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Medya ve iletişim dünyasının önde gelen isimleri Türkiye’nin basın dostu iletişim 
liderlerini seçti 

Mitsubishi Electric’ten Savaş Ceneviz “Basın Dostu 50 
İletişim Lideri” Arasında Yer Aldı 

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, 

Business Life Dergisi’nin gelenekselleşen araştırması “Basın Dostu 50 İletişim Lideri” 

listesine girdi. Türkiye’nin önde gelen gazetecileri, yazarları ve iletişimcilerinin jüri 

olduğu bu araştırmada basın dostu iletişim liderleri arasında yer alan Savaş Ceneviz; 

“Mitsubishi Electric olarak; sade, şeffaf, yenilikçi, bilgilendirici, ilham verici ve anlaşılır 

olmasına özen gösterdiğimiz iletişim tonumuz çerçevesinde, gazetecilere doğru, 

tarafsız ve özgün içerikler sunarak mesleklerini gerekli şekilde icra edebilmeleri 

yolunda destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

 

Business Life Dergisi’nin gerçekleştirmiş olduğu “Basın Dostu 

50 İletişim Lideri” araştırması sonuçlandı. Ahu Orakçıoğlu, 

Celal Toprak, Demet Cengiz, Dr. Fatoş Karahasan, Güven 

Borça, Salim Kadıbeşegil, Sami Altınkaya, Seyfettin Bayram 

ve Volkan Akı gibi medya ve iletişim sektörünün önde gelen 

isimlerinin jüri koltuğunda oturduğu bu araştırmada 

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler 

Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, basın dostu 50 iletişim 

lideri arasında yer aldı. Toplamda 84 ekonomi ve magazin 

gazetecisinin görüşleri neticesinde belirlenen bu listede yer 

almış olmanın çok kıymetli olduğunu belirten Savaş Ceneviz 

şunları söyledi; “Pazarlama ve marka iletişimi profesyonelleri 

olarak çalışmalarımızın önemli bir kısmını basın ilişkileri 

odağında kurguluyoruz. Ulusaldan yerele, konvansiyonelden 

dijitale, sektörelden genele her mecranın kendine ait 

dinamikleri ve farklı hedef grupları olduğunu dikkate alıyoruz. Bu noktada mecraların 

dinamiklerine en uygun şekilde içerik desteği sağlamayı hedefliyor ve her mecra için içerikleri 

özel olarak ele almaya özen gösteriyoruz. Profesyonellerle empati temelli bir iş ilişkisi 

yürütüyoruz. Eğer doğru şekilde yaklaşıp empati de kurabilirseniz basın tarafında dost bir 

iletişim lideri olma şansınız artıyor. Gazetecilik mesleği var olduğundan beri hep stratejik bir 

önemde oldu. İnsanlar doğası gereği belirsizlik hissi içinde olmaktan kaçınır ve böyle bir 

durumda olup biteni anlamlandırmaya, bilgi almaya odaklanırlar. Bu nedenle gazetecilik 

mesleği insanların bilgi alarak konuları anlamlandırabilmesi noktasında çok önemli bir yere 

sahip. Marka tarafındaki iletişim yöneticileri olarak basın mensuplarına doğru, tarafsız ve 

özgün içerik sunmamızın gazetecilerin mesleklerini gerekli şekilde icra edebilmelerine katkı 

sağladığına inanıyorum”. 
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Mitsubishi Electric’in iletişim tonunun sade, şeffaf, yenilikçi, bilgilendirici, ilham verici ve 

anlaşılır olmasına özen gösterdiklerini belirten Ceneviz; “Teknoloji öncüsü global bir 

markanın temsilcisi olarak ürün ve hizmetlerimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki 

uzmanlığımızı, bireysel ve kurumsal bilgi birikimimizi paydaşlarımıza değerli basın 

mensupları aracılığı ile iletmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile çok kıymetli bir görevi icra eden 

gazetecilere çok teşekkür ediyorum. Basın dostu 50 iletişim liderinden biri olmak temsil 

ettiğim Mitsubishi Electric markası ve şahsım adıma büyük mutluluk. Bu başarıyı bizlere layık 

gören saygıdeğer jüri üyelerine ve araştırmanın hayata geçmesini sağlayan Business Life 

Dergisi’ne de teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi 

işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, 

enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve 

satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes 

for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve 

önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 

2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı 

bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in 

Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC 

mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. 

Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, 

markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve 

Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm 

sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp 

tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, 

ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki 

faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini 

Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen 

üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 

Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com 

 
Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr 

 

Sosyal Medya İçin Hashtag  

@MitsubishiE_TR 
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