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Müşteri ilişkileri ve strateji 
Sanem Elver’den sorulur

MPR İletişim Başkan Yardımcılığı görevine 
Zeynep Sanem Elver getirildi. Elver, 
müşteri ilişkileri ve stratejiden sorumlu 
olarak görev yapacak. İki yıldır MPR’da grup 
direktörü olarak çalışan Elver, gösterdiği 
sıra dışı performans ve iş sonuçlarıyla 
terfi etmeye hak kazandı. London School 
of Economics, Ekonomi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan 
Elver, ardından University of London’da 
medya ve pazarlama iletişimi master’ı yaptı.

MPR’dan 20. yıla hızlı bir başlangıç

2014 yılı ile birlikte 20. yılını kutlamaya 
hazırlanan MPR, yılın ilk ayına hızlı bir 
başlangıçla girdi, kurumsal kimliğini yeniledi, 
organizasyon yapısında değişikliklere gitti. 

20 yıl önce ana uzmanlık alanı olması planlanan 
Marketing PR’ın Türkçe karşılığı olan MPR Pazarlama 
Halkla İlişkiler ticari ünvanı değiştirildi ve MPR İletişim 
Danışmanlığı A.Ş. oldu.
 
Organizasyon yapısında değişiklikler yaşandı ve ajans 
başkan yardımcılığına Zeynep Sanem Elver getirildi. 
MPR’da 2 yıldır müşteri direktörü olarak görev 
yapan Elver, yılbaşından itibaren müşteri ilişkileri ve 
stratejiden sorumlu başkan yardımcısı olarak yeni 
görevine başladı. 

MPR İletişim Ajans Başkanı Meral Saçkan, 
“Organizasyon yapımızı verimli büyümeye odaklanarak 
biraz değiştirdik. Bununla birlikte başta kurumsal itibar 
yönetimi olmak üzere hizmet başlıklarımızın hepsinde 
daha yaratıcı ve etkili çözümler üretmek için ekibimize 
yeni takviyeler yaptık. İkinci yirmi yılın sürdürülebilir iş 
stratejileri arasında en önemlisi, deneyimli olduğumuz 
sektörlerde derinleşerek iletişim danışmanlığında 
büyümek. İletişim danışmanlığında farklılaşma 
yarattığımız alan olan pazarlama iletişiminde hala çok 
iddialıyız” diye konuştu. 

Hızlı başlangıcın dijital 
PR alanındaki yatırımlar, 
uluslararası büyüme 
platformları ve 20’inci yıl 
etkinlikleri ile yılboyunca sürmesi planlanıyor.

Meral Saçkan: İkinci 20 yıla başladık03
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İGDAŞ’tan ‘Zihni Sinir’li etkinlik; 
İnovatif Buluşmalar

Karşınızda Hotpoint küçük ev 
aletleri serisi!

Ayşe Burcu Yılmaz: MPR İletişim 
ile aynı dili konuşuyoruz

Selçuk Tepeli: Hep birlikte 
bindiğimiz dalı kesiyoruz
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EDİTÖRDEN

Başımızı döndüren gündeme önümüzdeki 
30 Mart yerel seçimlerinin de eklenmesiyle 
Türkiye’yi epey heyecanlı günler bekliyor. 

Dijital Pr artık tüm iletişim çalışmalarının olmazsa 
olmazı, yaklaşan yerel seçimler öncesi kıta ötesine 
uzanalım ve ocak ayında New York belediye başkanlığı 
görevine resmen başlayan Bill de Blasio’ya bakalım. 
Geçmişinde ‘anarşist’ sayılabilecek eylemleri var; 
1980’lerde Nikaragua’ya gidip ABD’nin desteklediği 
rejime karşı Sandinista gerillalarına yiyecek ve ilaç 
desteği verdi, Wall Street işgalcileri ile birlikte çalıştı, 
hatta bir bölgesel hastanenin kapatılmasını engelleme 
protestosu nedeniyle tutuklandı. Karısı zenci üstelik 
bir de lezbiyen, kendinden önce üst üste üç dönem 
görev yapan belediye başkanı Michael Bloomberg’in 
aksine orta halli bir aileden geliyor. Tüm bunlar bir 
araya geldiğinde ‘seçilemez’ görünen Blasio’nun 
yüzde 73 oy alarak seçimi kazanmasının ardındaki sır, 
birçoklarına göre dijital medya kullanımı.

Blasio, rakiplerinin aksine (çok fazla parası 
olmamasının da etkisiyle) tv, radyo, gazete 
reklamlarına daha az yüklendi, oğlu Dante’nin 
liderliğinde dijital medya çalışmalarına ağırlık verdi. Ve 
konunun uzmanlarına göre, bu çalışmalar sayesinde 
dijital bir şehri temsil edebilecek kişi olarak gözüktü.

New York seçimleri üzerinden özetlediğimiz gibi dijital 
pr çalışmaları iletişim işinde daha fazla yer tutmaya 
başladı. Size kapak haberimizde ve ajans başkanımız 
Meral Saçkan’ın yazısında duyurduğumuz gibi, MPR 
ikinci 20 yıla hızlı girdi, yeniliklerden biri de dijitaldeki 
iletişimin entegrasyonunu başaran bir düzeneğe doğru 
yol almak.

Bu sayımızda iç iletişim dergisine yaraşır bir şekilde 
MPR ile ilgili epey haberi sizinle paylaştık, yaptığımız 
2014 hedef paylaşım toplantısından haftasonu Rahmi 
M Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz keyifli geziye 
kadar.

Kısaca özetlemek gerekirse, 2014 yılında da bizi 
izlemeye devam edin….

Başarılı iş sonuçlarını kutlamak için Rahmi 
Koç Müzesi’nde haftasonunda biraraya 
gelen MPR ekibi, müzenin ‘harikalar diyarı’nı 
aratmayan ortamında çocuklar gibi eğlendi. 

Rahmi Koç Müzesi Müdürü Ertuğrul Duru ile 
pazarlama ve halkla ilişkiler bölüm yöneticisi Selen 
İşyar başta olmak üzere Selin Fisun Yılmaz ve Zeynep 
Türkay evsahipliğinde keyifli zaman geçiren MPR ekibi 
güne Fenerbahçe vapurunda kahvaltı ile başladı.

Hasköy-Sütlüce demiryolu ile nostaljik bir yolculuğun 
ardından, denizaltını gezen MPR ekibi en uzun zamanı 
atlıkarıncada geçirdi. Önce çocuklar atlıkarıncaya 
bindi, ardından her turda yaş ortalaması yükselerek 
dönmeye devam etti atlıkarınca.

Liman 2 ile Haliç turu

1935 yılında Hollanda’da üretilen, 1990 yılına kadar 
aralıksız İstanbul Liman İşletmesi tarafından 
kullanılan Liman 2, 1991 yılında müze tarafından 
restore edilmek için alındı. Restorasyonun ardından 
müzeye katılan 19 m uzunluğunda 50 ton ağırlığında 
olan römorkör, buhar motoru ile çalışıyor. Rahmi M. 
Koç Müzesi’ndeki keyifli anlardan biri de Liman 2 ile 
yapılan Haliç turu esnasında yaşandı. 

Dijital medya seçim 
kazandırır mı?

Bizden Haberler

Berrin ERSOY SAĞLAM
Medya Danışmanı

YAKIN PLAN 3 ayda bir yay›nlan›r. MPR İletişim Danışmanlığı Ad›na ‹mtiyaz Sahibi: Meral Saçkan • Yönetim Yeri: Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:11 
No:38 34235 Esenler - ‹STANBUL  T: 0212 438 63 50  F: 0212 438 63 53 • Sorumlu Müdür: Zahide Erkök • Editör: Berrin Ersoy Sa€lam • Tasar›m: MPR İletişim 
Danışmanlığı  • Bas›m Tarihi: Şubat 2014 • Bask›: Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. Şti. Akçaburgaz Mah. 116. Sk. No:2 Esenyurt - ‹STANBUL T: 0212 886 34 74 (Pbx)

MPR, çocuklar gibi şendi!
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ANALİZ

‘İkinci 20 yıla başladık. Yine mükemmelin 
peşinde olacağız’ diyerek 2014’e adım attık.

Emin olun kendi kendiliğinden çıktı ikinci 20 yıl kavramı. 
Niye 25 yıl değil diye sormayın. Çünkü yaklaşık bir yıldır 
şirketimizdeki genç gönüllüler ve danışmanlarımızla 
21’inci yıla çalışıyoruz, bu aramalar boyunca herkes, 
fikir birliği etmişcesine 1 Ocak 2014 tarihine yeni bir 
dönüm noktası gibi baktı.

Bu yazıyı yazmadan önce 15’inci yıl için yazdığım kitap 
önsözüne bir daha göz gezdirdim. MPR için kilometre 
taşlarını sakin sakin anlatmış ve gelecek hedeflerini 
paylaşmışım. Yani 15 yılda aslında çok da bir şey 
değişmemiş. Hala pazarlama yönelimli halkla ilişkilerin 
müstesna konumlandırmasındayız.

Son beş yılda zaman sanki daha hızlı akmış, bizim 
meslek gibi her şey baş döndürücü bir şekilde 
değişmiş, dijital dünya bütün iletişimi kuşatmış.

E o zaman da buna ikinci 20 yıl demek farz olmuş! 
Muhtemelen arkadaşlarım bu durumu benden önce 
keşfetti.

Bu yeni dönüm noktasına geçişte önce adımızı 
değiştirdik. 20 yıl önce pazarlama yönelimli halkla 
ilişkiler uzmanlığımızı anlatmak üzere doğrudan 

çeviri yaptığımız MPR Pazarlama Halkla İlişkiler 
yerine MPR İletişim Danışmanlığı demeyi tercih ettik. 
Burada iki şeyi belirtmek isterim. Pazarlama iletişimi 
uzmanlığında müthiş bir tecrübemiz var. Adımızdan 
çıkarsak da burada derinleşmeye devam edeceğiz. Hala 
en iyi olduğumuz alan burası olacak.

İkincisi iletişimin hele itibarın online’ı offline’ı olmaz 
diyoruz yıllardır. Bu nedenle dijital yatırımlarımız 
olacak ama adımız ikinci 20 yılda da iletişim 
danışmanlığı olarak kalacak. Burada dijital PR’da 
(moda deyimle sosyal medya demiyoruz, çünkü bu 
kavram hizmetlerimizin hepsini ifade etmeyecek) yetkin 
çözümler sunan ve özellikle geleneksel ve dijitaldeki 
iletişimin entegrasyonunu başaran bir düzenekte 
olacağız.

Bu yıl sadece bir kurum kimliği değişiminden daha 
fazlasını sizlerle paylaşmaya hazırlanıyoruz. Ekibimize 
kattığımız yeni yeteneklerin,  önümüzdeki dönemin 
stratejik büyüme planlarını gerçekleştirmede büyük 
katkı sağlayacaklarına inanıyoruz.

Hedeflerimiz büyük, moralimiz yerinde, ekibimiz 
şahane. İkinci 20 yıla hazırız.

Allah utandırmasın.

İkinci 20 yıla başladık

Meral SAÇKAN
MPR İletişim Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

MPR, yıllık hedef paylaşım toplantısı ‘motivasyonumuz çalışmak, ikinci 20 yıla hazırız’ sloganıyla ocak ayının ilk haftasonu gerçekleşti.
Tarabya’da boğaz havası alma şansı da bulan MPR çalışanları, yıla enerjik bir başlangıç yaptı.
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RÖPORTAJ

Akyürek Holding Kurumsal Pazarlama 
Direktörü Ayşe Burcu Yılmaz, günümüzde 
halkla ilişkiler faaliyetlerinin pazarlama 
iletişiminin belkemiğini oluşturduğunu 
düşünüyor. Yılmaz, “MPR ekibi ile aynı dili 
konuşuyoruz, hepimiz bütünsel marka 
yönetimi yapıyoruz ve aynı ekipteyiz. MPR 
her türlü ihtiyacımıza hızlı ve zamanında 
markalarımızın kimliklerine ve hedef kitlesine 
uygun çözümler ile yetişiyor” diyor. 

Genel olarak bir PR ajansından beklentileriniz 
nelerdir? İletişim ihtiyaçları bağlamında öncelikleriniz 
neler?
Halkla ilişkiler günümüzde pazarlama iletişimin 
belkemiğidir. Markalarımız için hedef kitle nezdindeki 
tüm faaliyetlerin en hızlı ve en doğru mesaj ile 
ulaştırılması ve yaygınlaştırılması en temel ihtiyacımız. 
Marka bilinirliklerin inşa edilmesi ve süreklilik 
sağlanması öncelikli iş hedeflerimiz arasında. Bu 
bağlamda PR ajansımız da ekibimizin bir parçası olarak 
bizimle eş zamanlı aynı hedefe koşmalı. PR ajansımız 
markalarımızın hikâyelerini en doğru kurgu ile en doğru 
iletişim mecralarına ulaştırabilmeli ve bizleri bu konuda 
yönlendirebilmeli.

MPR ile çalışmaya karar verme sürecinizde tercihinizi 
belirleyen ya da karar vermenizi kolaylaştıran faktörler 
ne oldu?
Halkla ilişkiler stratejik marka yönetiminin içinde 
değerlendirilmesi gereken bir uzmanlık alanıdır. 
MPR’ın marka yönetimi bazlı iletişim ajansı olarak 
şimdiye dek sektöre yaptığı katkılar ve başarılı marka 
iletişim hikayeleri yaratmış olması MPR İletişim’i 
tercih etmemizdeki en önemli nedendir. Bize göre 
marka yönetimi bilmeyen bir ajans iletişim yapamaz. 
Bu anlamda güvenimiz tam, zira MPR ile aynı dili 
konuşuyoruz.

PR şirketi arayışındaki kuruluşlara doğru seçim için 
neler önerirsiniz?
Marka yönetimi bilen ve ekibinde bu disiplin ve 

terminolojiye hakim uzmanları barındıran ajansları 
seçmelerini öneririm. Genel bir yanılgı vardır iletişim 
ajanslarının network’ü iyiyse kendisi de iyidir diye; 
ancak esas önemli olan bu networkü doğru marka 
yönetimi hamleleri ile marka için çalışır hale 
getirebilmektir. Bu noktaya çok dikkat edilmelidir.

İçeriden bir isim olarak sektörü değerlendirir misiniz?
İletişimin ışık hızına yaklaştığı, bilgileri çiğnemeden 
yutmak zorunda kaldığımız bir iletişim çağındayız. 
Bilgi çok çabuk tüketiliyor. Sosyal medya ve alışveriş 
noktalarındaki clutter, iletmek istediğiniz mesajı 
ayrıştırma ve sürekli güncel tutma zorluğu tüm 
markaların içinde bulunduğu bir durum. Bu nedenle 
her marka hayatın içinde tüketicileri ile birlikte nefes 
almalı, onlardan biri olarak yaşamlarına eşlik etmeli. 
Bu yaşam döngüsünü iletişim diline uyarlamak ve 
doğru mecralar ile bu döngüyü yaşamak ise bu zorluğu 
aşmanın anahtarı. Marka sahipleri olarak daha 
empatik, daha esnek ve daha hızlı olmamız gereken bir 
süreçteyiz. Artık halkla ilişkiler yönetimi dahi çift yönlü, 
hedef kitle katılımlı iletişim ile yönetilmek zorunda. Bu 
anlayışa sahip ajanslarla ekip birlikteliği yapmak çok 
önemli.

MPR ile yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? 
MPR ekibi ile holding ve iştirak markalarımızın 
stratejileri doğrultusunda iletişim stratejilerimizi 
belirliyor ve uyguluyoruz. Bunun yanı sıra bazı 
kilit markalarımız için sosyal sorumluluk projeleri 
yönetiyoruz.

MPR ekibiyle ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica 
etsek, neler söylersiniz?
MPR ekibi ile aynı dili konuşuyoruz, hepimiz bütünsel 
marka yönetimi yapıyoruz ve aynı ekipteyiz. MPR her 
türlü ihtiyacımıza hızlı ve zamanında markalarımızın 
kimliklerine ve hedef kitlesine uygun çözümler ile 
yetişiyor. Gündemi ve trendleri sıkı takip ederek bizleri 
sürekli güncelliyor ve buna göre bir iletişim stratejisi 
belirliyor.

‘MPR İletişim ile aynı dili 
konuşuyoruz’

Ayşe Burcu YILMAZ
Akyürek Holding 
Kurumsal Pazarlama Direktörü
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ŞİRKET
HABERLERİ

‘Altın Gençler’ projesi ile üniversite sınavında 
üstün başarı gösteren öğrencileri 1971 
yılından bu yana ödüllendiren İş Bankası, bu yıl 
da bankanın yaşına eşit sayıda öğrenciye ödül 
verdi. Böylece 42 yılda ödüllendirilen toplam 
öğrenci sayısı 3 bine yaklaştı. 

İş Bankası, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) en 
başarılı 89 öğrenciye başarı plaketi, 1.000 TL tutarında 
para ödülü ve InterRail Global Pass bileti hediye etti. 
LYS’de dereceye girerek seçkin üniversitelerde eğitim 
hakkı elde eden “Altın Gençler”e ödülleri, İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali’nin katıldığı bir törenle verildi. 
Törene “Altın Gençler”in yanı sıra aileleri de katıldı.

Adnan Bali, Altın Gençler’in İş Bankası tarafından 42 
yıldır ödüllendirildiğine dikkat çekerek ödülün törende 
bulunan öğrencilerin anne ve babalarının yaşlarına 
yaklaştığını, geçmişte ödül kazanmış Altın Gençler’in 
iş hayatına atıldığını, yeni başarılar elde ettiğini hatta 
İş Bankası Grubu’na katılıp çalıştıklarını söyledi. Bali, 
gençlere başarılarının tesadüf olmadığını ancak bu 
başarının devamlılığı için çalışma azim ve disiplinlerini 
korumaları gerektiğini hatırlattı.

İstanbul Saint Joseph Lisesi’nin frerlerinden 
Jean Marius Reynaud, Pasteur Luis ve Idinaël-
Simon, özellikle Kadıköy ve civarıyla İstanbul 
Boğazı’nın her iki yakasındaki yerlere yaptıkları 
geziler sırasında topladıkları bitkileri, 1905’ten 
başlayarak 1970’li yılların ortalarına kadar 
aralıklarla sürdürdükleri örnekleme 
çalışmasıyla biraraya getirdi. 69 yıl süren 
çalışmalar sonucunda meydana gelen 
2 bin 253 örnekli Kadıköy Herbaryum, 
o günden bugüne Saint Joseph Lisesi 
Doğa Bilimleri Merkezi’nin raflarında 
ziyaretçilerini bekledi.  Benzersiz 

koleksiyon, Prof. Dr. Mehmet Sakınç’ın yıllar süren 
özverili çalışmasıyla kitap haline geldi. Prof. 

Sakınç toplanan örnekleri yeni bilimsel 
gelişmelerin ışığında inceledi, 
koleksiyondaki bin 6 türü tespit etti 

ve bu bin 6 tür, 436 cins ve 87 aileyi 
kitaplaştırdı.  

İstanbul Saint Joseph Lisesi 
Tarihi Bitki Koleksiyonu 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yazar: Pof. Dr. Mehmet Sakınç

Sayfa: 1119 sayfa
Fiyat: 180 TL

İş Bankası ‘Altın Gençler’i
42 yıldır ödülendiriyor

Kadıköy’ün bitkileri bu kitapta buluştu
İş Bankası Kültür Yayınları Kadıköy ve çevresinin 70 yıllık bitki 
koleksiyonunu iki ciltlik dev bir kitapta topladı.
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ETKİNLİK
YÖNETİMİ

Doğtaş Mobilya, gelecek hedeflerini, yurtiçi 
ve yurtdışı bayilerinin biraraya geldiği Büyük 
Buluşma 2013 toplantısında açıkladı. Antalya 
Belek’te yapılan toplantıda Doğtaş Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Davut Doğan, 
“Mobilya sektöründe 41’inci yılını kutlayan 
Doğtaş olarak, 50’nci yılımızda Türkiye mobilya 
sektöründe lider marka olmayı hedefliyoruz” 
dedi.

MPR İletişim Danışmanlığı tarafından yönetilen Büyük 
Buluşma 2013 etkinliğinin teması markanın 41’inci 
yılı olması sebebiyle ‘Gelecek Sizin, Nazar Değmesin’ 
olarak belirlendi. Konsept dahilinde bayilerin odalarına 
özel mesaj içeren kapı kolu askıları asıldı, markanın 
41 yılını anlatan tarih panosu ve iki boyutlu nazar ağacı 
büyük ilgi gördü.  Sunumların yapıldığı ana sahnede dev 
dünya haritası üzerinde bayiler, birer nazar boncuğuyla 
işaretlendi. 

Doğtaş’ın en değerli parçası olan bayilere  ‘Gelecek 
Sizin, Nazar Değmesin’ sloganıyla başarı için kilit 
konular aktarıldı. 

Bayilerin birbirleriyle ve diğer çalışanlarla olan ilişkisini 
kuvvetlendirmek için çeşitli aktiviteler organize edildi. 
İlk gün yurtiçi-yurtdışı bayilerin karşı karşıya geldiği 
Doğtaş World Cup 2013 futbol karşılaşması düzenlendi 
ve bu karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır 
yönetti. 

2013 yılı değerlendirmesinin yapıldığı, 2014 yılına ilişkin 
planların aktarıldığı bayi toplantısına katılan Kadir 
Çöpdemir, sunumuyla renk kattı. Toplantı sonrasında 
Zeliha Sunal’ın sahne aldığı gala yemeği düzenlendi. 
Gala yemeğinde; futbol maçında galip gelen takıma 
kupası verilirken, başarılı bayilere de ödül plaketleri 
teslim edildi. 

Doğtaş’ın hedefi; sektör liderliği
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ŞİRKET
HABERLERİ

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nilüfer, TİM Show 
Center’da Darüşşafaka için sahne aldı. 2008 yılında 
Sezen Aksu ile başlayan, Ferhat Göçer, Kenan 
Doğulu, Funda Arar ve Sertab Erener ile devam 
eden Darüşşafaka yararına konser geleneğinin bu 
yılki temsilciliğini üstlenen Nilüfer’in konserinden 
elde edilen gelir, Darüşşafaka’da okuyan bine yakın 
öğrencinin eğitim, beslenme, giyim, barınma, sağlık gibi 
giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

1863 yılında beş idealist Osmanlı aydınının babası vefat 
eden, eğitim olanağından yoksun çocuklara kaliteli 
eğitim fırsatı yaratmak amacıyla kurduğu Darüşşafaka, 
toplumun her kesiminin sahiplenmesiyle 150. yılına 
ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor.

Gaz ve şişkinlik rahatsızlıklarına yenilikçi bir çözüm 
sunan Dulcogas®, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Altın Havan Ödülleri’nde ‘Yılın İnovatif Reçetesiz 
Ürünü’ seçildi. Dünyanın önde gelen ilaç firmalarından 
Boehringer Ingelheim’ın en yeni reçetesiz ürünlerinden 
Dulcogas®, karın bölgesinde oluşan gaz ve şişkinlik 
sorunlarına hızlı ve pratik çözüm sunarak ödül almayı 
başardı.

Suya ihtiyaç olmadan kullanılan Dulcogas®, dil 
üzerinde hızla çözünen simetikon granülleri sayesinde 
gaz baloncuklarını patlatarak sindirim sistemindeki gazı 
yok etmeye ve şişkinliği ortadan kaldırmaya yardımcı 
oluyor. Ağızda hoş nane tadı bırakan Dulcogas®, 
şeker içermediği için diyabet hastaları da güvenle 
kullanabiliyor.

Nilüfer ‘eğitimde fırsat 
eşitliği’ için söyledi

Gaz ve şişkinliğe son verdi, ödülü aldı

Dulcogas Marka Müdürü Özlem Atçı ve Boehringer Ingelheim 
Tüketici Sağlığı Divizyonu Pazarlama & Satış Direktörü Carmelo 
Lombardo ödülü İÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Oğul Araman’ın elinden aldı. 
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ETKİNLİK
YÖNETİMİ

İnovasyonu kurum kültürünün bir parçası 
haline getiren ve kurduğu İnovasyon Yönetim 
Sistemi ile sektöre örnek olan İGDAŞ İnovatif 
Buluşmalar etkinliğinde çalışanları ile 
biraraya geldi. 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenen 
etkinlikte Porof. Zihni Sinir karakteriyle tanınan 
teknoloji tutkunu karikatürist ve tasarımcı İrfan 
Sayar bir sunum gerçekleştirdi.  Çalışanları inovatif 
düşünmeye teşvik eden workshop’un da yapıldığı 
organizasyonda İGDAŞ İnovasyon Yönetim Sistemi 
kapsamında fikirleri değerlendirilen çalışanlar 
ödüllerini aldı. 

İGDAŞ, 2001 yılında “Herkesin Fikri Değerlidir 
Yarışması” adı altında inovasyonu kurum kültürünün bir 

parçası haline getiren adımları attı. Zaman içinde yeni 
fikirlere, inovasyona bakış açısı ve yaklaşımını iyileştirdi. 
2010 yılı itibariyle, şirket dışından da beslenebilecek; 
sürece İstanbulluları da dahil ettiği, çok daha 
profesyonel bir İnovasyon Yönetim Sistemi kuran İGDAŞ, 
İnovasyon Yönetim Sistemi’nin temellerini attı ve 50 
kişiden oluşan İnovasyon Gönüllüleri Takımı oluşturdu. 

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, etkinlikte “2008 
yılından itibaren sizlerden gelen 2 bin 50’den fazla öneri 
değerlendirildi. Öneri değerlendirme toplantılarına 
öneri sahipleri de davet edildi ve bizzat anlatma imkânı 
buldu. Yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda 
bugüne kadar toplam 170 adet inovatif projeyi hayata 
geçirdik ve bu projeler kurumumuza maddi, manevi 
değer kattı” diye konuştu.

İGDAŞ’tan ‘Zihni Sinir’li etkinlik; 
İnovatif Buluşmalar

İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan
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ETKİNLİK
YÖNETİMİ

Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen beyaz 
eşya firması Indesit Company, Hotpoint 
marka küçük ev aletlerini Türk tüketicisinin 
beğenisine sundu.  

The House Hotel’de gerçekleşen lansmana dünyaca 
ünlü tasarımcı Makio Hasuike, Indesit Company Türkiye 
Ülke Müdürü Turgay Dağ,  Indesit Company Türkiye 
Pazarlama Müdürü Marco Falaschetti ile Hotpoint 
Küçük Ev Aletleriyle hazırladığı yemekleri sunan 
Neşe Erberk katıldı. Hotpoint’in yenilikçi teknoloji ve 
üstün performansa sahip yeni küçük ev aletleri serisi, 
birbirine uyumlu tasarımları ve yüksek kaliteli malzeme 
seçimiyle dikkat çekiyor. 

Etkinlik esnasında konuşma yapan Indesit Company 
Türkiye Ülke Müdürü Turgay Dağ, “Küçük ev aletleri 

pazarına giriş kararı Indesit Company için çok önemli 
bir adım oldu. Farklı tarihlerde de olsa faaliyet 
gösterdiğimiz tüm ülkelerde 2013 yılı içinde Hotpoint 
Küçük Ev Aletlerimizin lansmanını gerçekleştirmiş 
olacağız. Hedeflerimiz 2014’te 5 Milyon Avro’luk 
bir satış, 2015 yılında bu satışı yüzde 50 oranında 
büyüyerek, yeni kategorilerde ürünler sunmak’’ dedi.

Indesit Company Pazarlama Müdürü Marco Falaschetti 
ise, “Bugün Türkiye’de 1.9 milyar TL civarında bir 
hacme ulaşan küçük ev aletleri pazarı çok hızlı büyüyor 
ve büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor” dedi. 

Lansman için Türkiye’de bulunan Hotpoint’in dünyaca 
ünlü tasarımcısı Makio Hasuike ise Hotpoint Küçük Ev 
Aletleri’ni tasarlarken işlevsel ve kolay kullanılabilir 
olmalarının yanında birbiriyle ve mutfakla uyum içinde 
olmaları için çalıştıklarını söyledi. 

Karşınızda Hotpoint küçük 
ev aletleri serisi!

Indesit Company Türkiye Pazarlama Müdürü Marco Falaschetti, ünlü 
tasarımcı Makio Hasuike, Neşe Erberk ve Indesit Company Türkiye Ülke 
Müdürü Turgay Dağ lansman toplantısında bir araya geldi. (soldan sağa)
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ŞİRKET
HABERLERİ

Rahmi M. Koç Müzesi’nde açılan ‘ 2 
Kıta Birleşirken’ sergisi köprünün 
tasarımcı mühendislerinden Dr. 
William Brown’un ölümünün 
ardından karısı Celia Brown 
tarafından düzenlenen resim, belge 
ve objelerden oluşuyor. 

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 
Boğaziçi Köprüsü, açılışının 40. 
yılında yapılış sürecini anlatan ‘2 Kıta 
Birleşirken’ adlı sergi ile Rahmi M. 
Koç Müzesi’ne konuk oluyor. Köprü 

tasarımcısı mühendis merhum Dr. 
William Brown’un kapsamlı arşivinden 

derlenen “2 Kıta Birleşirken” adlı 
sergide ayrıca, Karayolları Genel 
Müdürlüğü arşivinden belgeler, Japon 

IHI Altyapı Sistemleri firmasının köprü 
yapımında kullandığı kablo kompaktör 

makinesi de yer alıyor. 

Dr. William Brown’un sakladığı resim, belge 
ve objelerin eşi Celia Brown tarafından 
derlenmesi ile hayata geçen sergi 29 

Haziran, 2014 tarihine kadar Rahmi M. Koç 
müzesinde görülebilir. 

Çinli modern sanatçı ve fotoğrafçı Mingjiao 
LIAN, Asya’dan başlayarak Avrupa’yı dolaştığı 
motorsikletini sergilenmesi için Rahmi M. Koç 
Müzesi’ne getirdi. 

Özgür yaşamı seven, kendisini hayallerini 
gerçekleştirmeye ve mücadelelere adayan Mingjiao 
LIAN, Çin’de özel yapılan 2012 model Jianshe Yamaha 
250 marka motorsikletini, müzede sergilenmek üzere 
bıraktı. 

Motorsikletle tek başına 2 kıta, 12 ülke, 30 bin 700 
km yol yapan ve herhangi bir lojistik destek almadan 
yolculuğunu tamamlayan 23 yaşındaki Mingjiao LIAN, 
teslim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi; 
“Kendimi çocukluğumdan itibaren hayallerimi 
gerçekleştirmeye adadım. 23 yaşındayım ve yıllar sonra 

çocuğumla birlikte gelerek ona yaptığım yolculuğu 
anlatırken bu motoru gösterebilecek olmak beni çok 
heyecanlandırıyor. Müzeye şükranlarımı sunuyorum.” 

Hobilerini yaşam tarzına dönüştürmüş sahibi ile Asya 
ve Avrupa kıtalarını aşan motorsiklet Rahmi M. Koç 
Müzesi’nde motorsiklet tutkunlarını bekliyor.

2 kıtanın birleşmesinin 
üzerinden 40 yıl geçti

Kıtaları aşıp Rahmi M. Koç Müzesi’ne geldi
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ŞİRKET
HABERLERİ

McDonald’s’ın ‘Kendi Burgerini Yarat’ 
yarışmasının şampiyonu Emircan Kıs’ın 
yarattığı McCity, McDonald’s menüsüne girdi 
ve restoranlarda sınırlı zaman diliminde
servis edildi. 

McDonald’s Genel Müdürü Dilek Dölek Başarır,
Bay J, Can Bonomo, Oben Budak, Özlem Süer ve
Tolga Atalay’dan oluşan jürinin birinci seçtiği
McCity’nin, içinde soğan halkası ve hash brown da 
bulunuyor. 

‘Sizden biri sizin için yaptı!’

McDonald’s Genel Müdürü Dilek Dölek Başarır, 
“Emircan Kıs, kendiburgeriniyarat.com’dan 
yarışmaya katıldı, seçtiği malzemelerle yepyeni bir 
burger yarattı. Tüketicilerimizin oylarıyla finale kalan 
ve jürimiz tarafından birinci seçilen McCity’yi, yeni 
lezzetler arayanlar için McDonald’s restoranlarında 
sunduk” dedi.

McDonald’s ‘Efsane Lezzetler’ kampanyası 
kapsamında McRoyal Barbekü ve McChicken 
Extra’nın ardından McBeefy’yi de yeni tadıyla 
kısa bir süreliğine satışa sundu. McBeefy 
Alaturka, McBeefy’e ilave olarak yoğurt sos ve 
acılı ezme sos içeriyor. 

McDonald’s dünyasının efsane 
lezzetleri; McRoyal, 
McChicken ve 
McBeefy farklı 
malzemeler ve soslar 
kullanılarak yenilendi. 
‘Efsane Lezzetler’ 
kampanyasının üçüncü 
lezzeti yoğurt ve acılı 
ezme soslu McBeefy 
Alaturka oldu. Kampanya 
kapsamında mangal 
tadında McRoyal Barbekü 
ve peynirli ve domatesli 
McChicken Extra da satışa 
sunulmuştu. 

 
‘Yeni lezzet arayanları 
McDonald’s restoranlarına 
bekliyoruz’

McDonald’s Genel Müdürü Dilek Dölek Başarır, “Bir 
yandan mevcut ürünlerimizi geliştirirken, diğer yandan 
yeni ürünlerle tüketicilerimizin değişen ihtiyaçlarına 
yanıt veriyoruz. Tüketicilerimize McDonald’s’ın bilinen 
sandviçlerini yeni tatlar ile sunmak istedik ve efsane 
lezzetlerimiz McRoyal, McChicken ve McBeefy’i farklı 
malzemeler ve soslar kullanarak yeniden yorumladık. 
Türk damak tadına uygun, lezzeti çok ön planda olan, 
doyuruculuk açısından da birinci sınıf bir ürün olan ve 
satır köfte ile hazırlanan McBeefy sandviçine yoğurt 
ve acılı ezme sosu ekleyerek McBeefy Alaturka’yı 
geliştirdik” dedi.

Sanal dünyadan 
Mcdonald’s menüsüne

McBeefy’ye ‘Alaturka’ 
dokunuş



12

ŞİRKET
HABERLERİ

Arkeoloji dünyasının büyük keşfi 
Göbeklitepe’ye Akyürek Holding,  kazı alanı 
hakkında farkındalık yaratmak ve kültürel 
mirası korunmak amacıyla sponsor oldu. 

Dünyanın bilinen en eski tapınağını da içerdiği 
düşünülen ve tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan 
Göbeklitepe arkeolojik alanı Şanlıurfa’da bulunuyor. 
Kazı Başkanı Klaus Schmidt, Türkiye’nin büyük 
kültürel mirasına sahip çıkmak adına Akyürek 
Holding’in değişik başlıklarda vereceği desteğin çok 
önemli olduğunu belirtti. 

Akyürek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdal 
Akyürek sponsorlukla ilgili olarak şunları söyledi; 
“Holding olarak topluma karşı görevlerimizin 
bilincindeyiz. Kadim bir coğrafyada bu coğrafyanın 
zenginliklerine ve tarihsel arka planına alaka 
duymadan var olmak mümkün değil. 1964 yılında 
Şanlıurfa’da kurulduk ve bu bölgenin gelişimine, 
bilinirliğinin artmasına her fırsatta destek olmayı 
Akyürek Holding olarak öncelikli görevimiz olarak 
görüyoruz.”

Orta Avrupa’da neolitik dönemde görülen ilk 
çiftçilerin kökeninin Anadolu olup olmadığını 
anlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren 
BEAN araştırma konsorsiyumunu OTI 
Holding destekliyor. 

Arkeolog, antropolog ve bilgisayar uzmanlarından 
oluşan araştırmacı grubu, OTI Holding’in organize 
ettiği bir turla Batı Anadolu’nun önemli arkeolojik kazı 
alanlarını ziyaret etti ve Neolitik dönemde Anadolu ve 
Avrupa arasındaki ilişkileri araştırdı.  

Koordinatör Prof. Dr. Joachim Burger, projeyi şu 
şekilde açıklıyor: “M.Ö. 5 binli yıllarda Orta Avrupa’da 
çiftçi toplulukları görüyoruz. Araştırmalarımız bu 
yaşam biçiminin nasıl ortaya çıktığı, bu bölgeye nasıl 
aktarıldığı üzerinde yoğunlaşıyor. Yeniliklerin bilgi 
alışverişi ile mi yoksa insanların göç etmesiyle mi 
ortaya çıktığını anlamaya çalışıyoruz” 

Akyürek Holding dünyanın en eski tapınak 
kalıntılarına ev sahipliği yapan Göbeklitepe’ye 
sponsor oldu.

Göbeklitepe’ye
Akyürek Holding desteği 

Avrupa’nın kökenlerini 
Anadolu’da arıyorlar 

Göbeklitepe Kazı Başkanı Klaus Schmidt

Serdal AKYÜREK
Akyürek Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Avrupa’nın en büyük lezzet üssünü kuran 
Konya Şeker, süt ve süt ürünleri pazarındaki 
ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.  
Torku günlük sütü tüketici ile buluşturan 
Konya Şeker, Türkiye’de günlük sütte geri 
dönüşümlü ambalajı ilk defa kullanan firma 
oldu

Türkiye’yi hatıralarındaki süt lezzeti ile buluşturan 
Konya Şeker’in Torku Günlük Sütü piyasaya sunuldu. 
Torku günlük sütün üretiminde kullanılan ESL 
teknolojisiyle sütün sağıldığı ilk andaki lezzeti muhafaza 
ediliyor, tazeliği ve doğallığının yanı sıra besin değerleri 
de  korunuyor. 

İlk çevreci günlük süt Konya Şeker’den 

Torku, Türkiye’de ilk defa günlük süt paketlerinde 
kullanılan geri dönüşümlü karton ambalajı ve kutu 
dizaynıyla da pazarda farklılaşıyor. Konya Şeker, 
Türkiye’nin geri dönüşümlü kutuya sahip ilk çevreci 
günlük sütünü üretiyor. Özel kutu ambalajıyla da günlük 
sütler arasında farklılaşan ürün, sahip olduğu büyük 
kapağı ile sütün daha kolay dökülmesini sağlıyor. 

İglo, yeni et ürünleri tebliğine uygun üretilen, katkısız, güvenli ve leziz 
İglo ’kırmızı et köfte çeşitleri’ni piyasaya sundu. İslami koşullara uygun 
kesilen dana etinden hazırlanan köfte çeşitleri şöyle; kaşarlı dana köfte, 
acılı dana köfte ve annelerin tarifinden dana köfte. 

Yeni et ürünleri tebliğine uygun üretilen sağlıklı İglo dana köftelerde 
hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanılmıyor.

İlk çevreci paketiyle günlük süt 
Konya Şeker’den 

Şeker gibi süt!

İglo’dan yeni köfte çeşitleri
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1950’lilerde İstanbul’u kasıp kavuran 
Lunapark, Bebek Aşiyan ve İzmir Göl 
gazinolarının deneyimli ekibi ‘gazino 
geceleri’ni KüçükÇiftlik Park’ta tekrar 
hayata geçirdi. Bülent Ersoy’dan 
Selami Şahin’e kadar pek çok ünlü isim 
KüçükÇiftlik Park Bahçe’nin yemyeşil 
ortamında unutulmaz geceler yaşattı.

Eğlence sektörünün 1950’lerden beri kalbinin attığı, 
Zeki Müren’in sanat hayatına başladığı  Hamiyet 
Yüceses, Behiye Aksoy gibi efsane isimlerin alaturka 
söylediği KüçükÇiftlik Park, ‘gazino geceleri’ni 
günümüze taşıdı. 

Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan ile açılışı yapılan geceler, 
Seren Serengil - Fedon, Selami Şahin - Yeliz ve Hülya 
Avşar - Fettah Can ile devam etti. 

Gazino kültürünün deneyimli ekibinin çiçekçisinden 
boyacısına kadar tüm hazırlıkları yaptığı gecelerde o 
zamanları özleyenler eski günleri yad etme, gazino 
dönemini bilmeyenler tanıma fırsatı buldu. 

Kısaca KüçükÇiftlik Park Bahçe 

17 bin kişi kapasiteli KüçükÇiftlik Park’ın bünyesinde 
bulunan 2 bin 350 metrekarelik çim alan KüçükÇiftlik 
Park Bahçe adıyla iki yıldır konserlere ev sahipliği 
yapıyor. Alternatif sahne geçen yaz Imany, Charlotte 
Gainsbourg, Feist gibi unutulmaz konserler gerçekleşti. 
Aynı zamanda kır düğünleri, davetler, lansmanlar, 
partiler, şirket piknikleri de düzenlen KüçükÇiftlik 
Park Bahçe’de bu sene özlenen ‘gazino geceleri’ne 
evsahipliği yaptı.

KüçükÇiftlik Park sundu;
‘Yeniden Gazino Geceleri’
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İÇİMİZDEN
BİRİ

2010 ve 2011 yıllarında yazdığı iki uzun 
metrajlı senaryosu Kültür Bakanlığı ödülü 
kazanan Mehmet Öner, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği 
ve Dramaturji Bölümü mezunu. Öğrencilik 
yıllarında adım attığı gazeteciliğin ekonomi 
ve kültür sanat alanlarında görev yapan Öner, 
sinema ve tiyatro eleştirilerine de imza attı. 
Basınla ilişkiler uzmanı olarak girdiği iletişim 
dünyasına MPR’da medya danışmanı olarak 
sürdüren Öner, vaktinin büyük bölümünü 
Hürriyet Daily News gazetesinde çalışan eşi ile 
birlikte 2 yaşındaki Devin Güney isimli oğluna 
ayırıyor. 

Müşterilerinizi ve yaptığınız işi kısaca özetler misiniz?
Müşterilerim hepsi sektörünün güçlü oyuncularından. 
Indesit Company, İgdaş, İnci Holding, Konya Şeker, 
OTİ Holding ve Sertrans Logistics. Müşteriler arasında 
asla adaletsizlik yapmak istemem bu nedenle alfabetik 
sırayla saydım. Indesit Comany İtalyan menşeli 
beyaz eşya firması, Avrupa’da öncüler, yaklaşık 20 
yıldır Türkiye’de, Hotpoint ve Indesit markalarıyla 
sektördeler, İgdaş rakipsiz bir firma, İstanbul’un gaz 
dağıtımını sağlıyor, İstanbul temiz havasını İgdaş’a 
borçlu; İnci Holding, Ege’nin incisi ve Türkiye’nin 
otomotiv yan sanayinde öncü gruplarından biri, sektörün 
en büyük yerli oyuncusu İnci Akü ve Türkiye’de jant 
sektörünün bir numarası olan HL Jant, İnci Grubu 
iştirakleri; Konya Şeker, şekerin yalnızca şeker 
olmadığını gösteren bir çiftçi kuruluşu, tarım-sanayi 
entegrasyonunun dünyadaki nadir örneklerinden biri; 
OTİ Holding 30’a yakın ülkede faaliyet gösteren global 
bir turizm şirketi. Sertrans Logistics ise Türkiye’de 
lojistik sektörünün en hızlı, en güvenilir, en enerjik ve 
öncü oyuncularından biri.

Grubumuzla birlikte saydığım firmalara en iyi hizmeti 
vermeye çalışıyoruz. 

İşinizin en sevdiğiniz ve hoşlanmadığınız yönleri?
İşimiz zor olduğu kadar keyifli de. Çoğu kez basın 
dünyasının gündemine, önerilerimizle, temsil ettiğimiz 
firmaların gündemi ile dahil oluyoruz. İşimin en 

sevdiğim yanı bir haber çalışmasından sonra, meyveleri 
toplamak, firma haberini, röportajını gazetede okumak, 
firma sözcüsünü TV’de izlemek. Aksi durumu ise işimin 
hoşlanmadığım yönleri arasında sayabilirim. Kimi 
zaman da basınla paylaşılan bir bilgi, basın mensubu 
tarafından yanlış yorumlanıp mecrada bu yanlış haliyle 
yer alabiliyor. 

En önemli paydaşınız olan Türk basınını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kendimi bildim bileli, basınının bir değişim içinde 
olduğu söylenir. Siyasi yapı ister istemez basın 
dünyasını da etkiliyor. Siyasi ve ekonomik dengeler 
değiştikçe basın dünyası da değişmeyi sürdürecektir. 
Biz ise tarafsız olarak işimizi yapmaya devam edeceğiz.

Gazeteci-iletişimci ilişkilerinde aksayan yönler sizce 
neler?
Kimi gazetecilerde PR’cılara güven konusunda önyargı 
devam ediyor. Bunun panzehirinin her iki taraf için 
de profesyonelleşmek olduğunu düşünüyorum. 
Günümüzde PR ajansı ile çalışmayan kurumsal firma 
yok denecek kadar az. Özellikle ekonomi basını 
açısından baktığımızda, artık PR ajansının basına 
ihtiyacı olduğu kadar, basın mensuplarının da firmaya 
daha doğru bir şekilde ulaşmak için PR ajansına ihtiyacı 
olduğu görüşündeyim. 

İş dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
İki yaşında Devin Güney isminde bir oğlum var. 
Vaktimin önemli bir kısmını ona ve aileme ayırıyorum. 
Uzun zamandır sinemayla ilgileniyorum. 2010 ve 2011 
yıllarında yazdığım iki uzun metrajlı senaryom Kültür 
Bakanlığı ödülü kazandı. Kısa film çekiyorum. Kimi 
zaman izleyici kimi zamanda katılımcı olarak film 
festivallerine gidiyorum.  Öykü ve deneme yazıyorum, 
fotoğraf çekiyorum ve seyahat etmeyi seviyorum.

Ödüllü senaryoları filme 
çekilmeyi bekliyor

Mehmet ÖNER
Medya Danışmanı
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Sırasıyla Aktüel ve Newsweek dergilerinin 
yayın yönetmenliğini yapan halen Habertürk 
Gazetesi haftasonu eklerini yöneten Selçuk 
Tepeli, her ne kadar, medya, ajans, şirket 
ilişkileri konusunda yorum yapmaktan çekinse 
de ‘hep birlikte bindiğimiz dalı kesiyoruz’ 
diyecek kadar eleştirel. Tepeli’nin sorularımıza 
verdiği yanıtlar şöyle; 
Gazetecilerin sektör değiştirerek masanın diğer 
alanına geçtiğini ve iletişim alanında çalışmaya 
başladığını görüyoruz. Bunun sektöre etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hakkında ne kadar efsane düzülerse düzülsün, piyasa 
veya pazar varlığı açıkça hayati olan basını ayakta tutan 
başlıca güç kaynaklarından biri. Dahası, basının sadece 
varolmasını değil aynı zamanda ilan geliri sayesinde bir 
de özgür ve kaliteli olmasını sağlayabilir.

Gazetecilerin, bu hayati ilişkinin PR tarafında da yer 
alması firmaların gazeteciliğe dair empati geliştirmesi 
açısında iyidir. Dünyada ilan birim fiyatlarına 
bakıldığında Türkiye çok ucuz bir ülkedir ve zaman 
zaman firma yöneticilerinin sohbetlerini renklendiren 
‘basının kalitesizliği’ne dair şikâyetler aslında piyasanın 
da suçudur. Türkiye’de okuma alışkanlığının olmadığına 
dair banal sızlanmaları (zira bu sanıldığı kadar doğru 
değildir) bırakıp biraz da şunu düşünmek gerekir: 
Neden Türkiye’de piyasa büyük basın yayın gemilerini 
taşıyacak, yüzdürecek kadar derin değildir? 

İlişkinin daha sağlıklı, verimli ve etik kurallara daha 
uygun yürümesi için önerileriniz neler?
Evvela bu konuda sorunların bugünkü gibi karmaşık ve 
standart uygulamalardan yoksun yasal düzenlemeler 
olmadan çözüleceğini sanmam. “Sağlıklı, verimli, etik” 
biraraya getirilmesi epey zor üç amaç halinde epey 
ütopik görünüyor. Doğrusu buna dair ahkam kesmek 
benim boyumu aşar. Ama ayıplanmayı göze alarak, 
madem sordunuz söylemek istediğim şeyler var: Evvela 
firmalar, bir süre bazı gazeteci veya yazarların şahsi 
kara listesine girmeyi de göze alarak, kimin gazeteci 
olduğunu kimin olmadığını ayırt etmeli. Bence basın 
gezileri, hediyeler vs. artık okuru değil gazeteciyi 
hedef alan ve bu haliyle hem basın hem de piyasa 
açısından anomali yaratan bir durum. Bu tür jestler 
karşılığında aslında ne piyasa, ne ürün ne de okuru 
umursayan ve tüm bunları profesyonel yorumlarıyla 
hayatın içinde olması gerektiği yere de oturtamayan, 
üstelik jestleri mesleki sermaye sanmaya başlayıp işi 
markalara ve PR şirketlerine baskı yapmaya kadar 
vardıran bazı yazar veya gazetecilere teslim ediliyor.  
Ürün ve markalara dair tanıtım bültenleri de, yer yer o 
markaların yöneticilerinin bile para verip gazete alarak 
okumayacağı, haber unsuru barındırmayan metinlere 
dönüşüyor. Ürünlere, fikirlere, haberlere yönelmenin; yani 
işimizi yapmanın başlangıç için iyi olacağını sanıyorum.

PR şirketlerinden günde ortalama kaç basın bülteni, 
davet vs alıyorsunuz? 
Basın bülteni ve davet sayısını hesaplamak zor. Pek 
çoğuna göz atmak için bile yetişecek fiziki koşullara 
sahip değilim. Ama her şeye rağmen bu davetleri 
ve bültenleri ciddiye alırım ve alınması gerektiğini 
düşünürüm. Samimiyetle okumak, anlamak, haber 
varsa okura ulaştırmak için elimden geleni de 
yaparım çünkü gazetecilerin kategorik biçimde piyasa 
düşmanı olmasını, önceki yanıtlarımda dile getirdiğim 
sorunlara rağmen salakça bulurum. Bu, aslında 
işlerini iyi yapmayan kimselerin kendini kamufle 
etmede kullandığı hakedilmemiş ve yakışıksız bir tür 
snobluktur. 

Aldığınız öneri ve davetleri değerlendirmede hangi 
kriterleri esas alıyorsunuz?
Öncelikle yaptığım işin gereklerine bakarım. 
Sonra da işten vakit kalıp kalmaması belirleyici 
olur. Bunun dışında kriterim yok. Yine de şunu 
eklemeliyim: Gazetecilik denen mesleği, bunun icra 
edildiği ortamları, hazırlanmasında görev aldığım 
basın ürününü bilen, okuyan, samimiyetle eleştiren 
kimselerden gelen davet ve öneriler zihnimi daha fazla 
tırmalar. Çünkü onların fikirlerini merak eder, dikkate 
alırım...

Özellikle basın bültenlerinde dikkatinizi çeken temel 
yanlışlar ve eksiklikler neler? 
Önceki sorulardan birinde bu konuda haddim 
olmayarak, “ayıplanmayı göze alarak” birkaç laf ettim; 
ama söylediklerim gazeteci tarafından algılananlarla 
ilgili doğru ya da yanlış tespitlerdi. Şimdiki soruya yanıt 
vermemse doğrudan sizin tarafınızdan icra edilen işe 
karışmak, yani bilmediğim bir alana dair fikir yürütmek 
olur. Dolayısıyla basın bültenlerindeki yanlışlar ve 
eksikleri söylemek bana düşmez.

İlişkilerin daha verimli ve sağlıklı yürümesi için 
önerileriniz nelerdir? 
Mesela basın bültenlerinde dikkat çeken temel yanlışlar 
ve eksiklikler üzerine sizin beni bilgilendirmenizi, 
bunları beraber konuşmayı isterim. Hem bir şeyler 
öğrenmiş olur hem de anlamadığım hususları 
sorarak kafa açıcı bir diyalog gelişmesine belki 
yardım edebilirim. Dahası, basın yayın organlarının 
ürettiklerine, içeriğine, estetiğine dair PR tarafında 
neler algılandığını da merak ederim. Eleştirileri 
dinlemek için fırsatım olmasını isterim. Böylece hem 
hesap verebilir hem de kendimi ve yapmaya çalıştığımız 
şeyi daha iyi anlatabileceğimi sanırım. 

Eklemek istedikleriniz? 
Eklemek istediğimse şudur: Hep birlikte bindiğimiz dalı 
kesmekteyiz.

‘Hep birlikte bindiğimiz 
dalı kesiyoruz’

Selçuk TEPELİ
Habertürk Gazete 
Haftasonu Ekleri Genel Yayın Yönetmeni


