Dortmund Intermodellbau’da 300 bin kiflinin be¤enisine
sunulan proje, Hollanda Ontraxs 2012’de “En ‹yi Kurgu”
seçildi ve Leverkusen’de “Özel Prestij Davetlisi” olarak
sergilendi.

Her yafltan ziyaretçiye hitap eden ‘Minyatür Trenlerin
Muhteflem Dünyas›’ sergisi, 2 Haziran 2013 tarihine
kadar gezilebilir.

Minyatür Trenlerin Muhteflem Dünyas›
Rahmi M. Koç Müzesi’nde

‘Minyatür Trenlerin Muhteflem Dünyas›’ Sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi Yönetim Kurulu Baflkan›
ve kurucusu Rahmi M. Koç’un kat›l›m›yla aç›ld›.
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Türkiye Kalite Derne¤i KAL-DER’den 2011 y›l›nda “Büyük
Ödül” alan ‹GDAfi, yüzde 95 olan müflteri memnuniyetini
yüzde 100’e ç›karmay› hedefliyor. ‹GDAfi, ‹stanbullara
daha kaliteli hizmet sunabilmek ve müflteri
memnuniyetini art›rmak için büyük bir e¤itim projesine
imza att›. 800 ‹GDAfi çal›flan›n›n bir araya geldi¤i ‹fl’te
‹letiflim organizasyonu Cevahir Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.

Etkinlikte iletiflim uzman› Üstün Dökmen’in sunumunun
ard›ndan tiyatro ve dizilerin tan›nan simalar›ndan Özgür
Ozan, Ferdi Akarnur, Erdem Bafl ve Alp Ocak’›n sahne
ald›¤› müflterilerle iletiflimde dikkat edilmesi gereken
noktalar›n vurguland›¤› skeçler sergilendi. Çal›flanlar›n
ilgi ile takip etti¤i ‹fl’te ‹letiflim organizasyonun sonunda
Müflteri ‹letiflim K›lavuzu kitapç›¤› ile birlikte Üstün
Dökmen’in ‹GDAfi çal›flanlar›na özel önsözü ile bas›lan
Küçük fieyler-1 kitab› hediye edildi.

‹fl’te ‹letiflim etkinli¤inin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹GDAfi
Genel Müdür’ü Bilal Aslan “Paydafl Memnuniyeti ‹GDAfi
olarak önemle üzerinde durmam›z gereken ve kendimizi
her zaman gelifltirmemiz gereken bir nokta” diyerek en
önemli paydafl›n ‹GDAfi aboneleri oldu¤unu ve onlarla
iletiflimlerini daha da gelifltirmek için bir araya geldiklerini
vurgulad›.

“Ba¤›ms›z firmalarca yapt›rd›¤›m›z araflt›rmalarda en
önemli paydafl›m›z olan müflterilerimizin memnuniyet
oran›n›n yüzde 95 oldu¤unu görüyoruz. Bu oran›n
ülkemizdeki ortalamas› ise yüzde 76’d›r. Di¤er taraftan
kurumsal itibar oran›m›z yüzde 82’dir. Bu oran›n da
ülkemizdeki ortalamas› yüzde 78,3’tür” diyen Bilal Aslan,
“Ulaflt›¤›m›z ç›tay› muhafaza etmek ve daha da yükse¤e
ç›kartmak için buraday›z, hem bildiklerimizi pekifltirece¤iz
hem de yeni fleyler ö¤renece¤iz. En önemlisi bunlar›
e¤lenerek yapaca¤›z” dedi.

‹GDAfi’›n çal›flanlar›
‹fl’te ‹letiflim e¤itimi ile hedefe yürüdü

Müflteri memnuniyet oran› yüzde 95 olan ‹GDAfi, yüzde 100 olan hedefini yakalayabilmek için
hem e¤lendi hem ö¤rendi.



McDonald’s’›n kahvalt› seçenekleri art›yor.
McDonald’s Türkiye, kahvalt› menüsüne
yumurtal› sucuk baflta olmak üzere, peynir,
zeytin, salatal›k ve domatesten oluflan protein-
vitamin dengeli klasik Türk kahvalt› taba¤›n›
da ekledi.

McDonald’s’›n; tüm dünyada tercih edilen, Türk
tüketicisinin de severek tüketti¤i kahvalt› menüleri,
yumurtal› seçeneklerin artt›¤› yeni ürünler ve lezzetlerle
çeflitlendirilerek zenginlefltirildi.  McDonald’s Türkiye,
kahvalt› menüsüne yumurtal› sucuk baflta olmak üzere,
peynir, zeytin, salatal›k ve domatesten oluflan protein-
vitamin dengeli klasik Türk kahvalt› taba¤›n› da ekledi.
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Dilek Baflar›r, “Son
dönemde birçok yenili¤i birbiri ard›na hayata geçiriyoruz
ve sat›fllar›m›zda kayda de¤er olumlu geliflmeler elde
ediyoruz” dedi.

Sabah gözümüzü açmam›zla beraber ifle veya okula
yetiflme stresi, trafik stresi derken bütün gün nas›l
geçti¤ini anlam›yoruz.Bir de üzerine kahvalt› ö¤ününün
atlanm›fl olmas› ile ruhen oluflmufl stresi, fiziksel stresle
birlefltirebiliyoruz. Çünkü kahvalt› yapmad›¤›m›zda
vücudumuz kaslar›m›z ve kemiklerimizde depolad›klar›n›
kullanmaya bafllayarak strese giriyor. Bu durumda da
zaten stresli olan yaflam›m›z› daha da zorlaflt›r›yoruz”
dedi.

D›flar›da kahvalt› yapanlar için McDonald’s’›n kahvalt›
menülerinin besin de¤erleri aç›s›ndan son derece iyi
seçenekler sundu¤unu söyleyen Bahar, “Standardize
edilmifl ve g›da güvenli¤i sa¤lanm›fl ürünleri ile hem ne
yedi¤inizi biliyorsunuz hem de güne sa¤l›kl› bir kahvalt›
ile bafllayabiliyorsunuz.  Örne¤in sadece bir simite
eflde¤er kalori içeren McMuffin, içeri¤indeki peynir ve
yumurta ile karbonhidrat-protein dengesinin oldu¤u
harika bir seçenek” fleklinde konufltu.

Uzman Diyetisyen Ayflegül Bahar ise 7’den 70’e herkesin
beslenmesinde olmazsa olmaz olan ö¤ünün kahvalt›
oldu¤una dikkat çekti. Güne fiziksel ve biliflsel olarak
zinde bafllaman›n tek yolunun do¤ru içerikte haz›rlanm›fl
bir kahvalt›y› tüketmek oldu¤unu belirten Bahar, “Hemen
hepimiz art›k büyük flehirlerde yafl›yoruz ve stress faktörü
hayat›m›z›n her alan›nda maalesef bulunmakta.
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McDonald’s
kahvalt›da hedef büyüttü
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Do¤tafl ve Kelebek Mobilya’ya yeni CFO

Do¤tafl ve Kelebek Mobilya’ya CFO (Chief Financial Officer)
olarak U¤ur fieker atand›.

Do¤tafl ve Kelebek Mobilya’da CFO olarak görevine bafllayan U¤ur fieker,
Anadolu Grubu ve D›flbank’taki görevlerinin ard›ndan 1998-2010 y›llar› aras›nda
Danone Hayat Su flirketinde finans direktörü olarak çal›flt›. P.I.L.S Gruba ba¤l›
Münir fiahin ‹laç’ta Grup CFO olarak görev alan fieker, son olarak Betasan
Bant Sanayi flirketinde genel müdürlük görevinde bulundu.

Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan fieker, Ekim ay› itibariyle
Do¤tafl ve Kelebek Mobilya’da CFO olarak görevine bafllad›.

Türkiye pazar›nda h›zla büyüyen Indesit Company’de
görev de¤iflikli¤i gerçekleflti. Indesit Company
Türkiye Ülke Müdürü Andrea Ojetti, 7 y›ld›r
sürdürdü¤ü görevi Turgay Da¤’a devretti. Turgay
Da¤’›n göreve gelifli Indesit Company Türkiye
Yönetim Kurulu Baflkan› Neriman Ülsever’in kat›ld›¤›
bir bas›n buluflmas›yla aç›kland›. 2005-2011 y›llar›
aras›nda Indesit Company Manisa So¤utucu
Fabrikas›’n› yöneten Turgay Da¤, son 19 ayd›r sat›fl
direktörlü¤ü görevini sürdürüyordu.

Indesit Company Manisa So¤utucu Fabrikas›’nda, 2011 y›l›nda
1 milyon 300 bin 896 adet so¤utucu üretimi gerçeklefltirildi¤ini
belirten Turgay Da¤, “Üretimimizin yüzde 80’ini baflta Avrupa
ülkeleri olmak üzere 29 ülkeye ihraç ediyoruz. Geçen y›l

yapt›¤›m›z ihracat karfl›l›¤›nda 125 milyon 514 bin 554 ABD
Dolar› gelir elde ettik ve Ege ‹hracatç› Birlikleri taraf›ndan
elektrik-elektronik kategorisinde birincilikle ödüllendirildik.
Bu baflar›m›z›n temelinde Manisa Fabrikam›z›n üretimdeki
esnekli¤i ve verimlili¤i yer al›yor. Manisa Fabrikam›z çok esnek
çal›flabilen bir üretim tesisi olarak öne ç›k›yor. Ayn› üretim
band›ndan 3-4 farkl› modeli ç›karabiliyoruz. Bir benzetme
yapmak gerekirse biz hem Ferrari’yi hem de Fiat Palio’yu
üretebiliyoruz” dedi.

Eylül 2012 itibar›yla Indesit Company Türkiye Ülke Müdürü
olan Turgay Da¤’›n orta vadede hedefi; flirketin, Hotpoint ve
Indesit markalar›yla Türkiye’deki pazar pay›n› daha da art›rmak.
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden
mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama
bölümünde yüksek lisans›n› tamamlayan Da¤, evli ve iki çocuk
sahibi.

Turgay Da¤, Indesit Company Türkiye ülke müdürü  oldu
Turgay DA⁄

Grup flirketleri aras›nda Türkiye’nin en büyük fleker
üreticilerden Konya fieker’in de oldu¤u Anadolu
Birlik Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürü Esra
Alagöz oldu.

Türkiye’nin üreten gücü olarak tan›mlanan üretici kuruluflu
Konya fieker’in ve Torku markas›n›n da ba¤l› bulundu¤u Anadolu
Birlik Holding’e Esra Alagöz Kurumsal ‹letiflim Müdürü olarak
atand›. Anadolu Birlik Holding ve Holding’e ba¤l› bulunan
kurumlar›n kurumsal iletiflim çal›flmalar›n› yürütecek olan
Esra Alagöz 1980 y›l›nda Sakarya’da do¤du. Selçuk Üniversitesi,
‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Bölümü’nü 2002
y›l›nda tamamlayan Alagöz, ifl hayat›na 1998 y›l›nda, üniversite
ilk s›n›fda yar› zamanl› muhabir olarak bafllad›. 2004-2011
y›llar› aras›nda 7 y›l boyunca Türkiye’nin önde gelen iletiflim
dan›flmanl›¤› flirketlerinden biri olan Tribeca’da medya iliflkileri
direktörü olarak görev yapt›. Bu süreçte Microsoft, Fujitsu,
Deloitte, B‹M, Tetra Pak, Petrol Ofisi, Fortis, Namet, Borusan
Telekom gibi ulusal ve uluslararas› pek çok markan›n medya
iliflkilerini yönetti.

Esra Alagöz’ün uzmanl›k alanlar› aras›nda; “Medya iliflkileri
planlama, uygulama ve yönetimi, kurumsal mesaj, çerçeve ve
iletiflim stratejisi belirleme, pazarlama iletiflimi, iç iletiflim,
kurumsal iletiflim uygulama ve raporlama, ekonomi bas›n›
alan›nda uzmanlaflma, kurumsal sözcü iletiflimi yönetimi ”
bulunuyor.

Esra ALAGÖZ

Esra Alagöz,
Anadolu Birlik Holding’in
yeni Kurumsal ‹letiflim Müdürü
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Üniversite s›nav›nda baflar›l› gençleri 1971 y›l›ndan
bu yana “Alt›n Gençler” ad›yla ödüllendiren ‹fl
Bankas›, her y›l yafl›na eflit say›da ö¤renciyi ödüle
de¤er görüyor. Bu y›l 88 ö¤rencinin ödül ald›¤›
uygulaman›n bafllang›c›ndan bugüne kadar geçen
41 y›lda ‹fl Bankas›’n›n ödüllendirdi¤i gençlerin
say›s› 3 bine yaklaflt›.

Türkiye ‹fl Bankas›, “Alt›n Gençler” projesi ile 1971
y›l›ndan bu yana üniversite s›nav›nda üstün baflar›
gösteren, ö¤rencilere ödül vermeye devam ediyor. Bu
y›l 88. y›l›n› kutlayan ‹fl Bankas›, Lisans Yerlefltirme
S›nav›’nda (LYS) en baflar›l› 88 ö¤renciye baflar› plaketi,
bin lira  tutar›nda para ödülü ve InterRail Global Pass
bileti hediye etti.

LYS’de tüm puan türlerinde dereceye girerek seçkin
üniversitelerde e¤itim hakk› elde eden “Alt›n Gençler”e
ödülleri, ‹fl Bankas› Genel Müdürü Adnan Bali’nin de
kat›ld›¤› bir törenle verildi. Törene “Alt›n Gençler”in yan›
s›ra aileleri de kat›ld›.

‹fl Bankas›’n›n “Alt›n Gençler” projesinin 41. y›l› nedeniyle,
geçmifl y›llarda ödül alan “Alt›n Gençler” de törene davet
edildi. Bu y›l›n “Alt›n Gençleri” geçmifl y›llarda üniversite
s›nav›nda üstün baflar› elde etmifl, bugün meslek sahibi
büyükleri ile tan›flma f›rsat› buldu.

‹fl Bankas› Genel Müdürü Adnan Bali, ödül töreninde
yapt›¤› konuflmada LYS’de dereceye girmifl 88 ö¤renciyi
ve ö¤rencilerin baflar›lar›nda pay sahibi olan ö¤retmenleri
ile ailelerini emeklerinden dolay› kutlad›. Konuflmas›nda
“Alt›n Gençler”e tavsiyelerde bulunan Adnan Bali,
ö¤rencilerin baflar›lar›n›n tesadüf olmad›¤›n› ancak bu
baflar›lar›n devaml›l›¤› için çal›flma azim ve disiplinlerini
korumalar› gerekti¤ini hat›rlatt›.

‹fl Bankas›,
üniversite s›nav›n›n
en baflar›l› ö¤rencilerini
41 y›ld›r ödüllendiriyor

Boehringer Ingelheim,
fark yaratan projeleri destekliyor!

Alman ilaç devi Boehringer Ingelheim, Ashoka ile birlikte
yürüttü¤ü “Daha Fazla Sa¤l›k” ortakl›¤› kapsam›nda Ruh
Sa¤l›¤›nda ‹nsan Haklar› Giriflimi Derne¤i’nin (RUS‹HAK)
kurucu üyelerinden, Klinik Psikolog fiehnaz Lay›kel’i
Ashoka Üyeli¤i’ne seçerek ödüllendirdi. Ayr›ca
Boehringer Ingelheim,  Lay›kel’in çal›flmalar›n› rahatl›kla
hayata geçirmesi için üç y›l boyunca maddi olarak
destekleme karar› ald›. Bu destek yasal dan›flmanl›ktan,
halkla iliflkiler ve medya hizmetlerine, stratejik
dan›flmanl›k ve kurumsal geliflimden etkinlik
organizasyonuna kadar genifl bir yelpazeyi kaps›yor.

Lay›kel’in giriflimiyle kurulan RUS‹HAK, zihin ve ruh
sa¤l›¤› problemi yaflayanlar için insan onuruna yarafl›r
bir dünya vizyonuyla çal›fl›yor.

Dondurulmufl g›da uzman› ‹glo, Tepsi Böre¤i, Susaml›
Ç›t›r, Mini Rulo Peynirli ve Mini Rulo Ispanakl›-
Peynirli’den oluflan 4 yeni böre¤i sofralara getiriyor.
Evde aç›lamayacak kadar ince yufkadan sadece zeytinya¤›
kullan›larak haz›rlanm›fl börek çeflitleri tüketicilere farkl›
lezzetler sunuyor. Hiçbir katk› ve koruyucu madde
kullan›lmadan üretilen pratik ve lezzetli ev yap›m›
tad›ndaki ‹glo Börek çeflitleri k›sa sürede piflerek
tüketicilere zaman kazand›r›yor.

‹glo’dan
incecik yufkayla haz›rlanan
4 lezzetli börek
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Dünyan›n karbon sal›n›m› en düflük 8 havaliman›
aras›na girmeyi baflaran ICF Airports Antalya
Havaliman›, ACI Europe taraf›ndan ''Havaliman›
Karbon Akreditasyon Optimizasyon'' sertifikas› ile
ödüllendirildi. Antalya Havaliman›, “Karbon
Akreditasyon” program›nda üçüncü etap olan
“optimizasyon” seviyesine yükselen Türkiye’deki
ilk havaliman› oldu. ACI Europe taraf›ndan onaylanan
sertifika, ACI Europe Baflkan› Declan Collier ve ICF
Airports Yönetim Kurulu Baflkan› Serhat Çeçen
taraf›ndan DHM‹ Genel Müdürü Orhan Birdal'a
takdim edildi.

Törende bu baflar›s›ndan dolay› ICF Airports Antalya
Havaliman›’n› kutlayan Orhan Birdal, konuflmas›nda;
hizmet süreçleri esnas›nda çevreye verdikleri zarar›
azalt›c› tedbirler gelifltiren kurulufllar›n, sadece güncel
çevre bilincinin gere¤ini yapm›fl olmakla kalmad›¤›n›,
insanl›¤›n gelece¤ine de yat›r›m yapt›¤›n› vurgulad›.

Do¤tafl’›n dünyaya yay›lma giriflimleri h›zla
devam ediyor…

Do¤tafl, art›k Angola’da da var!

Türk mobilya sektöründe, yapt›¤› büyük yat›r›mlarla
dikkat çeken Do¤tafl, hizmete açt›¤› Exclusive
ma¤azas›yla, Türk mobilyas›n› Angola’da da
be¤eniye sundu. Afrika k›tas›nda 17 ma¤azas›
bulunan Do¤tafl, bölgede yaflanan talep art›fllar›n›
takip etmeye devam ediyor.

Do¤tafl, ifllevselli¤i koruyarak, yarat›c›l›k, estetik, konfor
ve yaflam kalitesini, Afrika’da açt›¤› 17’nci sat›fl noktas›yla
Angola’ya da tafl›d›. K›ta Afrika’s›nda günden güne geliflen
ekonomi nedeniyle henüz keflfedilmemifl mobilya
pazar›nda f›rsat gören Do¤tafl, Angola’n›n baflkenti
Luanda’da açt›¤› ma¤azas›yla k›sa zamanda baflar›l› bir
ivme yakalad›.

Angola’da aç›lan yeni ma¤azayla ilgili de¤erlendirme
yapan Do¤tafl Genel Müdürü ‹smail Do¤an; “K›ta
Afrikas›’nda ekonomik istikrar›n yakalanmas› ve günden
güne yaflanan talep art›fllar› bölgeye olan ilgimizi
art›rm›flt›. Angola’da mobilya pazar›, y›llard›r talep olan
bir pazar. Daha çok Fransa ve Portekiz üzerinden bu
ihtiyaç karfl›lanmakta. Ancak son zamanlarda bölgede
profesyonel perakendecilik, markal› mobilya ma¤azalar›
gibi yeni bir bak›fl aç›s› oluflmaya bafllad›. Önemli bir
potansiyelden bahsedebiliriz. Do¤tafl olarak Kuzey
Afrika’da oldukça baflar›l› ifllere imza at›yoruz.
Angola’daki ma¤azam›z; özellikle Afrika’daki varl›¤›m›z›n
biraz daha orta ve güneye inmesine, bu bölgede bir
cesaret yaratmas›na katk› sa¤layacak diye düflünüyoruz.
Afrika’da baflka yeni ma¤azalar açma hedefimiz de var.
Do¤tafl olarak Türk mobilyas›n› Angola’ya da tafl›d›k ve
oraya da damgam›z› vurduk. Dünyaya yay›lmaya,
büyüyerek güçlenmeye devam edece¤iz.” dedi.

Do¤tafl, bugün 65 ülkeye ihracat gerçeklefltiren, yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki seçkin noktalarda yer alan 200’ü aflk›n
ma¤azas›yla hizmet veren, kalite ve tasar›m anlay›fl›yla
yaflam tarzlar›n› belirleyen ve dünya markas› olma
yolunda h›zl› ad›mlarla ilerleyen bir konumda.

ICF Airports Antalya
Havaliman› çevre
duyarl›l›¤›nda dünya liginde
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Konya fieker, en yüksek kat›l›ml› organ ba¤›fl›
kampanyalar›ndan birini  gerçeklefltirdi.

Konya fieker’in fabrika çal›flanlar›na yönelik düzenledi¤i
organ ba¤›fl› çal›flmas› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca ödüle lay›k
görüldü. Organ Ba¤›fl› Haftas› etkinlikleri kapsam›nda
Konya fieker Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda
ödülü Sa¤l›k Bakan› Yard›mc›s› Say›n Agah Kafkas’tan,
Pankobirlik Genel Baflkan› Recep Konuk ald›. Konya
fieker, önemi her geçen gün daha iyi anlafl›lan organ
ba¤›fl› konusunda ortaya koydu¤u örnek proje ile fabrika
çal›flanlar›ndan bin 811 kiflinin organ ba¤›fl›nda
bulunmas›n› sa¤lad›. Ayr›ca 12 kiflinin hayat›n› kaybeden
yak›nlar›n›n organlar›n› ba¤›fllamas›n› teflvik etti. Konya
fieker, çal›flanlar›na yönelik yürüttü¤ü organ ba¤›fl›
kampanyas›nda, ülke genelinde en yüksek kurumsal
kat›l›m oranlar›ndan birini gerçeklefltirdi.

Sa¤l›k Bakan Yard›mc›s› Agah Kafkas, Konya fieker
Fabrikas›'n›n Anfi Salonu'nda düzenlenen törende yapt›¤›
konuflmada, Konya fieker'in organ ba¤›fl› konusunda
büyük duyarl›l›k sergiledi¤ini, Türkiye'de ilk defa bu
kadar büyük bir kitlenin kat›l›m›yla organ ba¤›fl›
organizasyonu yap›ld›¤›n› belirtti.

Recep Konuk; Konya fieker say›s›z ödül ald› ama hiçbirinin
anlam› bu ödül kadar büyük olmad›.

Pankobirlik Genel Baflkan› Recep Konuk, “Konya fieker
olarak biz bugüne kadar çok say›da ödül ald›k, yapt›¤›m›z
çal›flmalar, yat›r›mlar, üretti¤imiz ürünler, hayata
geçirdi¤imiz projeler hem yurtiçinde hem yurtd›fl›nda
kamu kurumlar›, bas›n kurulufllar›, sivil toplum
kurulufllar› taraf›ndan ödüllendirildi. Her ödül, her takdir
cümlesi daha iyisini ve daha ço¤unu yapmak konusunda
cesaretimize cesaret katt›, flevk ve heyecan›m›z› artt›rd›.
Ancak hiçbir törenin ve hiçbir ödülün anlam› bugünkü
kadar büyük olmad›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan Konya fieker’e
organ ba¤›fl kampanyas› ödülü
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‹nci Holding-Maxion Wheels ortakl›¤› Jant
Grubu’nun Manisa’daki dördüncü tesisi ve
alüminyum jant üretiminde 2. fabrikas› 45
milyon Euro yat›r›mla Manisa'da aç›ld›

Türkiye jant sektöründe lider ‹nci Holding ile
dünyan›n en büyük jant üreticisi Maxion Wheels
Grubu ortakl›¤› olan ‹nci-Maxion Jant Grubu, aç›l›fl›
yap›lan 4. fabrikan›n da devreye girmesiyle 11 milyon
100 bin adet jant üretim kapasitesi ile jant
sektöründe Türkiye’deki liderli¤ini pekifltirdi.
Dünyan›n da en önemli jant üreticilerinden biri olan
grup, Manisa’da kurulu di¤er tesislerinde ürettigi
a¤›r vas›ta, kamyon, otobüs jantlar› ve sactan mamul
binek oto jantlar›nda da yüzde 80’nin üzerindeki
pazar pay› ile Türkiye’de lider konumda. Grup
küresel otomotiv ana sanayinin en önemli jant
tedarikcilerinden biri.

17 Ekim 2012 tarihinde yap›lan aç›l›fl törenine; Manisa
Valisi Halil ‹brahim Daflöz, Ak Parti Manisa Milletvekili
Hüseyin Tanr›verdi,  CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören,
Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve üst düzey
bürokratlar, ‹nci Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Meral
‹nci Zaim,  Ioschpe Grubu CEO’su Dan Ioschpe, Maxion
Wheels CEO’su Fred Bentley, HL Jantafl ve HL ‹nci
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Zaim, HL ‹nci
Alüminyum Jant Fabrikalar› Genel Müdürü Hakan Ünlü,
ifl ortaklar›,  yurtd›fl› ve yurtiçi müflterileri, HL ‹nci
Alüminyum çal›flanlar›, ‹nci Grubu ve bas›n mensuplar›
kat›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›nda aralar›nda dünyan›n çesitli
yörelerinden gelen misafirlerin de bulundu¤u
kat›l›mc›lara teflekkür eden HL Jantafl ve HL ‹nci Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Zaim "Aç›lan yeni fabrikam›zda
200 kifliye ilave istihdam sa¤lad›k. Di¤er fabrikalar›m›zla
birlikte toplam istihdam›m›z bin 292 kifli olacakt›r” dedi.
Mustafa Zaim sözlerini flöyle sürdürdü: “Devam eden
yat›r›mlar›m›z 2013 y›l› içerisinde tamamland›¤›nda bu
yeni tesisimizde 2 milyon adet alüminyum jant üretim
kapasitesine sahip olaca¤›z. Böylece 2006 y›l›nda
kurdu¤umuz 1. alüminyum jant fabrikam›zla birlikte,
Manisa’da kurulu alüminyum jant kapasitemiz 4 milyon
adede ulaflacak. Tesiste üretilen alüminyum jantlar›n
yüzde 90'u ihraç edilecek. Ülkemizin en önemli ekonomik
sorunlar›ndan biri olan cari aç›¤›n kapanmas›nda
katk›m›z›n artmas›ndan dolay› mutluyuz."

‹nci-Maxion Jant Grubu
2. fabrika ile liderli¤ini pekifltirdi
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Sokak hayvanlar›na dikkat çekmek amac›yla Koza
Yönetim HAYTAP ve Hayvan Haklar› Federasyonu
iflbirli¤iyle hayata geçen ‘Sokak Köpekleri ve Çocuk’
konulu foto¤raf yar›flmas› sonuçland›. ‹stinye Park
AVM’de yap›lan ödül töreninde, yar›flmada dereceye
giren 13 foto¤raf sahibine ödülleri verildi. Dereceye
giren foto¤raflar, Pedigree’nin kapak sponsoru
oldu¤u 2013 Sokak Köpekleri Takvimi’nde
kullan›ld›, takvim sat›fl›ndan elde edilen gelir ve
Pedigree sponsorluk geliri HAYTAP’›n sokak
hayvanlar› için gelifltirece¤i projelerde kullan›lacak.

Sokakta yaflayan hayvanlara dikkat çekmek amac›yla
Koza Yönetim, HAYTAP ve Hayvan Haklar› Federasyonu
iflbirli¤iyle hayata geçen ‘Sokak Köpekleri ve Çocuk’
konulu foto¤raf yar›flmas›nda dereceye girenler, ‹stinye
Park AVM’de düzenlenen törenle ödüllerine kavufltu.
Yar›flman›n birincisi Ahmet Çetin, ikincisi Murat
Aslankara, üçüncüsü ise Zeki Yavuzak oldu.

Yar›flmada dereceye giren 13 foto¤raf›n yer ald›¤› 2013
takviminden elde edilen tüm gelir HAYTAP taraf›ndan
sokak hayvanlar› için gelifltirilecek projelerde
kullan›lacak. Takvimler; D&R Ma¤azalar›, Remzi Kitapevi,
‹nk›lap Kitapevi, Nezih Kitapevi, Pandora Kitapevi vb. çok
say›da seçkin ma¤aza ve kitapevlerinden sat›n al›nabilir.

Düzenlenen ödül töreninde bir konuflma yapan Koza
Yönetim ve Servis A.fi. Genel Müdürü Levent Alatl›, “Koza

Yönetim olarak Türkiye’de çok say›da sitenin, ifl
merkezinin yani yaflam alanlar›n›n yönetimini yap›yoruz.
Ailelerle, çocuklarla, çal›flan kesimle iç içe önemli bir
görev. ‹nsanlar›n hayat›na, duygular›na dokunan birçok
projede yer ald›k, almaya devam edece¤iz. ‘Sokak
Köpekleri ve Çocuk’ foto¤raflar›yla sokak hayvanlar› ile
ilgili fark›ndal›¤› art›rmay› ve çocuklar› da dahil ederek
onlar›n hayvan sevgilerine dikkat çekmeyi amaçlad›k.
Yar›flmaya olan ilgi ve kat›lan baflar›l› eserler, do¤ru
yolda oldu¤umuzun göstergesi. Seçim aflamas›nda çok
zorland›k; sokak hayvanlar›n›n yaflam›n› gözler önüne
seren çok nitelikli eserler yar›flmaya kat›ld›” dedi.

1.
 A

hm
et

 Ç
ET

‹N
2.

 M
ur

at
 A

SL
A

N
K

A
R

A

3.
 Z

ek
i Y

U
VU

ZA
K

Kazanan
sokak hayvanlar› oldu
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‹çimizden biri köflesinin bu say› konuklar› 2 genç ve baflar›l› halkla iliflkiler yönetmeni. ‹GDAfi,
Konya fieker ve ‹nci Holding’e hizmet veren Neriman Eralp ile McDonald’s,
Rahmi M. Koç Müzesi ve OTI Holding’in PR yönetmeni Cahide Karav’›n ortak özellikleri ifle
tutkuyla ba¤l› olmalar›. Gelecekte sektörde etkin rol alacaklar›na inand›¤›m›z genç arkadafllar›m›z›
k›saca tan›yal›m.

1988 do¤umlu Neriman Eralp, Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi mezun
oldu.  2009 y›l›nda ö¤renimi esnas›nda
Eskiflehir’de bir al›flverifl merkezinin kurumsal
iletiflim bölümünde görev alarak çal›flma hayat›na
ad›m att›. 2008 y›l›nda Erasmus ö¤renci de¤iflim
program› ile gitti¤i Almanya’da, bir dönem iletiflim
tasar›m› okudu ve Almanya ‹letiflim Ajanslar›
Birli¤i, Junior GWA Reklam Yar›flmas›’nda birinci
oldu.  Anadolu Üniversitesi’nde, “Nas›l ‹fller Bu
‹fller-2” ve “Kampüste Reklam Var-5”
etkinliklerinin koordinatörlü¤ünü yapt›.

MPR Halkla ‹liflkiler’de PR Yönetmeni olarak ‹GDAfi,
Konya fieker ve ‹nci Holding’e hizmet veriyor.
Müflterilerinin ihtiyaçlar›n› iyi analiz edip, sonuç odakl›
çözüm önerileri ortaya koymas›na en iyi örneklerden
biri; ‹GDAfi için haz›rlad›¤› ve baflar›yla uygulad›¤› kurum
içi iletiflim çal›flmas›.

Seyahat etmeyi seven Eralp için tango’nun yeri ayr›.
Sosyal medyan›n gün geçtikçe daha önem kazand›¤›n›n
fark›nda olan Eralp, bu alandaki geliflmelere hakim
olmak için Kadir Has Üniversitesi’nin Sosyal Medya
Sertifika Program›’n› tamamlad›. ‹nternet teknolojilerini
yak›ndan takip eden Neriman Eralp, hizmet verdi¤i
markalar›n hedef kitlelerine ulafl›m için gelecekte daha
da önem kazanacak bu alan› etkin bir biçimde kullan›yor.

1987 do¤umlu Cahide Karav, Anadolu Üniversitesi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu.
2007-2008 okul döneminde Erasmus ö¤renci
de¤iflim program› ile Hollanda’da (Noordelijke
Hogesschool Leeuwarden) e¤itim gördü.
Ö¤rencili¤i s›ras›nda Yaflamakat Reklam
Tasar›mlar› Yar›flmas›’nda ödül alan Karav,
“Kampüste Reklam Var” ve “Nas›l ‹fller Bu ‹fller”
gibi ö¤renci projelerinde etkinlik koordinatörü
olarak görev ald›. Avrupa Birli¤i ‹fl Gelifltirme
Merkezi’nde (AB‹GEM) alt› ay staj yapt›. Cahide
Karav, 2010-2011 y›llar› aras›nda ‹lyada ‹letiflim’de
Proje Uzman› olarak görev yapt›.

Karav, MPR Halkla ‹liflkiler’de PR Yönetmeni olarak
McDonald’s, Rahmi M. Koç Müzesi, OTI Holding’e hizmet
veriyor. Müflterilerinin ihtiyaçlar›n› iyi belirleyip, sonuç
odakl› projeler yap›yor. Karav, ayr›ca yaz›m diliyle de
dikkat çeken bir yönetmen. Kadir Has Üniversitesi’nin
Sosyal Medya Sertifika Program›’n› tamamlayarak,
sosyal medyaya dair çözümleri projelere yans›tan Karav,
disiplini, zaman›nda ifl ç›karmas›, yarat›c› uygulanabilir
fikirleri ve baflarma azmiyle iletiflim sektöründe gelecek
vaat ediyor.

Yo¤un geçen çal›flma hayat›ndan f›rsat buldu¤u
zamanlarda Karav, foto¤raf çekiyor ve özellikle etnik
müzik dinlemekten hofllan›yor.

Cahide KARAV
MPR Halkla ‹liflkiler

Yönetmeni

Neriman ERALP
MPR Halkla ‹liflkiler
Yönetmeni

Ortak noktalar›
ifle tutkuyla ba¤l›l›klar›
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Sabah Gazetesi
Ekonomi Yazar›
Tar›k Y›lmaz

RÖPORTAJ

‘Uzun, anlams›z, methiyeler düzen
metinler benim için çöp’

Gazetecilerin reklamc› olmad›¤›n›n alt›n› çizen
deneyimli ekonomi gazetecisi Tar›k Y›lmaz, konu
olmadan yap›lan söylefli taleplerinden de flikayetçi.
Y›lmaz,  gazeteci kökenli PR sektörü çal›flanlar›n›n
iflin mutfa¤›ndan gelmesi sebebiyle neyin haber
olaca¤›na vak›f oldu¤unu ve iki taraf aras›nda
tampon görevi alarak sürece olumlu katk›
sa¤lad›¤›n› düflünüyor.

Sabah Gazetesi ekonomi müdürlü¤ünün ard›ndan
gazetecili¤e izlenim yaz›lar›yla devam eden Tar›k
Y›lmaz, bu ayki Yak›n Plan’›n konu¤u oldu.

PR- medya iliflkisini genel hatlar›yla de¤erlendirir
misiniz? Sa¤l›kl›, sa¤l›ks›z yönleri neler, düne göre
hangi noktada?

‹liflkiler her zaman iniflli ç›k›fll› grafik izliyor. ‹ki taraf
aras›ndaki iliflkilerde; geçmiflten gelen
dostluklar/husumetler, toplant›larda kurulan ikili
samimi/samimiyetsiz iliflkiler ve gidilen toplant›lar›n,
flirketlerin pozisyonuna göre belirleniyor.
Sa¤l›kl›/sa¤l›ks›z tart›flmas› çok anlaml› de¤il. Çünkü
halihaz›rda iki taraf›n da birbirine yard›mc› oldu¤u bir
yap› kurulmufl. Önemli olan taraflar›n iliflkiyi sa¤l›kl›
yürütmek için gerekli çabay› göstermesi… PR ve medya
en yak›n çal›flan iki sektör.

PR ve medya iliflkisinin daha sa¤l›kl›, verimli ve etik
kurallara daha uygun yürümesi için önerileriniz var
m›?

‹liflki yönetimi konusunda gazetecilere düflen görev
profesyonellik. Karfl› taraf› da kendisi gibi iflini yapanlar
olarak görmeli ve davranmal›. Ancak bu bire bir PR
taraf› için de geçerli. Kontaklar›n› ahbap-çavufl iliflkisi
üzerinden yürütenler bir tarafta hiçbir flekilde kendini
anlatamayanlar di¤er tarafta dengesiz bir yap›
oluflabiliyor zaman zaman… Önerim; iki taraf›n da
profesyonel davranaca¤› bir yap› kurulmas›...
PR cephesinde her müflterinin haberinin ‘çok önemli’
vurgusuyla yap›lan telkinler ve istekler zaman zaman
b›kt›r›c› olabiliyor. Haber ç›kma telafl› buna sürüklüyor
olabilir ancak gazetecinin de bu ‘tam saha pres’ten
kurtulmak için yapt›¤› manevralarla iliflkiler yara
alabiliyor.

Pek çok gazetecinin sektör de¤ifltirerek pr alan›nda
faaliyet gösterdi¤ini görüyoruz. Bunun sektöre etkisini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

PR dünyas›na geçifl yapan gazeteciler, gazetelerin,

televizyonlar›n mutfa¤›ndan geçti¤i için neyin haber olup
olmayaca¤›n› daha iyi süzebiliyor. Bu nedenle anlaflma
eski gazeteci yeni PR’c› ile muhabir-editör aras›nda
daha kolay yürüyebiliyor.

Bu zaman zaman gazeteciyi yönlendirme noktas›na
gelerek s›k›nt›l› bir hal alsa da iki taraf aras›nda tampon
olabilen ve yanl›fla sürüklenebilecek bir sürecin olumlu
bir mecraya kaymas›n› da sa¤layabiliyor.

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

Onlarca davet geliyor. Elimden geldi¤ince hepsine
bakmaya çabal›yorum. Ancak tabii ki ilgi alan›ma göre
seçifller yapmaya çal›fl›yorum. Özelikle “flöyle bir
ürünümüz ç›kt› acaba sizle özel bir çal›flma yapabilir
miyiz ya da ortada hiçbir fley yokken röportaj yapal›m”
fleklindeki iflleri kabul etmemeye çal›fl›yorum.

Özellikle bas›n bültenlerinde dikkatinizi çeken temel
yanl›fllar ve eksiklikler neler?

Uzun, anlams›z ve methiyeler dizilen metinler benim
için çöp. Ben reklamc› de¤ilim ki! E¤er bir toplant›
davetiyse k›sa olmal›. Zaten birinin ilgisini çeken bir
metinse o kifli detay için irtibata geçer.

Tar›k Y›lmaz, kimdir?
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat
Bölümü'nden mezun olur olmaz 1996'da
Cumhuriyet Gazetesi'nde ifle bafllad›. Burada
borsa-finans muhabiri olarak çal›flt›. Befl
y›ll›k çal›flman›n ard›ndan 2000'de Milliyet
Gazetesine transfer oldu. Milliyet'te önce
finans ve bankac›l›k konular›na yo¤unlaflt›
ard›ndan finans yolsuzluklar›n› takip etmeye
bafllad›. 2005'te ise Sabah Gazetesine geçti.
Ekonomi servisinde önce editörlük ard›ndan
ekonomi müdür yard›mc›l›¤› yapt›.
2008 krizinin en hareketli günlerinde ise
ekonomi müdürlü¤üne getirildi. 1.5 y›ll›k
müdürlük deneyiminin ard›ndan görevi
b›rakt› ve halen SABAH'ta ‹zlenim-Analiz
adl› köflede yaz›lar yaz›yor.


