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ÖNSÖZ
Günümüzde kurumların ya da kişilerin kendilerine kamuoyu
oluşturabilmeleri önem kazanır. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma
sürecidir. Halkla ilişkilerin işlevi çeşitli gruplar ya da toplum bazında
gerektiği zamanda bir değişim ya da gelişim yaratmaktır. Bu değişim ya da
gelişim istenilen, istenildiği varsayılan ya da gerekli bir uygulamadır. Bu
gerekli uygulamalar ise toplumun farklı kurumlarında gerçekleşmektedir.
Halkla ilişkiler tanımı gereği gelişime, geliştirmeye açık bir iletişim
yöntemidir. Halkla ilişkiler insan odaklı olması nedeniyle uygulamalarını
kişilerarası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar. Bu bağlamda her
bölümün sonunda yer alan bölüm sorularıyla da desteklenerek, öğrencilerin
halkla ilişkiler literatürünü, tarihçesini, amaç, işlev ve uygulama alanlarını
ve ilgili stratejilerini öğrenmelerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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 PR : Halkla İlişkiler
 Vb: Bunun gibi
 BPİ: Bütünleşik Pazarlama İletişimi

YAZAR NOTU

Halkla

İlişkiler

Mesleği

toplumun,

insanın

anlaşılabilmesi,

anlamlandırılması ve yönlendirilmesi bağlamında oldukça önemli bir iletişi
yönetimidir. Bu mesleğin amaç, işlev ve uygulama alanlarının bilinmesi ve
bilinçli

stratejilerle uygulanabilmesi açısından oldukça gereklidir.

Öğrencilerimizin

bir Halkla ilişkiler mesleğini

en etkili

biçimde

uygulayabilmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış olan bu kitabın yararlı
olması dileğiyle öğrencilerimize sunuyorum.

1. HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Halkla ilişkilerin ne olduğu
1.2. Halkla İlişkilerin kültürle ilişkisi
1.3. Halkla İlişkilerde tutarlı imaj Yaratımı

BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR

1. Halkla İlişkileri tanımlayınız.
2. Halkla ilişkiler kültürünün boyutları nelerdir?
3. Tutarlı bir imaj nasıl yaratılır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkiler tarihi,

Mesleğe yönelik bilgi

Konuya ilişkin literatür

kültürünü öğrenmek

edinimi

okunarak ve çeşitli
perspektiflerde
tartışılarak

Anahtar Kavramlar



Kurumsal iletişim: Kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli,
hızlı ve geribildirimli doğrudan iletişim sağlayan, hedef kitleden
gelen yankılarla çalışmalarına yön veren, kuruluş felsefesini
oluşturan önemli bir yönetim görevidir.



İmaj: Bir kişi, nesne ya da olayın karşı tarafın zihninde yarattığı
izlenimdir.



Paradigma: Bir düşüncenin genel onayı (genel kabul görüleni)

tasarımsal olarak varsayışının bir yansımasıdır ve bu da birçok
sorunun yanıtlarını da beraberinde taşıyarak sunar. Bu tanımlamada
paradigmanın bilimsel çalışmalardaki olgusu, model sunmak ya da
bu suretle görüngüleri önceden açıklamak deneyidir.

GİRİŞ
Halkla ilişkiler tarihi, amaç ve işlevleri, halkla ilişkiler kültürü, boyutları ve
tutarlı imaj oluşturma konuları üzerinde durulacaktır.

1. Halkla İlişkilere Giriş
Halkla ilişkiler işlevsel ve kavramsal olarak ekonomik, politik,
tarihsel, sosyolojik ve psikolojik süreçlerle ilişkili algılanmalıdır. Halkla
ilişkiler, benimsetme, kabullendirme, rıza yaratma çabalarıdır. Halkla
ilişkilerin günümüzde kullandığı yöntem ve araçlar kapitalist-liberal
sistemin şartlarından doğmuştur. Dolayısıyla halkla ilişkiler ister istemez
küreselleşme

ideolojisinin

benimsetilmesinde

bir

araç

konumuna

indirgenebilir. “Günümüzde Ewen, Toth, Sproule, Scholle, Mills, Schiller,
Herman ve Chomsky’nin ABD’deki, Mickey ve Moloney’in ise İngiltere
üzerinden belirttiği gibi halkla ilişkiler, ekonomik sermaye ilişkileri içinde
yapılanmış, sınıf çıkarları tarafından belirlenmiş ve bu çıkarları korumak
için misyon yüklenmiş bir yapıya sahiptir. Ayrıca, kamu zihninin
denetlenmesi amacına hizmet etmekte, liberal-kapitalist demokrasilerde
egemenliğin sağlanması için kullanılan bir teknik ve aynı zamanda
uluslararası pazarlara açılan büyük firmaların gittikleri ülkelerdeki
konumlarını ve imajlarını sağlamlaştırmak görevini üstlenmektedir”
(Becerikli, 2003: 23).
Günümüzde kurumların ya da kişilerin kendilerine kamuoyu
oluşturabilmeleri önem kazanır. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma

sürecidir. Halkla ilişkilerin işlevi çeşitli gruplar ya da toplum bazında
gerektiği zamanda bir değişim ya da gelişim yaratmaktır. Bu değişim ya da
gelişim istenilen, istenildiği varsayılan ya da gerekli bir uygulamadır. Bu
gerekli uygulamalar ise toplumun farklı kurumlarında gerçekleşmektedir.
Halkla ilişkiler tanımı gereği gelişime, geliştirmeye açık bir iletişim
yöntemidir. Halkla ilişkiler insan odaklı olması nedeniyle uygulamalarını
kişilerarası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar. İnsan, toplumun en
küçük birimi olarak toplumsal olayların işleyişine yön verir. Burada
insanın özne olarak kurgulanması da yine halkla ilişkilerin sahip olması
gereken işlevlerinden biridir.
Ihlen’e göre, en önemli nokta, mevcut halkla ilişkiler kuramının genel
olarak iyi bir ontoloji sunamamasıdır. Halkla ilişkiler meslek olarak bir
uygulama

aracı

olmanın

ötesinde

kendi

kimliğini

tam

olarak

anlatamamaktadır. Bu ifade edememe durumu, mesleğin işlevinin yanlış,
eksik ve sorunlu algılanmasına neden olmaktadır. Halkla ilişkiler kimi
yazarlar tarafından olumlu ve yararlı bir araç ya da yöntem, kimileri
tarafından da olumsuz, yanlış bilişe neden olan bir uygulama alanı olarak
anlaşılıp betimlenmektedir. Tarih boyunca farklı biçimlerde karşımıza
çıkan, toplumsal hareketlere, devrimlere ya da yıkımlara neden olan
olayların arka planında yer alan ve dilimizde de halkla ilişkiler diye
isimlendirilen bir iletişim yönteminden söz ediyoruz. Bir mesleğin kimliği
ve kültürü, onun uygulanma ve algılanma biçimlerini bize sunar. Bir
mesleğe ilişkin teknik bilgiler tek başına o mesleğin varlık nedenini ortaya
koymakta yeterli değildir. Halkla ilişkilere yöneltilen açıklamalar ona
farklı paradigmalardan bakışı içerdiği gibi, bu paradigmaların ortaya
konma ve kabul edilme aşamasında da yine halkla ilişkiler karşımıza

çıkmaktadır. Dolayısıyla var olan gerçekliğin yaratılmasında rol oynayan
halkla ilişkiler aynı zamanda yaratılan gerçeklik içindeki edimlerinden
ötürü suçlanmakta ya da alkışlanmaktadır. Halkla ilişkiler bir kültür
politikasıdır ve kültür politikasının asıl amacı, ikna ve kabul gerektiren
konuları olumlu ve onaylanabilir hale getirmektir. Böylelikle siyasi bir
mücadeleye girmeden istediğinizi yapabilirsiniz.
Bu bağlamda halkla ilişkilerin toplumsal, ekonomik, kültürel, politik
alanlardaki işlevi, algılanma biçimleri, yararlandığı ve aynı zamanda
yarattığı değer ve inançlar, kendini ifade biçimi ve varoluş nedeni farklı
paradigmalar bağlamında irdelenmektedir. Halkla ilişkilere bir uğraş ya da
meslek olarak bakışımız, ideolojik ve söylemsel olarak onu nasıl
anlamlandırdığımız, halkla ilişkilere yönelik bilgilerimizi ortaya koyar.
Halkla ilişkiler hakkındaki bilgilerimiz ise bu meslek ile ilgili gerçekliği ve
bu gerçeklik bağlamındaki uygulamaları oluşturur. Dolayısıyla hem
toplumsal gerçekliğin yaratıcı bir öğesi hem de bu gerçekliğin sunduğu bir
işlev ya da araç olan Halkla ilişkilerin yapısının incelenmesinin, bu
mesleğe yönelik anlamlandırma biçimlerine ışık tutacağı ve buna bağlı
olarak hem mevcut uygulayıcılara hem de yeni yetişen halkla ilişkiler
uzmanlarına mesleğe yönelik genel ve belki biraz da eleştirel bir bakış
açısı sunacağı düşünülmektedir.
Halkla ilişkiler kültürünün boyutlarına baktığımızda; halkla ilişkilerin
benimsediği değerler ve inançlar, Halkla ilişkilerin iletişim politikasına
yön veren tarihi geçmişi, felsefesi, uygulanma biçimi, benimsenen rol ve
modeller, tutumlar, beklentiler, mesleğin ünlü ve tanınmış profesyonelleri
ve uygulamaların algılanma biçimlerini görmekteyiz. Halkla ilişkiler
kültürü, halkla ilişkiler mesleğine ve halkla ilişkiler uygulamalarına

yönelik ortaklaşa paylaşılan düşünsel yapıyı anlatır. Ayrıca kültür, halkla
ilişkiler uygulayıcılarının halkla ilişkiler mesleğini fiziksel ve toplumsal
anlamda algılama, anlamlandırma, yorumlama ve buna göre eylemde
bulunma yolları biçiminde anlaşılır.
Halkla

ilişkiler

kültürünün

oluşumuna

ilişkin

olasılıklar

bulunmaktadır. İlk olasılığa göre, ilk halkla ilişkiler uygulamalarını
gerçekleştiren uygulayıcı ya da akademisyenlerin kişisel varsayımları,
değerleri, felsefelerini mesleğe yansıtma biçimleri ve diğer uygulayıcılar
tarafından bunların kabul görmesi verilebilir. İkinci bir bakış açısına göre,
halkla

ilişkiler

kültürü,

halkla

ilişkiler

uygulayıcılarının

ve

akademisyenlerinin kolektif bir bütünlük içinde bulundukları çevreye
uyum sağlama gereksinimi ile kurdukları etkileşimle gelişebilmektedir. Bir
diğer olasılığa göre ise, halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve halkla ilişkiler
mesleğinin kimliği, uygulayıcıların gereksinimleri ve kabul görme
beklentilerine ilişkin geliştirilen öneriler, kültürün oluşumuna etki
edebilmektedir.
Halkla ilişkiler kültürünün bilinmesi önemli ve gereklidir. Halkla
ilişkiler kültürü, bir toplumda benimsenen halkla ilişkiler uygulamalarının
mesleği şekillendiren öğelerini ve uygulayıcıların mesleki kimliğini ortaya
koyar. Bunun yanı sıra, Halkla ilişkiler mesleğine uygulayıcıların değer
vermesini,

korumasını

ve

mesleği

geliştirmelerine

yönelik

çaba

harcanmasını sağlar. Halkla ilişkilerin sistem içindeki yerini güçlendirir.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve akademisyenlerinin mesleğe yönelik
tutum ve davranışlarını yönlendirip biçimlendiren anlamlar ve denetim
mekanizmalarını oluşturarak bir politika ortaya koyar. Ayrıca mesleğin
kurumsallaşmasına ve mesleğe yönelik yanlış ve eksik anlayışların ortadan

kalkmasına katkıda bulunur. Özetle halkla ilişkiler kültürüne ilişkin bilgi,
halkla ilişkiler uygulamalarının ‘neden’ ve ‘nasıl’ yapıldığına ilişkin
yanıtları bulmamızı sağlar.
Halkla ilişkiler çok güçlü bir imaj oluşturucudur. Kurumsal imaj,
kurumun tüm sosyal paydaşları tarafından isimleriyle, logolarıyla, kendini
sunumuyla, kendini ifade biçimleri ve kurumsal vizyonuyla algılanmasıdır.
Hedef kitlelerin sıklıkla ilgili kurumla daha bir ilişkileri olmadan onlar
hakkında belirli izlenimleri bulunmaktadır. Bu algılar daha çok endüstri
bazlıdır, kurum hakkında daha önceden okudukları, başkalrının kurumla
ilgili söyledikleri ya da kurumla ilgili görsel semboller algıyı yaratmış
olabilir. Mc Donalds’ta hamburger yememiş olmanıza rağmen kurum ya da
ürünleri hakkında olumsuz bir bakışınız olabilir. Kurumla etkiletişime
girdikten

sonra

kurumun

amacı

hedef

kitleler

nezdinde

imajını

iyileştirmektir, daha kötüye götürmek değil. Kurumdaki tek bir kişinin
müşteriye yönelik olumsuz davranışı, kurumla ilgili olumlu algılama
kapılarını sonuna dek kapatabilir. O yüzden kurumlar artık her bir etkileşime
ve bunun kalitesine çok önem veriyorlar. Kurumun sürekli, tutarlı ve
mükemmel davranışı ile oluşacak olan güvenilirlik, düzenlenecek bir defalik
kurumsal rekla kampanyasından daha etkili olacaktır.
Kurumlar, kendi imajlarının durumunu sadece müşterilerinin gözüyle
değil, yatırımcılar, işçiler ve diğer toplulukların gözüyle anlamaya
çalışmalıdırlar. Bir kurumun imajı sıklıkla sadece kendi kimliği bağlamında
değil, aynı zamanda endüstrinin imajına ya da ait olduğu grubun imajına
bağlı olarak da ele alınmaktadır. Bir kurumun imajının oluşumunda,
çalışanlarının tüm paydaşlaruyla kurduğu güçlü bağın yaşamsal bir önemi
vardır. Starbucks dünya çapında en güçlü ve itibarlı markalardan birini,

güçlü hikayesiyle ve birleşik kültürüyle hem dış hem de iç hedef kitlesine
başarıyla yansıtmış bir şirkettir. Başkan Howard Schults felsefeyi şu
biçimde açıklamıştır: “Biz diğer firmalardan farklı olarak Starbucks
markasını öncelikle kendi çalışanlarımızla oluşturduk. Çünkü, ancak bu
şekilde

çalışanların

kahveyla

ilgili

ihtiyaçlarını

ve

beklentilerini

karşılayabilecektik.” Starbucks’ın baristas’ı her bir müşteriyle kişisel
bağlantıyı temsil etmektedir. Barista, Starbucks çalışanlarına verilen ve
onları şirketin birer partneri durumuna sokan resmi bir isimdir ve bunlar,
müşteri sadakati yaratılmasında anahtar rol oynamaktadırlar. Artık hedef
kitleler, sadece ürünler değil, kurumlar hakkında da bilgi sahibi olmak
istiyorlar. Çalışanların en alttan en üst düzeye kadar tüm davranışları kurum
kimliğine de bağlı olarak güçlü bir kurumsal imaj oluşturmaktadır.
Kurumsal imajın kurumsal itibarla da yakın ilişkisi vardır. Kurum
kimliği, iletişime geçirilerek kurumsal imaj oluşturulur ve bu da kurumsal
itibarı ortaya koyar. Kurumsal itibarın yapılandırılmasında, kimliğin
biricikliği ve tutarlı ve güçlü bir imaj algısı gerekmektedir.

Kurumsal İletişimde Tutarlı İmaj ( izlenim) Yaratımı

Kurumsal iletişim, kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli, hızlı
ve geribildirimli doğrudan iletişim sağlayan, hedef kitleden gelen yankılarla
çalışmalarına yön veren, kuruluş felsefesini oluşturan önemli bir yönetim
görevidir. Bu doğrultuda araştırma ve iletişim tekniklerini kullanan
kurumsal iletişimin hedef kitlesine yönelik tutarlı izlenim yaratması
gerekmektedir.

Tutarlı izlenimin ya da imajın, kurumsal iletişimin bilgilendirme,
ikna, yönlendirme işlevleri çerçevesinde kurgulanan mesajın biçim ve
içeriğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mesaj; bilgi, düşünce ve
duygunun iletişime uygun biçimidir. Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır”
söylemi, hedef kitleye yönelik kullanılan sözlü, yazılı ve davranışsal her
türlü aracın verdiği izlenime göre mesajın yorumlanabilirliğini ifade
etmektedir. Aracın kendine özgü izlenimi ile mesaj çözümlenebilmektedir.
Kurumsal iletişimin 3. adımı olan aksiyon ve iletişimde “işletmenin
politikası, ürün, hizmet ve davranışında hedef kitle ile daha iyi iletişim
sağlayabilmek için yapılması gereken değişiklikleri içeren hareket planı,
programın amaçlarını gerçekleştirebilmek için (bilgilendirme, ikna etme,
kararlarını etkileyebilmek gibi) iletişim desteğine gereksinim duyulmasıdır”
(Peltekoğlu, 1998: 129). Bu süreçte mesaj stratejileri önemli bir yer
tutmaktadır.
Hedef kitlenin bilgi, görüş ve davranışını etkilemeye yönelik olan
mesaj kurgulaması; kaynak, mesaj ve alıcı unsurları çerçevesinde işlev
görmektedir. Burada mesajın aktarımında ve algılanmasında kaynak ve
alıcının kullandığı ya da sahip olduğu, mesajın yorumlanmasına katkıda
bulunan araçlar önem kazanmaktadır. Mesajın doğru aktarılmasında
kaynağın güvenilirliği ve mesajın aktarıldığı ortamın güvenli olması önem
taşımaktadır. Mesaj aktarımı süreci anında geri bildirime fırsat vermeli,
mesaj oluşumuna katılım sağlamalıdır. Mesaj, hedef kitle için anlaşılır ve
anlamlı

olmalıdır. Gerekirse karmaşık

olan

mesaj

hedef kitlenin

anlayabileceği şekilde sloganlara dökülmeli ve süreklilik göstermelidir.
Kurgulanan mesaj, hedef kitlenin bilgi düzeyine, toplumda edindiği güç ve

statüye, alışkanlıklarına ve değer yargılarına uygun olmalıdır. En önemlisi
de, kurgulanan mesajın kendi içinde tutarlılığını koruması gerektiğidir.
Ken

Cooper,

gerçekleştirilmesi

izlenim

gerektiğini

yaratımının

belirtmiştir.

tutarlı

İzlenimi

bir

biçimde

oluşturan

şartlar

konumuz çerçevesinde kişi, kurum, hizmet ya da ürünün fiziksel, işlevsel,
etiksel, davranışsal, uzamsal, süremsel ve güzelduyusal görünümleridir.
Kurumsal iletişimin doğru hedef kitleyi seçerek kurguladığı mesajın tutarlı
olması, hedef kitle tarafından algılanması ve etkileme başarısı tüm bu
görünümlerin kendi içlerinde ve birbirleriyle olan tutarlılığına bağlıdır. Tüm
bu görünümlerin varlıkları ve biçimleri ele alınan kurum, kişi, hizmet ya da
ürün bazında tam ve doğru olarak ortaya konmalıdır. Bunun için araştırma
ve tanımlama şarttır. Yapılacak araştırma, ele alınan öğenin niteliklerini,
değerlerini, avantajlarını, dezavantajlarını, eksikliklerini, birikimlerini,
gücünü ve statüsünü, konumunu ortaya koymalıdır. Ancak bu şekilde
ulaşılmak istenen hedef kitlenin de özellikleri tespit edilebilir. Daha sonra
belirlenen hedef kitleye uygun, onu yönlendirecek mesaj kurgulanabilir.
Kurumsal

iletişim,

hedef

kitlenin

tutum

ve

inançlarını

etkileyebilmektir. Bunu yaparken çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlar;
“gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, film, festival, yarışma, sergi, toplantı,
tören, gezi, fotoğraf, internet, intranet vb. dir” (Kazancı, 1995: 8).
Kurumsal iletişimin mesajı iletmede ve kurgulamada kullandığı bu araçların
niteliği ve konuya uygun olarak kullanım biçimleri, iletinin güvenilirliğini,
hedef

kitlenin

algılamasını,

yorumlamasını,

karar

ve

eylemlerini

etkilemektedir. Mesajın algılanması farkına varmadır. Görsel, işitsel ve
dilbilimsel olarak gerçekleşir. Kodlanmış iletinin çözümleme aşamasının
başlangıcıdır. Duygu, bilgi ve zeka değişkenleri algılamanın açıklık ve

netliğinde etkili olmaktadır. Yorumlama ise, algılanan mesajın kişinin veya
kitlenin kültürüne, yaşam biçimi ve içsel değerlerine göre açıklandığı
halidir. Yorumlama, bazı durumlarda mesajın iletildiği hedefin dışında yer
alan ikincil konumdaki kişilerle de yapılır (kanaat önderleri gibi). Karar,
ileti çözümlemesinin tamamlandığı aşamadır. Burada hedef kitle, mesajı ya
kabul ya da reddetme durumuna girer. Sonuçta ise kurgulanan mesajın
niteliğine bağlı olarak hedef kitlenin olumlu ya da olumsuz eylemi
gerçekleşmektedir. Hedef kitlenin istenilen yöndeki eylemi (tüketme, oy
verme, tepki gösterme gibi) olumlu, beklenmeyen yöndeki eylemi ise
olumsuz bir eylem olarak nitelendirilmektedir. Bu konu kapsamında, hedef
kitlenin olumlu olarak nitelendirilen eylemi ya da davranışı, hedef kitlenin
zihninde konu ile ilgili oluşan izlenimin tutarlılığına bağlıdır.
Kuruma yönelik mesajla ilgili tutarlı izlenim oluşturulması, hedef
kitlenin tutum, inanç ve davranışlarının değişiminde ve iknada önemli rol
oynamaktadır. “Tutum değişikliği için dört koşul gerekmektedir: 1) Güçlü
bir iletişim, 2) inanılabilir bir kaynak tarafından, 3) değişikliğe çok dirençli
olmayan bir hedefe ulaşmalı, 4) ortamsal değişkenler değişikliği
kolaylaştırıcı olmalıdır” (Freedman, 1993: 394). Tüm bu belirtilen olguları
gerçekleştirebilmek için her şeyden önce hedef kitlenin dikkati çekilmelidir.
Dikkat olgusu ise algılama ile bağlantılıdır. Hedef kitlede tutum
değişikliğini anlamadaki etmenlerden biri, bilişsel çelişki kuramıdır.
“Kuramsal olarak, herhangi iki biliş arasındaki çelişki ya da tutarsızlıklara
uygulanabilmekte, davranışlarla tutumlar arasındaki tutarsızlıklar üzerinde
durmaktadır. Bireyin tutumlarına ters düşen davranışlarda bulunma
etkilerini açıklamaktadır... Bilişsel çelişki kuramı, bilişsel tutarlılık yönünde
bir eğilimin bulunduğunu varsayar. Örneğin, ‘şiddetten nefret ederim ve ben

şiddete başvuruyorum’ bilişlerine sahip olan bir kişi çelişkili bilişe sahiptir.
Bilişler büyük ölçüde bilişsel sistemdeki öğeler gibi tanımlanırlar. Bir
kişinin bilgisine sahip olduğu her şeydirler. Olgular, inançlar, fikirler ya da
herhangi bir şey olabilir ve kişinin bilgisi açısından ifade edilebilirler”
(Freedman, 1993: 464). İki biliş çelişkili olduğu takdirde, mantıksal
tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. Mantıksal tutarsızlık, çelişkili inançların,
tutumların ve davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bilişsel çelişkiye neden olan mantıksal tutarsızlıkta, tutarsız izlenim
yaratımının etkileri görülmektedir. Bu nedenle bilişsel çelişki hedef kitlenin
konu ile ilgili çatışma yaşamasına ve kurumsal iletişimin ikna ve etkileme
sürecinin negatif bir nitelik kazanmasına neden olmaktadır. Buna bağlı
olarak da, beklenilen tutum değişikliği gerçekleştirilememektedir. Ayrıca,
kurumsal iletişimin gereksinim duyduğu, hedef kitleden beklenilen
geribildirimler de tutarlılığını yitirebilmektedir. Ele alınan kurum, kişi, ürün
ya da hizmetle ilgili kurgulanan mesajın biçim ve içeriği (uzam, sürem,
işlev, görünüm, konum, değer vb.) izlenimi tamamlayıcı ve olumlayıcı
nitelikte olmalıdır. İzlenim, diğer bir deyişle imaj: “bir bireyin, kurumun ya
da kuruluşun bilinen prosedürlerinin, felsefesinin, ya da değerlerinin
kamusal izlenimlerinin bileşkesidir. Psikolojik anlamda ise, halen mevcut
olmayan bir şeyin ilk algılandığı andaki zihinsel temsilidir” (GroilerWebster, 1973: 477).
Güçlü ve tutarlı bir izlenimin yaratılması için hedef kitlenin zihninde
konu ile ilgili güven ve olumlu bir imaj oluşturulmalıdır. Bu yüzden “birbiri
ile çatışan, birbirini tutmayan mesajlarla inandırıcılığın yitirilmemesine
dikkat edilmesi gerekir. Hedef kitlenin güvenini kazanan izlenim, ilişkilerin

sürekli olarak korunmasını ve izlenimin geleceğinin güvence altına
alınmasını sağlar.

UYGULAMALAR

1. Kültür konusuna ilişkin okumalar yapılmalıdır. Farklı kültürler
incelenmelidir.
2. Halkla İlişkilerin tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler yeniden
gözden geçirilmeli ve farklı ülkelerdeki ayrımlara dikkat
edilmelidir.
3. Bulunulan çevre içindeki kurumların imajları ve bunların olumlu
ve olumsuz yönleri tartışılmalıdır.

Uygulama Soruları
1) Halkla ilişkiler kavramını tanımlayınız.
2) İyi bir halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken
özellikler nelerdir?
3) Halkla İlişkiler kültürünün boyutları nelerdir?
4) Tutarlı bir imaj nasıl yaratılır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Halkla ilişkiler hakkındaki bilgilerimiz bu meslek ile ilgili gerçekliği
ve bu gerçeklik bağlamındaki uygulamaları oluşturur. Dolayısıyla hem
toplumsal gerçekliğin yaratıcı bir öğesi hem de bu gerçekliğin sunduğu bir
işlev ya da araç olan Halkla ilişkilerin yapısı bu bölümde incelenmiştir.
Ayrıca halkla ilişkiler mesleği kültür politikası bağlamında tartışılmış ve
boyutları incelenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin konu ile ilgili çatışma yaşamasına
ve kurumsal iletişimin ikna ve etkileme sürecinin negatif bir nitelik
kazanmasına neden olmaktadır?
a) Bilişsel çelişki
b) Davranışsal çelişki
c) Duygusal çelişki
d) Etkileşim
e) Oydaşma
2. Aşağıdakilerden hangisi ileti çözümlemesinin tamamlandığı aşamadır?
a) Hedef
b) Karar
c) Geri besleme
d) Algı
e) İmaj
3. “Kurumsal iletişim, hedef kitlenin tutum ve inançlarını etkileyebilmektir.
Bunu yaparken çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlar; “gazeteler,
dergiler, radyo, televizyon, film, festival, yarışma, sergi, toplantı, tören,
gezi, fotoğraf, internet, intranet vb. dir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a) Aysel Aziz

b) Ünsal Oskay
c) Metin Kazancı
d) Alaeddin Asna
e) Betül Mardin
4. “…….. bilgi, düşünce ve duygunun iletişime uygun biçimidir.” Cümlenin
başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kaynak
b) Hedef
c) Medya
d) Mesaj
e) Geri bildirim
5. İmaj sözcüğünü en yakın ifade aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
a) İtibar
b) Prestij
c) Tutum
d) Tavır
e) İzlenim
Aşağıdaki soruları doğru- yanlış olarak cevaplayınız.
6.Halkla ilişkiler bilgi, söylem ve güç kavramları bağlamında okunmalıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Halkla ilişkiler uygulama biçimleri olarak sıklıkla eleştirilere uğramaktadır.

a) Doğru

b) Yanlış

8. Toplumun kültürel yapısıyla o toplumda bulunan kurumların örgütsel
iletişimleri arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
a) Doğru

9.

b) Yanlış

Hall’a göre ise kültür, duygularını belli etme de dahil olmak üzere, kendini

ifade etmenin, düşünce tarzının, hareket şekillerinin, problemlerin nasıl
çözüldüğünün, ulaştırma sisteminin nasıl işlediği ve düzenlendiğinin, ekonomi ve
yönetim sistemlerinin nasıl çalıştıklarının, bütün bunların nasıl bir arada
tutulduğunun ve işlevlerini nasıl yerine getirdiklerinin kültür ile ilintili olduğu
anlamına gelmektedir.
a) Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkiler toplumun algılama biçimlerini değiştirir.
a) Doğru

b) Yanlış

2. HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHÇESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.İlk Çağlardan Başlayarak Halkla ilişkiler
Mesleğinin Gelişimi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Halkla

ilişkiler

mesleğinin

gelişim

sürecini

anlatınız.
2. İlk çağlarda halkla ilişkiler uygulaması olarak
nitelendirilebilecek olaylar hangileridir?
3. İngiltere’de ve Amerika’da ilk halkla ilişkiler
uygulamaları hakkında bilgi veriniz.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla İlişkilerin

Halkla ilişkiler

Konuyla ilgili verili

tarihçesini öğrenmek.

mesleğinin gelişin

literatür okunarak,

sğreci evresinde hangi

örnek uygulamalara

yıllarda ve hangi

bakılacak.

ülkelerde halkla ilişkiler
bağlamında hangi
çalışmalar
gerçekleştirildi.

Anahtar Kavramlar



Psiko-sosyal: Psikolojik ve sosyal olguları birlikte ele alma biçimi.
Psiko-sosyal gelişim kuramına göre insan yaşamı sekiz evreden
oluşur. Bu kavram ilk kez Erik Erikson tarafından tanımlanmıştır. Bu

ilkeye göre sağlıklı gelişim ancak her dönemin tek tek sağlıklı bir
biçimde tamamlanması ile olasıdır. Bu kavramın kapsamında
biyolojik olgunluk, psikolojik yetiler, uyum özellikleri, savunma
düzenekleri, rol beklentileri, sosyal davranışlar ve bilişsel yetiler
üzerinde durulur.


Kültür: Seçkinci sanat anlamına da gelmekle birlikte, bir toplumun
yarattığı tüm yaşamsal sistemi tanımlar. Alışkanlıklar, kullanılan
semboller, bakış açıları, yaşam biçimleri, ritüeller, dil ve duygulanım
biçimlerini anlatır.



Tanıtım: bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların
özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini,
ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş halk
kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini,
istemesini

sağlayacak

şekilde

anlatmasıdır.

GİRİŞ
Bu bölümde genel olarak halkla ilişkiler mesleğinin tarihçesi ele alınacak,
ilk çağlardan itibaren gerçekleştirilen farklı uygulamalar anlatılacak ve ders
kapsamında örnek uygulamalar irdelenecektir.

1. HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHÇESİ
Kurumsal iletişimin hedef kitlesi ile kurmak istediği sağlıklı bağ,
konulara objektif yaklaşımına ve iletimine bağlıdır. Nesnel ve doğru

yaklaşımı gerçekleştirmek, doğru saptamalarda bulunmak, planlamayı ve
değerlendirmeyi doğru yapabilmek, katılımı sağlayabilmek, güvenilir ortamı
sağlamak, kamuoyunun nabzını tutabilmek kurumsal iletişimin uzmanlık
alanına girmektedir. Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleleriyle kurulan
tutarlı ve doğru iletişim biçimi, mantıksal tutarlılığı ve buna bağlı olarak da
güven duygusunu beraberinde getirecektir. Kurumsal iletişimin tutarlı
izlenim yaratmasında yönetim ve yöneticilerle olan ilişkileri, etik davranışı
ve toplumsal sorumluluk göstergeleri önemli yer tutmaktadır. Kurumsal
iletişimin tutarlı izlenimi mesaj olarak kurgulayabilmesi için öncelikle kendi
içinde tutarlı bir iletişim sağlaması gerekmektedir.
“Bilgi eksikliklerinin giderilmesi, hoşgörülü olmak, sabırlı olmak, sakin
olmak, olaylar karşısında paniğe kapılmamak, uzlaştırıcı ve birleştirici
davranmak, güler yüzlü olmak, olayları nesnel olarak algılayabilmek, akılcı
olmak, kendisinin ve çevresindeki kişilerin giyim, kuşam, davranış, duruş,
konuşmalarına dikkat çekmek, eleştirel yaklaşmak, pratik çözümler
üretmek, insanları tanımak, insanlarla olumlu diyalektik geliştirmek”
(“Firmalarda Kurumsal Kimlik”, 1996: 218). Dış hedef kitleye yönelmeden
önce tutarlı izlenimin yaratımı için gerekli unsurlardır. Kendi için tutarlı
izlenim yaratamayan kurum, dış hedef kitleyi harekete geçirecek tutarlı
mesajı kurgulama olanağını da elde edemeyecektir. “Medya, düşünceler ve
kamuoyu oluşturur. Etki alanı, insan zihinleridir. Eylemlere egemen olur.
İnsanların davranışlarını, arzularının inançlarını, yaşam biçimlerini,
yaptıkları seçimleri etkisi altına alır. İnsanın ve toplumun düşünen yapısı ne
şekilde ve hangi yönde oluşturulursa, o yönde hissedecek, heyecanlanacak
ve hareket edecektir.

I. Halkla İlişkiler Nedir?
Halkla ilişkilerin kökleri 12. yy'a kadar uzamaktadır: (Akdağ,
Erdem, Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine, 2009, Eğitim Akademi,
Ankara, s.6-16) Babil, Yunan ve Roma Uygarlığı gibi eski uygarlıklar
boyunca, insanlar, kişiler arası iletişim, nutuk, sanat, edebiyat ve reklam
gibi halen kullanılan tekniklerle devletin ve dinin otoritesini kabul etmeleri
için ikna ediliyorlardı. Bütün bu teknikler ilk halkla ilişkiler faaliyetleri
olarak sayılabilir. Halkla ilişkilerin ilk izlerini eski çağlarda görmek
mümkündür. Arkeologlar tarafından, Irak'ta çiftçilerin söylediği sözlerden
oluşan, çiftçilere nasıl ekeceklerini nasıl hasat edeceklerini, ürünlerini nasıl
sulayacaklarını, tarla fareleriyle nasıl başa çıkacaklarını söyleyen bültenler
bulunmuştur. Bunlar iletişim ve bilgi vererek kamuoyu oluşturma
konularında ilk örnekler olarak kabul edilen ve günümüzde bile hala yol
gösterici ve bilgilendirici bültenlere ve broşürlere halkla ilişkilerin
kullandığı araçlar arasında yer verilmektedir.
Halkla ilişkilerin kullandığı ikna etme yolunu Büyük iskender
kullanmış ve aldığı yerlerdeki hükümranlığını bu ikna gücü sayesinde
devam ettirmiştir. Bulunduğu yerlerin halkının benimsediği gelenek ve
göreneklerine göre hareket ederek yerel halkın ilgisini ve güvenini kazanmıştır. Büyük İskender, İran'da yerel kıyafet giyerek, bir iranlı kadın ile
evlenerek ve subaylarını da evlenmeye teşvik ederek halkla ilişkiler
uyguluyordu. Pencap'ta Jelum savaşından sonra yenik düşen Mihrace
Poros'un kız kardeşinin, Hindu kızlarının kendilerini korumaları için erkek

kardeşlerinin bileklerine bağladıkları ipi kendi bileğine de bağlamasına
müsaade etti. Kızın ipi bağlamasıyla birlikte İskender'in kardeşi
olduğundan İskender de Poros'un kendi kardeşi olduğunu duyurdu ve bir
dost olarak krallığını yeniden oluşturdu (Orrick’den aktaran Akdağ,
Erdem, 2009)



Roma paralarının üstünde 'halkın sesi, hakkın sesidir1 yazıyordu (Cutlip ve
Ark., 1994: 90). Yine Roma ve Alman imparatorlarının, Rus çarlarının,
abideler yaptırmaları, edebiyatçılara destek vermeleri gibi etkinlikler,
yönetimin halkla yakın ilişki kurmak, halkın sempatisini, sevgisini ve
desteğini elde etmek isteklerinin somut örnekleri olarak (Çamdereli’den
aktaran Akdağ, Erdem ) görülebilir.
İnsanların toplum haline gelme süreciyle ortaya çıkan halkla ilişkiler, forumlarla
Eski Yunan ve Roma'da ilk tarihsel örneklerine sahip olmuştur. Arkeologların
yaptıkları kazılar esnasında eski uygarlıklara ait bir "Cicero'ya oy verin, iyi bir

adamdıı" şeklindeki tabelanın bulunuşu bu durumun bir göstergesidir. Julius
Caesar döneminde, Caesar'ın halk meydanına asmasını emrettiği tek yapraklık

acta diurnaiar, halka hem yasalar hakkında bilgiler vermek hem de imparatorun
gücünü halka göstererek itibarını arttırmak amacını taşımaktaydı (Wilcox ve
Ark’dan aktaran Akdağ, Erdem).



Amerika Birleşik Devletleri'nde (ibid)
1620'de Virginia şirketi, bütün Avrupa'ya dağıtılmak üzere, 50 hektar arazinin
satılık olduğunu ve isteyenlerin Amerika'ya gelerek bu topraklara yerleşebileceklerini duyuran afişler bastırdı. 1641'de de, Harvard Koleji para yardımında bulunulması için bir broşür ve 1758 yılında ise sonradan Kolombiya

Üniversitesi'ne dönüşen Kings Koleji de ilk yayınını basarak, böylece duyuru
etkinliğinin ilk başlangıcı oldular. Gazeteler ilanlarının ve broşürlerin doğrudan
doğruya kullanımı, halk tarafından Boston Katliamı olarak da adlandırılan Boston
Çay Partisi'nde, Amerikan Kolonicilerini İngiliz Hükümeti'ne karşı ayaklandırmak amacıyla basılan ilanla başlar. Broşürlerden 120,000 kopya üç ay
içerisinde dağıtılarak halkın bilgilendirilmesi ve organize olmaları sağlanıldı.



Britanya'ya karşı 1776'dan yirmi sene öncesinde meydana

gelen Amerikan Devrimi'nin tohumlarının atılmasına sebep olan halkla
ilişkileri Amerika İhtilali'nin liderlerinden Hamilton, Adams, Franklin ve
Jefferson Amerika'da ilk başlatan kişiler olarak anılmaktadır. 18. yüzyılın
ilk yarısında Boston'da çıkarılan iki gazete bağımsızlık fikrinin halkın
arasında yayılmasını sağlamada önemli rol oynayan araçlardır. Bunlar
'Independent Adversitef ve 'Boston Gazette' dir. Başkan Jackson
döneminde başkanın danışmanlarının çoğunluğu eski gazetecilerden
seçilmiştir.


1828'de Beyaz Saray'da Andrew Jackson, iktidara gelene

kadar halkı aristokratlar yönetiyordu. Kentucky gazetesi editörü ve aynı
zamanda Jackson'la içli dışlı olan Amos Kendall, hem başkanların danışma
kurulu üyesi hem de ilk olarak başbakanlık basın danışmanı oldu. Bu
atama ilk defa halkla ilişkilerin, siyaset yapma ve yönetme görevleriyle
politika içine dahil olduğunu göstermekteydi (Wilcox ve Ark., 1998: 28).
Jackson'ın siyasal kampanyası ve başkanlık seçimleri Amerikan politika
tarihinde ilk defa dışarıdan yürütüldü (Baskin ve Ark., 1997: 28). Kendall,
Jackson'a konular hakkında halkın neler düşünebileceğinden örnekler ve
nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiyeler veriyordu.



1875-1900 yılları arasında Amerika'nın nüfusu ikiye

katlandığı için insanlar yönlerini Batı'ya çevirdi. Artan üretime yanıt
vermek için seri üretim ve makineleşme hız kazandı. Demiryolu ve hat
haberleşmesi ülkeyi birleştirdi ve geniş bir basın ağı oluşturuldu. Bir
taraftan güçlü tekellerin ortaya çıkışı, diğer taraftan büyük servetlerin
getirdiği aşılmaz güçler ve fırsatçı iş adamlarının acımasız metotları 20.
yüzyıl başlarında bir itiraz hareketinin doğmasına sebep oldu. Amerika'nın
baş döndürücü bir hızla geliştiği bu dönemde zıt iki tarafın, ezen ve
ezilenlerin meydan kavgasından halkla ilişkiler mesleği ortaya çıktı.


Halkla ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Thomas Jefferson tarafından 1807'de kongreye iletilen Birleşmiş
Devletlerin dış ilişkileriyle ilgili bir iletide kullanılmıştır (Biber’den
aktaran Akdağ, Erdem ) Daha sonra Dorman Eaton isimli New York'lu
bir hukukçu, 1882'de Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezunlara
hitaben yaptığı ve halkla ilişkiler kavramını ele aldığı 'Hukuk Mesleğinin
Halkla ilişkileri ve Ödevlen' adlı konuşmasıyla bu kavram üzerine
dikkatleri
şekillenmesi

çekmiştir.

Kuruluşların

iç

yapılanmasında

bölümlerin

olarak ilk halkla ilişkiler bölümü 1889'da

George

Westinghouse tarafından, kendi elektrik firmasında ortaya çıkan bir kriz
sırasında oluşturuldu.


Sanayi ve ticaret sahasında halkla ilişkilerin önemli hale

gelmesi 1890'lı yıllara rastlamaktadır. İlk kez 1890'da Ryan ve Whitney
mali danışmanlık şirketi, George Harvey isimli bir gazeteciyi maaşlı
memur olarak halkla ilişkilerden sorumlu tutmuştur. 1896 yılında ABD'de
seçim kampanyası sırasında Bryan ile McKinley arasındaki savaş, halkla

ilişkilerin politik sahada örgütlü bir şekilde kullanılmasının bir örneğidir
(Budak ve Budak’dan aktaran Akdağ, Erdem, 2009)
19. yüzyılda Amerika'daki basın sözcülüğünün benzer bir görevi
üstlenmesinde de bu durum görülebilmektedir. Politikacıların gösterdikleri
sahne performansı halkı etkilemede başarılı olabilmelerini sağlamıştır.
Halkın ilgisini çekebilmek için basın sözcüleri, danışmanlığını yaptığı
politikacı hakkında ne kadar duyuru haber varsa onları toplayıp gazete
merkez editörüne götürürdü. Haberler yoluyla ya da politikacının ailesini
kullanarak politikacı hakkında geniş çaplı tanıtım yapılırdı. Fakat bu
durum ahlaki olmadığı için sonradan yasaklanmıştır.
Barnum Sirki'nin kurucusu 1810-1881 yılları arasında yaşayan
Barnum ile başlayan artist ve sanatçı tanıtımı basın sözcülerinin gücünü
gösteren bir durumdur. Yaşamı süresince, halkın istekleri daha belli
olmadan önce tasarlayıp halka sunmuş olan Barnum'un sunduğu her olay,
halkla ilişkiler mesleğinin kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir. İlk
halkla ilişkiler bürosu, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T),
telefon şirketlerinin halkı bilgilendirmesi için Walter S. Ailen tarafından
1912 yılında kurulmuştur (Cutlip ve Ark., 1994: 108).
20. yüzyılda Lee isimli bir gazetecinin ortaya çıkması bu alanda
önemli bir evredir. Günümüzde kabullenilen halkla ilişkiler teknik ve
kavramlarının

birçoğunu

ortaya

koyan

Lee,

Rockfeller'in

kişisel

danışmanlığını üstlenerek 1914 yılındaki grevlerde kamuoyuna işverenin
görüşlerini ifade edebilmek için büyük bir çalışma başlatmıştır. Rockfeller
hakkında 'tamahkar ihtiyar kapitalist imajını 'çocuklara onar sent, hayır
işlerine milyonlarca dolar veren iyi kalpli ihtiyat1 olarak değiştirmeyi
başarmış ve büyük bir başarı kazanmıştır. 1921'de Lee'nin New York'daki

bürosu 'Halkla ilişkiler' adı altında devamlı bir bülten yayınlamaya
başlamıştır (Orrick’den aktaran Akdağ, Erdem, 2009)
1919'da ABD'de kurulan 'John Price Jones Organizasyon ve Basın
Danışmanlık şirketi dünyanın ilk halkla ilişkiler şirketi olma özelliğini
taşımaktadır.

Şirketin

kurulmasından

dört

yıl

sonra

New

York

Üniversitesinde Edward L. Bernays ilk halkla ilişkiler derslerini veren kişi
olarak ortaya çıkmaktadır. ABD'de halkla ilişkilerin gelişiminde payı
bulunan bir diğer isim olan Edward L. Bernays, birçok yöntem geliştirmiş
ve başarılı çalışmaların lideri olmuştur. Birçok kamu ve özel nitelikli
halkla ilişkiler faaliyetlerinden sonra, 1919 yılında New York'da büro
açmıştır. Bernays'ın temel başarısı ve uyguladığı orijinal yöntemi;
duyurum adı verilen dokümanlarının basında yer alması konusundaki
uzmanlığıyla ilgilidir. Bernays, 'publicity direction' olarak adlandırılan
yöntemi

kullanmıştır

Edward

L.

Bernays'ın

1923'da

yayınlanan

'Crystallizing Public Opinion' (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli eseri bu
konuyu ele alan ilk kitap oldu (Cutlip ve Ark., 1994: 112).
Akdağ, Erdem’ e göre, Birinci Dünya Savaşı sonrası halkla
ilişkilerde daha hızlı bir gelişme görüldü. Kamu kuruluşları başta olmak
üzere, büyük şirketler, sendikalar ve diğer kuruluşların kendi içlerinde
halkla ilişkiler birimleri oluşturulma eğilimi olduğu gözlemlenmektedir.
1929 yılında ortaya çıkan Büyük Ekonomik Buhran'ın ardından halkla
ilişkilerin önemi daha iyi anlaşılarak, bu konuda üniversitelerde kürsüler
oluşturulmuş, araştırmalar yapılmış ve dersler okutulmaya başlanılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önemi daha da iyi anlaşılan halkla ilişkiler
ABD'de tamamen yaygınlaşmıştır. Savaştan kısa bir süre sonra 5000 kadar
ticaret ve sanayi kuruluşunun önemli birer halkla ilişkiler birimine sahip

olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten, 1200'den fazla halkla ilişkiler bürosu
kurulmuştur (Sabuncuoğlu’dan aktaran Akdağ, Erdem, 2009) O
günlerden bugünlere kadar olan halkla ilişkiler mesleğinin gelişim sürecini
ise Mardin şu şekilde özetlemektedir (1988: 24): ( Akdağ, Erdem, 2009)
-1900-1917: Gazetecilikte sorumsuzluk dönemi ve buna karşı meydana gelen savunma, tanıtma ve geniş kapsamlı reformlar aşaması,
-1917-1919:

(I.Dünya

Savaşı)

Devlet

tahvillerinin

satışını

hızlandırmak amacıyla yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri ve vatanseverliği
alevlendirecek kampanyalar aşaması,
-1919-1933: (Kükreyen Yirmiler) Savaş döneminde halkla ilişkiler
deneyimi kazananların ortaya çıkan ilkeleri ürün tanıtımında kullanmaları,
iktidar kavgaları ve hayır cemiyetlerine bağış toplama kampanyaları
yardımıyla ortaya çıkan yeni uygulama alanları aşaması,
-1933-1945: (Roosevelt Dönemi) Büyük kriz ve II. Dünya Savaşı.
Mesleği geliştiren ve uzmanlaşmayı sağlayan deneyimler aşaması,
-Günümüzde: Halkla ilişkiler çalışmalarında büyük patlama ve
mesleğin olgunlaşma aşaması.
Asırlar önceleri, kralın vicdanı hatırlatacak şansölye lordların
olduğu ingiltere'de kullanılan (Cutlip ve Ark., 1994; 90) halkla ilişkiler
kral III. George'un kamu oyuna ilgisi ve ingiliz Hükümeti tarafından
günlük basının resmi olarak gözlemine kadar (Davis, 2006: 42)
uzanmaktadır. 19. yüzyılın başlarında, İngiliz Hükümeti yüzyıla yakın bir
zamandır, Reuters Haber Ajansı'yla yakın temas içinde çalışmaktaydı.
Ajansın sahibi olan Paul Julius Reuter, ajansı imparatorluğun ileri karakol
mevkisi olarak kullanıyordu. Haberler İngiliz halkına dünyadaki (daha çok
sömürgelerdeki) ticaret ve politika dünyasıyla ilgili bilgiler veriyordu.

Ajansın hükümetin yayın organı olduğuna dair çok az şüphe vardı. Basın
yoluyla hükümet propagandasının yapılması Birinci Dünya Savaşı'yla
Amerika tarafından kullanılmıştı (Wilcox ve Ark., 1998:37). 1910'larda bir
departman olarak kurulan halkla ilişkiler Markoni Firması tarafından,
kablosuz telgraf teknolojisindeki başarılarının anlatıldığı haberlerin
basında yer almasını sağlayacak bir departmandı. 1911 de Sigorta
Komisyonu, Ulusal Sigorta Kanunu'nun faydalarını ifade edebilmek
amacıyla bir halkla ilişkiler kampanyası düzenlemiştir.

Hükümetin ilk halkla ilişkiler kampanyası, Başbakan David Lloyd
George hakkında milli sigorta kanunundan maddi çıkar sağladığıyla ilgili
basında çıkan olumsuz haberler üzerine, bu durumdan başbakanı
kurtarmak üzere 1911 yılında yapıldı. Hava Bakanlığı 1919 yılında, Sir
Basil Clarke'ı önce hükümet basın irtibat memuru olarak atadı. Bir yıl
sonra da Basil, Sağlık Bakanlığı tarafından Reuters'a enformasyon müdürü
olarak atandı. Profesyonel halkla ilişkiler danışmanlığı 1924'te Sir Basil
Clarke'ın, Editorial Services Ltd. Şirketi'ni Londra'da kurmasıyla ortaya
çıkmıştır. İngiltere'deki ilk halkla ilişkiler memuru ise Güney Demiryolu
Şirketine 1925 yılında atanan Sir John Elliott'tır. Hükümetin halkla ilişkiler
birimleri özellikle de İkinci Dünya Sava- şı'ndan sonra oldukça genişledi.
Halkla ilişkiler ofisleri; basınla ilişkiler, reklam ve danışma ve istihbarat
birimleri olarak üçe ayrıldı (Wilcox ve Ark., 1998: 37).
İngiltere'de Başbakan I. George'un 1912'deki seçim kampanyası
sırasında halkla ilişkiler metotlarına yer verilmiştir, İngiltere'nin Sir
Stephen Tallents, bilinen ilk bilinçli halkla ilişkiler uzmanı olarak
görülmektedir. L'Etang'a göre, Tallents, imparatorluk ürünlerinin satışını

artırmak için 1924'de imparatorluk Pazarlama Kurulu'nu kurmuş ve
posterler, filmler ve sergilerden oluşan kampanyalarına 1 milyon sterlinden
daha fazla para harcamıştır. Tallents ayrıca, İngiliz siyasilerini kültürel
propaganda siyasetinin önemi konusunda ikna eden ve daha sonraları
British Council'in 1934 yılında kurulmasında da etkili olan bir kitap
yazmıştır (akt. Fawkes’dan aktaran Akdağ, Erdem, 2009)
Halkla ilişkiler sözlüğü, İngiltere'de ilk kez 1932 yılında
kullanılmaya başlanmıştır. 1939-1945 yıllarında, II. Dünya Savaşı
sırasında devlet tarafından yürütülen kampanyalarla birlikte halkla
ilişkilerin yerleşmesi; 1946 yılında COI (Merkez Enformasyon Bürosu)
kurulmasıyla ortaya çıktı ve hükümetin tanıtımının bu merkezden
yapılması sağlanmış oldu (Mardin, 1988; 26). Yerel yönetimler de 1948
yılında Halkla İlişkiler Enstitüsü'nü (Institute of Public Relations) kurarak
halkla ilişkilerin gelişmesi yönünde önemli katkılar sağladılar (Letang,
1998'den akt. Fawkes, 2001Den akataran Akdağ, Erdem, 2009)

UYGULAMALAR
1. Halkla ilişkiler nedir sorusuna cevap aramak.
2. Tarihsel süreç içindeki farklı uygulamalara bakmak.

Uygulama Soruları

1. Halkla ilişkiler nedir?
2. İlk çağlarda ne tür halkla ilişkiler uygulamalar bulunurdu?
3. Amerika’da ve İngiltere’de farklı dönemlerdeki en önemli halkla
ilişkiler uygulamaları nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkiler kavramını ve halkla ilişkiler
mesleğinin tarihsel süreç içinde
evreleri, uygulamaları öğrendik.

farklı ülkelerde geçirdiği

Bölüm Soruları
1. Barnum Sirki'nin kurucusu P.T. Barnum hangi yılları arasında
yaşamıştır?
a) 1810-1881
b) 1820- 1891
c) 1830-1901
d) 1840- 1911
e) 1850-1921
2. ABD'de hangi tarihte yapılan seçim kampanyası sırasında Bryan ile
McKinley arasındaki savaş, halkla ilişkilerin politik sahada örgütlü bir
şekilde kullanılmasının bir örneğidir?
a) 1916
b) 1911
c) 1906
d) 1901
e) 1896
3. Halkla ilişkilerin kökeni kaçıncı yüzyıla kadar uzanmaktadır?
a) 14. yy
b) 13. yy
c) 12. yy
d) 15. yy
e) 16. yy

4. L'Etang'a göre, Tallents, imparatorluk ürünlerinin satışını artırmak için
imparatorluk Pazarlama Kurulu'nu hangi tarihte kurmuştur?
a) 1924
b) 1914
c) 1934
d) 1915
e) 1925
5. Merkez Enformasyon Bürosu hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1944
b) 1946
c) 1956
d) 1957
e) 1966

Aşağıdaki soruları Doğru- Yanlış şeklinde ceveplayınız
6. Kuruluşların iç yapılanmasında bölümlerin şekillenmesi olarak ilk
halkla ilişkiler bölümü 1889 yılında George Westinghouse tarafından,
kendi elektrik firmasında ortaya çıkan bir kriz sırasında oluşturuldu.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Roma ve Alman imparatorlarının, Rus çarlarının, abideler yaptırmaları,
edebiyatçılara destek vermeleri gibi etkinliklerin amacı halkla yakın ilişki
kurnaktır.
a) Doğru

b) Yanlış

8. Kültür Törenlerde gösterilen davranışları, örgütsel hayatın alışkılarını (töreler),
örgütün değerlerinin, öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır.

a) Doğru

b) Yanlış

9. Bir toplumun ekonomik yapısı o ülkede uygulanan halkla ilişkiler
çalışmalarını etkiler.

a) Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkilerin en önemli amacı toplumu manipüle etmektir.
a) Doğru

b) Yanlış

3. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Fransa, Almanya, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde halkla
ilişkiler mesleğinin gelişim ve uygulama evreleri.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Fransa’da ve Almanya’daki önemli halkla ilişkiler uygulamaları
nelerdir?
2. Osmanlı’da yönetimin halka yaklaşımı nasıldı ve halkın
beklentilerini karşılamaya yönelik nasıl bir iletişim çabası
içindeydi?
3. Türkiye’de kamu kavramı ve kitle kavramı için ne söylenebilir?
4. Milli mücadele döneminde hangi iletişim uygulamaları
gerçekleşmiştir?
5. MEHTAP projesi nedir, sonucu ne olmuştur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye’de ve

Türkiye’de ve

Kuramsal bilgiler

dünyadaki halkla

dünyadaki halkla

okunarak ve konuya

ilişkiler uygulamalarını

yönelik uygulamalar

uygulamalarını

anlamak; Fransa,

yapılarak

anlamak

günümüzdeki

ilişkiler

Almanya, Osmanlı ve
uygulamaları görmek
ve örnek uygulamalar
üzerinde yorum
yapmak

Anahtar Kavramlar


Kamuoyu: Herhangi bir sorun karşısında bu sorunla ilgili kişilerin
bir araya gelerek ortaya koydukları kanaatlerin toplamıdır.



Görüşme: Görüşme yöntemi resmi olmayan araştırmaya
benzemekte ancak konu ile ilgili olabilecek mekânda ve kişilerle
birebir yapılarak bilgiye ulaşma yöntemidir.

GİRİŞ
Bu bölümde Almanya, Fransa, Osmanlı ve Türkiye’de milli mücadele
dönemi ve günümüzde gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları
anlatılacaktır ve bunlara yönelik örnek verilecektir.

3. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HALKLA
İLİŞKİLER



Fransa ( Akdağ, Erdem, 2009)
1789 Fransız ihtilali ile kamuoyu kavramı önem kazanmaya
başlamış ve aynı yılda William Pitt, 'kamuoyunun güçlendirilmesinden
(opinion armée) söz etmiştir. Kamuoyu düşüncesinin ortaya çıkışı ile
reform ve rönesans devirleri de daha fazla önem kazandı. Rönesans
edebiyat, sanat ve bilim sahasında insanların daha iyi anlaşmalarına ve
gelişmelere yarayan ve halkla ilişkiler anlayışına tamamen elverişli
insanlar arasında bir ilişki meydana getirdi.
Halkla ilişkiler alanında çalışan uzmanların çok güçlü olan kültür,
iş ve basın gelenekleriyle mücadele etmek mecburiyetinde kalmaları
sebebiyle (Peltekoğlu, 2007: 140) Fransa'da halkla ilişkilerden söz
edilmesi 1946 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönem, millileştirme
hareketlerinin başladığı elektrik, gaz, kömür ve otomobil endüstrisi gibi
sektörlerde milli girişimlerin kurulduğu dönemdir. 1946'da ilk kez bir
Fransız petrol şirketi tarafından halkla ilişkiler birimi kurulmuş, bunun

ardından başta Shell ve Caltex olmak üzere diğer petrol firmaları da birim
olarak halkla ilişkileri (Tortop, 1998: 16) kuruluş bünyelerine almışlardır.
1950 yıllarının başında yaşanan kalkınma hamlesiyle beraber,
firmalar yavaş yavaş halkla ilişkiler birimleri kurmaya başlamışlardır.
1952 yılında bir araya gelen 10 uzmanın, kuruluşların bir cam ev şeklinde
herkes tarafından görülebilecek kadar açık olması, toplumun fikirlerini
önemseyen işadamının görevinin bir gereğidir diyen Fransız filozof
Auguste Comte'den hareketle, günümüz halkla ilişkiler demeğinin
çekirdeğini oluşturacak olan 'La Maison de Verrıe' Etienne Bloch'un
liderliğinde kuruldu (Peltekoğlu, 2007; 140). 1955 yılında Ticaret
Bakanı'nın onayladığı genelgede, ticaret odaları bünyesinde halkla ilişkiler
bürolarının kurulması yer alıyordu. 1957'de personel işleri ve idari
reformdan sorumlu devlet bakanı resmi gazetede yayınlanan metinde
Raymond Marcellin 'yönetme, kabul ve bilgi alma, danışma büroları'
kurulmasını, önemi giderek artan halkla ilişkilerin iyi yapılanması
çerçevesinde ele alınmasını ifade ediyordu (Tortop, 1998:16).
Akdağ, Erdem’e

göre,

1980'li

yıllardan

sonra

rekabetçi

piyasaların gelişimiyle Fransa'da da halkla ilişkiler etkisini göstermiştir.
Gelişime paralel olarak halkla ilişkiler kuruluşları hem teorik hem de
uygulama sahalarında gelişme göstermiştir. Günümüzde ise, Fransa,
Avrupa Birliği'nde ve diğer gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerinde kendini ön
plana getirme çabası içinde bulunmaktadır. Sanayi ve teknolojideki
payının azalmasından dolayı Fransa, hızlı ve gelişen bir tanıtım gayreti
içinde olmaktadır.



Almanya ( Akdağ, Erdem, 2009)
Sanayi devrimi Avrupa'nın her tarafını kasıp kavururken, bazı işletmeciler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi, halka kendi icraatlarını
duyurma gerekliliği hissettiler. Bununla birlikte Almanya'da da demiryolu
şirketleri ve en az bir ortaklıklı anonim şirketler 19. yüzyıl'da reklam ve
ilan çabalarına başlamışlardır. Almanya'nın bir numaralı şirketi haline
gelecek olan ve Nazi savaş gücünün de temeli olacak olan Krupp şirketinin
kurucusu olan Alfred Krupp, 1866'da şu önerilerde bulunur: "Düşünüyoruz
ki... Fabrikayla ilgili konularda, yetkili kişilerce hazırlanmış raporlar,
düzenli olarak, halka bilgi vermek amacıyla gazetelerde yer alabilir. Bu
amaçla daha da kaliteli bir uzmanlaşma sağlayabilir, ayrıca malzeme temin
edebiliriz. Bu konuda sorumluluk sahibi gazete editörleriyle iletişime
geçebileceğimizi umuyoruz." işletme dokümanlarında görülmektedir ki,
Krupp kendisini bu çabasında asiste edecek birini bulamamıştır. Bununla
birlikte Krupp'un oğlu Fredrick Alfred Krupp, Adolf Lauter'dan 1893
yılında bir yer kiralayarak basın bürosu kurmuş, bu büro daha sonra 1901
yılında firmaya dahil edilmiştir (Wilcox ve Ark., 1998: 37).



Osmanlı'da ( Akdağ, Erdem, 2009)
Planlı bir halkla ilişkiler çalışmaları olmayan Osmanlı'da siyasal
yapı ve yönetim-halk ilişkisi kendiliğinden yürüyen ve tamamıyla siyasal
otoritenin isteğine kalmış neredeyse tek taraflı bir uygulama olarak
(Kazancı, 2007:192) ifade edilmektedir. Halk unsuru yer yer ihmal
edilmekte ve süreç tek yönlü işlemektedir. Her ne kadar çağdaş anlamdaki

halkla ilişkiler olarak adlandırılamasa da Osmanlı'nın kurulduğu ilk
günden itibaren yapılan çalışmalar halkla ilişkilerin gelişim sürecinde
yerini almalıdır.
Halkın sorunları Osmanlı'nın kuruluşunun ilk yıllarında, beylerin
halkla yüz yüze ilişki kurmasıyla çözüme kavuşturulmaktaydı. Osman ve
Orhan Beyler döneminde halkın doğrudan istek ve dileklerini ifade
etmeleri doğal ve geleneklerin izin verdiği bir durumdur. Daha sonra
toprakların genişlemesi ve imparatorluk boyutuna geçilmesi halkla
yönetim anlayışında farklılıklara yol açmıştır. Fatih döneminde güvenliğin
ön plana çıkması, halkın içine karışmamasını ve özel önlemleri
gerektirmektedir. Bu amaçla oluşturulan koruma birimleri ve kurumlar
padişahın halk ile ilişkilerinde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır
(Kazancı, 2007’dan aktaran Akdağ, Erdem, 2009) Yüz yüze ilişkiler
açısından önemli olan 'Divana Hümayun' kuruluş ve yükseliş zamanlarında
din ve milliyeti ne olursa olsun, meslek ve tabakası ne olursa olsun, kadın
erkek herkese açık olarak yapılırdı. Haksızlığa uğrayan, zulüm gören ya da
mahalli kadılar tarafından haklarında yanlış hüküm verilenler, valiler,
askeri sınıftan şikâyeti olanlar, vakıf mensupları tarafından haksızlığa
uğramış olanlar divana gelerek padişaha veya vekil tayin ettiği birisine
ileterek istek ve şikâyetlerine çözüm aramaktaydılar.
Akdağ ve Erdem’e göre, Osmanlı'da devlet vatandaşın canını, malını,
hürriyetini korumak ve asayişi sağlamakla kendini yükümlü görmekteydi. İmar
faaliyetleri, vatandaşın eğitilmesi ve ibadethane kurmakla uğraşmamaktaydı. Bu
sosyal faaliyetler, vakıflar aracılığıyla sağlanmaktaydı. Vakıflar, halkın istekleri
doğrultusunda hizmet veren kuruluşlardır. Halka hizmet yanında çevreyi de düşünen
vakıflar, insanların dışında hayvanlara da hizmet götürmüşlerdir Osmanlılarda 'cami

halkla ilişkilerin önemli bir mekânı olarak görülmektedir. Burada yapılan dini
söyleşiler ve konuşmalar hatta hutbeler, cami avlusu sohbetleri yöneticilere verilen
bir tepki veya onay olabileceği gibi uyarı ya da tehdit mahiyetinde de ortaya
çıkabilmektedir. Osmanlı'da dini yerler gibi ' kahvehaneler de halkla ilişkiler
açısından ortam ve mekan olarak önemlidir. Kentlerin korunması, adalet
işleyişindeki aksaklıklar, yöneticilerin değiştirilmesi, farklı türde halkın istekleri gibi
konuların

padişaha

sunulmasına

ayanlar

aracılık

etmekteydi.

Halk-devlet

ilişkilerinde önemli rol oynayan ve aracılık yapan ayanlar, bölgelerindeki hatırlı ve
zengin kesimler tarafından seçilir ve yerel siyasetin yanında merkezi sistem üzerinde
de etkili olmaya çalışırlardı. Cuma Selamlığına çıkarken veya dönerken Padişahın
atının eğerine dilekçe bırakma yöntemiyle yönetime sorunlar ve istekler iletiliyordu.
Kimi zaman Padişahın doğrudan şikâyet dilekçelerini topladığı bile oluyordu.


II. Mahmut'tan sonra devlet halk ilişkilerinde meydana gelen önemli
değişiklikler yönetim ve yönetilen ilişkilerinin temelinde olmayıp
biçimiyle ilgilidir. Önce yeni araçlar devreye girmiş, sonra ilişkileri
iyileştirme gayretleri önemli olmuştu. Kamuoyunu bilinçlendirmek için
yeni yöntemlerin uygulandığı bu dönemde gazete kullanılmaya başlanıldı.
1824 yılında Smyrnéen (izmirli), Spectateur Oriental (Doğulu İzleyici) ve
1828 yılında da Courrier de Smyrne (izmir Postası) çıkarılırken 1860'da ilk
bölgesel gazetenin ve daha sonra 1908'e kadar uzanan bir süreçte de
önemli kentlerde vilayet gazetelerinin yayınlandığı görülmektedir. Yerel
dilde, Türkçe ve Fransızca olarak çıkarılan gazeteler, halkın günlük
konulardaki serzenişleri ve isteklerinin yanı sıra hükümete yöneltilen
siyasal nitelik ve içerikli görüşleri de yansıtmaktadır. Gazetede yer bulan

yakınma ve istekler dönemin halkla ilişkiler belgeleri (Kazancı, 2007: 220221 ) olarak değerlendirilebilir.


II. Abdülhamit döneminde sultanın halkla ilişkiler ve imaj sorunu her şeyin
önünde yer aldı. Halifelik unvanını iyi değerlendiren Abdülhamit, Müslüman halklar üzerinde etkili oldu. istanbul'dan Mekke'ye uzanan demiryolu
sayesinde Hindistan, Endonezya, Cezayir gibi ülkelerde sultan adına
hutbeler okutuldu. Dünya Müslümanlarının gururunu okşaması dolayısıyla
bu olayla ilgili Abdülhamit'e birçok ülkeden destek geldi (Kazancı, 2007:
221). Halkla ilişkilerde yapılan çalışmalarda hedef kitlenin desteğini
kazanmak temel olduğuna göre Abdülhamit tarafından uygulanan bu tür
çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilebilir.



Türkiye'de ( Akdağ, Erdem, 2009)

Türkiye'de ilk olarak halkla ilişkiler çalışmaları, milli mücadelenin
başlangıcından itibaren ve yeni devlet yapılanmasında görülmektedir.
Cumhuriyet döneminden başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli
adlar altında halkla ilişkiler çalışmalarına yer verilmiştir. Tek partili
dönemden başlayarak, çok partili dönemde de hükümet programlarında
yerini alan halkla ilişkiler faaliyetlerine kamu alanında planlı dönem olarak
da adlandırılan dönemde başlanmıştır. Özel sektörde ise yine aynı dönemi
kapsayan bir periyotta gelişme gösteren halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal
ve siyasi gelişmelerle birlikte bazen önemli hale gelmiş, bazen de sıkıntılı
dönemler geçirmiştir. Bu dönemlerden sonra ulusal çaptaki şirketlerin
uluslar arası ortaklarla çalışması gündeme gelmiş ve bu halkla ilişkilere

yeni bir boyut kazandırmıştır. Uluslar arası şirketlerin oturmuş halkla
ilişkiler yapılanması, Türkiye için de yeni bir durum olmuş ve halkla
ilişkilerin gelişim sürecinde önemli bir olay olarak ortaya çıkmıştır.
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde halkla ilişkilere verilen
önem artmış ve hedef kitlenin istek ve beklentileri şirketler tarafından
dikkate alınmaya başlanmıştır.


Milli Mücadele Döneminde Halkla İlişkiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet yönetiminin aciz olmasına ve
işgal durumundaki ülkenin durumuna karşı, bütün ulusu milli bağımsızlık
hakkında bilinçlendirmek için harekete geçmesi bu anlamda ilk çalışmalar
olarak ele alınabilir. Bu durum önce milli ordu bilincinin daha sonra da
halk desteğinin kazanılmasının sağlanmasında önemli olmuştur. Milli
Mücadele lehine kamuoyu oluşturmak için Erzurum Kongresi önemli bir
adımdır. Erzurum'da yayınlanan 'Albayrak Gazetesi'yayınlarıyla destek
olmuş ve halka kongrenin hedeflerini ve gayelerini anlatarak onları yeni
kurulmuş ekibin çevresinde toplamaya çalışmıştır (Fidan, 2008: 63-64).
Ulu Önder Atatürk 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde alınan
kararların halka duyurulması için 'İrade-i Milliye Gazetesihi bastırıp
dağıttırmış (Kalyon, 2007: 18) ve böylelikle 1920 yılında şimdiki basın ve
enformasyon müdürlüğünün temeli oluşturulmuştur (Bülbül, 2004; 38).
Bunun yanı sıra 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, Hâkimiyet-i Milli Milli
mücadele döneminde stratejik planın oluşturulması ve bu planın
uygulanmasını sağlayacak halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde ortaya
konulabilir (Fidan, 2008: 64-65):



Amaçların ortaya konulması, kaynakların belirlenmesi, stratejik plan
hazırlanması



Kurtuluş savaşında önde gelen kişiler ve gruplarla ilişki ve iletişim
Cemiyetlerin ve komitelerin kurulması, çalışmaların ve alınan kararların
yayılması



Resmi ve gayri resmi mücadele eden kişiler arasında işbirliğinin oluşturulması



Genelge, kararlar ve diğer çalışmalarla halkın katılımının sağlandığı
mitinglerin yapılmasının desteklenmesi



Milli mücadelenin başında bulunan yöneticilerin diğer ülkeler, işgal
kuvvetleri, yıkıcı cemiyetler ve saray hükümetine karşı ilişkilerin saptanması



İletişim için medya ile ilişkileri yürütmek, mevcut olan gazeteleri kullanmak, milli mücadele basını ile iletişim ağını kurmak, telefon ve
telgraftan faydalanmak.



Çok partili döneme kadar, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana görev
yapan hükümetlerin programlarında sadece 1 Kasım 1937- 11 Kasım 1938
tarihleri arasında göreve gelen 1.Celal Bayar Hükümeti'nin programında
polisin halkla ilişkilerine ilişkin bir hüküm olarak "polis ve amirlerinin
halkla olan münasebetleri ve halka karşı vazife ve hizmetleri için hususi
kurslar tertip" (Dağlı ve Aktürk, 1988'den akt. Acar’dan aktaran Akdağ,
Erdem, 2009) edeceğine vurgu yapılmaktadır. Yine bir istisna olarak,
1935'de

inönü

Kabinesi,

halkla

münasebetlerin

daha

iyi

nasıl

yapılabileceğini bir toplantısında görüşmüş, fakat ortaya somut bir
uygulama çıkmamıştır (Kazancı’dan akataran Akdağ, Erdem, 2009)
Akdağ ve Erdem’e göre, Halkla ilişkiler konusunda Cumhuriyet'in
kuruluşuyla beraber yapılan çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, devletvatandaş

ilişkilerine

dair

değerlendirme

ve

amaçların

hükümet

programlarında daha sıklıkla boy göstermeye başlaması ikinci Dünya
Savaşı'nın ardından çok partili döneme geçişle beraber olmuştur. Bu
dönemde, tek partili dönemden çok partili döneme geçilmiş, siyasi
partilerin hükümet olabilmek adına seçmene ihtiyaç duymasını beraberinde
getirmiştir. İktidara yürüyen siyasi partilerin seçim programlarına halkla
ilişkileri ifade eden, halkın istek ve beklentilerine çözüm getirecek unsurlar
ortaya konulmuştur. Çok partili hayata geçiş sürecinde devlet vatandaş
ilişkilerine verilen önem artmış ve bu doğrultuda çalışmalar yapılarak
hükümet programlarına konulmuştur. Hükümetlerin halkın oylarıyla seçilmeleri, kamu yönetimini kamunun istek ve beklentilerine göre
şekillendirmelerini de beraberinde getirmektedir.

1960'dan sonra kurulan yeni örgütlerde ise halkla ilişkiler ile
görevli bölümler, geniş hedef ve kadroya sahip kuruluşlardır. Bu tür
örgütlenmenin ilk örneği Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil
Şubesidir. Bu şube, kalkınma planını tanıtmak, planlı kalkınma
düşüncesini kamuoyuna benimsetmek vazifesiyle görevlendirilmiştir.
(Aşna, 1969’dan aktaran Akdağ, Erdem) Devlet Planlama Teşkilatı Yayın
ve Temsil Şubesi'nin bağlı bulunduğu Devlet Planlama Teşkilatı, 1961
yılında kurulmuş ve müsteşarlık düzeyinde başbakanlığa bağlanmıştır.
Aynı zamanda bünyesinde 'Tanıtma ve Halk Eğitimi şubesi bulunan Nüfus
Planlama Genel Müdürlüğü 1964 yılında planlı çocuk konusunun ailelere
benimsetilmesine yönelik olarak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
Ülkede planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle beraber, kalkınma için
alınacak kararların uzun vadeli hedeflere yöneltilmesi ve planlara
bağlanması belirli ilkelere göre hareket etmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Kamu alanında ortaya konulan çalışmalara Merkezi Hükümet Teşkilatı
Araştırma Projesiyle başlanılabilir. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma
Projesi (MEHTAP)
Türkiye'de daha kapsamlı halkla ilişkiler çalışmaları kısa adı MEHTAP

olan

'Merkezi

Hükümet

Teşkilatı

Araştırma

Projesinde

görülmektedir. 1962-63 yılında ortaya konulan ve merkezi hükümete bağlı
kurumlar arasında görev dağılımını incelemek ve kamu hizmetlerinin daha
verimli çalışmasının nasıl sağlanabileceğiyle ilgili öneriler sunmak
amacıyla yapılan geniş kapsamlı bir araştırma olan Mehtap Projesi Raporu,
Türkiye'de kamusal alanda hazırlanan ilk ve tek kapsamlı rapor olma
özelliğini taşımaktadır. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi
Yönetim Kurulu Raporu'nda (1966: 55) yer alan "devlet kuruluşlarının her

kademesindeki çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla ilişki kurmak
zorunludur" (akt. Törtop, 2006’dan aktaran Akdağ ve Erdem, 2009)
ifadeleri halkla ilişkilere verilen önemi göstermektedir. Ayrıca projede;
"Türk idaresinde de çeşitli kademelerde, her kurumun bünyesine uygun,
halkla temas ve dinleme usulleri kurmak gerekir" ifadeleriyle halkın
dikkate alınmasına ve halkın dinlenmesine vurgu yapılmaktadır.
Planlı döneme geçişle beraber, bir taraftan kamu yönetiminin genel
anlamda planlı kalkınması çabalarına, plan ve programların belirlenen
hedeflerine uyum sağlamaları boyutunda, diğer taraftan kalkınmanın
toplumun katılması ile hep birlikte çabaları gerektirmektedir. Bunun için
kamu hizmetlerinin teşkilatlandırılması ve gerçekleştirilmesinde katılımın
zorunlu olduğu belirlenmektedir. Halkın katılım, devlet vatandaş ilişkileri
gibi konularda yeni yaklaşımlarını beraberinde getiren bu durum kalkınma
planlarında ortaya konulmaktadır.

Uygulamalar
1. Dünyada ve Türkiye’de ki farklı dönemlerin tarihsel süreç içindeki
sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarını araştırmak ve halkla ilişkiler
uygulamaları ile bu farklı unsurlar arasında bağlantı kurmak.
2. Farklı ülke ve coğrafyalarda yaşayan toplumları hangi tür halkla
ilişkiler uygulamalarının daha çok etkilediği üzerinde durmak.

Uygulama Soruları
1.Almanya’da hangi halkla ilişkiler uygulamaları vardı ve ne amaçla

yapılıyordu?
2. Fransa’da hangi halkla ilişkiler uygulamaları vardı ?
3. Osmanlı döneminde farklı padişahların halka yönelik ne tür uygulamaları
vardı?
4. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemi ve günümüzde uygulanan halkla
ilişkiler faaliyetleri nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Almanya, Fransa, Osmanlı ve Türkiye’de milli mücadele
dönemi ve günümüzde gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları
anlatılmıştır ve bunlara yönelik örnek verilmiştir.

Bölüm Soruları
1. MEHTAP çalışmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesele Tertip Araştırma Projesi
b) Melez Takip Projesi
c) Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi
d) Merkezi Hikmet Düzeni Projesi
e) Merkezi Kamu Hizmetleri Projesi
2. Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturmak için Erzurum Kongresi
sırasında hangi gazete kongreyle ilgili bilgiler yayınlayarak halkı
bilgilendirmiştir?
a) Albayrak
b) Özgürlük
c) Yeni Kurtuluş
d) Müdafaa Hukuk
e) Havadis
3. Fransa'da halkla ilişkilerden söz edilmesi için hangi yıllarına kadar
uzanmak gerekir?
a) 1946
b) 1956
c) 1966

d) 1976
e) 1986
4. Osmanlı’da halkla ilişkiler konusuna en fazla yönelen akademisyen
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Betül Mardin
b) Metin Kazancı
c) İlter Turan
d) Alaeddin Asna
e) Ünsal Oskay
5. Hangi padişah döneminde sultanın halkla ilişkiler ve imaj sorunu her
şeyin önünde yer almıştır?
a) II. Abdülhamit
b) II. Murat
c) II. Mehmet
d) Vahdettin
e) Abdülmecid

6. Halkla ilişkiler Kamusal alanları oluşturur ancak Habermas’a göre
kamusal alanları parçalar.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Küreselleşme halkla ilişkilerin de uygulamalarını dönüştürmüştür.
a) Doğru

b) Yanlış

8. MEHTAP projesi beklenildiği gibi başarılı olmuştur.

a) Doğru

b) Yanlış

9. Avrupa’da uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları kamu odaklı iken ABD’de
uygulanan çalışmalar hedef kitle odaklıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

10. Toplumun kültürel yapısı kurumların kültürel yapılarını
etkiler.
a) Doğru

b) Yanlış

4.MESLEK ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER
GELİŞİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Bu bölümde Halkla ilişkilerin mesleki bağlamında gelişimi
anlatılacaktır. Ulusal ve uluslar arası halkla ilişkiler kuruluşları ve
bunların amaç ve işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca değer temelli bir
halkla ilişkiler ne demektir sorusu tartışılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değer temelli halkla ilişkiler ne demek?
2. IPRA, CERP ve TÜHİD’in kurulrş amaç ve işlevleri
nelerdir?
3. Halkla İlişkilerde işlevsel mantık nedir?
4. Botan ve Hazleton’un halkla ilişkilerle ilgili görüşleri
nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla

ilişkilerde Bu

mesleki gelişim

Halkla Konuyla ilgili literatür

bölümde

ilişkilerin

mesleki okunarak

bağlamında

gelişimi yönelik

anlamak,

arası

halkla

ilişkiler

kuruluşları

ve

bunların

amaç

ve

işlevlerini

öğrenmek.

Ayrıca değer temelli bir
halkla ilişkiler sorusunu
tartışmak.

buna
örnekler

ve değerlendirilerek.

Ulusal

uluslar

ve

Anahtar Kavramlar


Motivasyon: Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne,
toplumsal konu yada olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgilerine
dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön
eğilimidir.



İkna: Basit emirler, talimatlar ve komutlardan ayrı olarak
dinleyicinin başka yollar seçmekte

özgür iken

sizin ona işaret

ettiğiniz yolu seçmesidir.


Etik: Neyin iyi neyin kötü, neyin doğru yada yanlış olduğunu
gösteren standart değerlere ilişkin ilkelerdir.

GİRİŞ
Bu bölümde Halkla ilişkilerin mesleki bağlamında gelişimi anlatılacaktır.
Ulusal ve uluslar arası halkla ilişkiler kuruluşları ve bunların amaç ve
işlevleri anlatılacaktır. Ayrıca değer temelli bir halkla ilişkiler ne demektir
sorusu tartışılacaktır.


Meslek Alanında Halkla İlişkiler Gelişimi : ( Akdağ, Erdem, 2009, 4045)



Amerika'daki gelişmelerinin paralelinde Avrupa ülkelerinde de halkla
ilişkilere yoğun ilgi duyulmaktaydı. İngiltere'de 1948 yılında 'Halkla
ilişkiler Enstitüsü' adıyla kurulan meslek örgütünün bir benzeri Fransa'da
1950 yılında, bir diğeri ise 1955 yılında kurulmuştur. Batı Almanya'da ise
bu çalışmalar, 1959 yılında halkla ilişkiler yöneticilerinin bir çatı altında
toplandığı bir dernek aracılığıyla yürütülmekteydi. 1960'lı yıllardan
itibaren ise artık tüm ülkelerde halkla ilişkilerin yaygınlaştığını söylemek
mümkündür. Dünyanın her yerinde halkla ilişkilerin gelişimine katkı
sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır ve bunlar gün geçtikçe giderek
artmaktadır.



IPRA (Uluslar Arası Halkla İlişkiler Derneği)
Kısa adı IPRA olan Uluslar arası Halkla İlişkiler Derneği'nin
kuruluşu 1949 yılı Kasım ayında, Londra'da gerçekleşen bir toplantı
esnasında 2 Alman 4 İngiliz halka ilişkiler uygulayıcısı tarafından somut

hale

getirilmiştir.

Çok

uluslu

bir

halkla

ilişkiler

uygulaması

gerçekleştirmek ve uluslar arası platformda halkla ilişkilere uluslar arası
standartlar geliştirip kalite ve etkinliği artırmak için halkla ilişkiler
uygulayıcıları böyle bir girişimin gereksinimini ortaya koymuşlardır.
IPRA, resmi olarak 1 Mayıs 1955'te kurulmuştur.
Her üç yılda bir ise IPRA Dünya Halkla İlişkiler Kongresi'ni
düzenlemekte

ve

buna

sponsor

olmaktaydı.

Bu

kongre

bütün

profesyonelleri bir araya getirmekte, yeni ve daha ileri standartların
oluşumu ve uluslar arası anlamda işbirliğinin kurulmasını sağlamaktaydı.
Halkla ilişkiler uygulamalarında yüksek standartların getirilmesi ve etik
kuralların konulması IPRA'nın kurulmasındaki temel iki amaçtır. Bu
bağlamda IPRA çeşitli normlar ve kanunlarla etik, moral ve sosyal
sorumluluk

bakış

açısının

geliştirilmesini

amaçlamaktadır.

Dünya

genelindeki bütün dernek üyelerinin üzerinde uzlaşı sağlanmış standartlar,
etik kurallar ve davranışları kurmayı amaçlayan IPRA Yönetim Normları
adı altında bir dizi normları 1961 yılında Venis Toplantısında karara
bağlamıştır. IPRA tarafından kabul edilen bu normlar dünya milletleri
tarafından kabul edilen temel normlar olma özelliği taşımaktadır. Etik
bakış açısının geliştirildiği uluslar arası etik normlar bir başka deyimle
Atina Kuralları 1965 yılında IPRA konseyi tarafından geliştirilmiştir. Bu
kurallar uluslar arası insan hakları bildirgesine uyumlu ve dünya devletleri
tarafından genel kabul görmüş kurallardır.
IPRA barışı, sosyal adaleti, kültürlerarası diyaloğu ve halkla
ilişkilerin rolünün prensiplerini anlamak için kitle iletişim araçlarını
kullanan kimselere verilmektedir. Ödül kurumu ilk defa Nobel tarafından

ödüllendirilmiştir. Ödülü kazanan kimseler, uluslar arası Kızılhaç vb. gibi
örgütleri de dahil etmişlerdir. Uluslar arası etik

kuralları, standartları ve sosyal sorumluluğu destekleme amacında olan IPRA, aynı zamanda
halkla ilişkiler uzmanlığı alanındaki bütün profesyonel faaliyetleri ve uzmanlık gelişimini de
desteklemektedir. Bu ödül ilk olarak 1990 yılında uygulamaya konuldu. Amacı halkla
ilişkiler uzmanlığının profesyonel bakış açısını geliştirmek ve uzmanlık bilgisini
desteklemektir. Kendi içinde birçok branşta değerlendirme yapılmaktadır. Bunlar kalite,
araştırma metodolojisi, araştırma planlama gibi ifade edilebilir.


Kısa adı PRSA olan Amerikan Halkla İlişkiler Derneği, kendisini dünyanın halkla
ilişkiler konusundaki en geniş örgütü olarak tanımlamaktadır. 100 farklı branşta
22.000 den fazla üye ile işletme ve endüstrilere, firmalara, kamu kuruluşlarına,
hastanelere, okullara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet etmektedir. Marka
tescili 1947 yılında yapılan PRSA'nın ilk amaçları, halkla ilişkiler konusunda
standartlar geliştirmek ve çeşitli konu başlıklarında eğitimler vererek halkla ilişkiler
uygulayıcılarını uzman hale getirmektir. Halkla ilişkiler uzmanlığını geliştirmek,
büyütmek ve vizyonunu birleştirmek amacında olan PRSA kendisini, değer, talep ve
global bir halkla ilişkiler anlayışı inşa eden üst bir kuruluş olarak ifade etmektedir.
PRSA halkla ilişkiler uzmanlığını ve uzmanlarını artırmak ve ilerletmek, toplumu
kuvvetlendirmek, global liderlik oluşturmak şeklinde üç çekirdek alanda inşa
etmektedir. PRSA vakfı fonlarını eğitim, araştırma ve burslar olarak üç alana
ayırmaktadır:



CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu)
Kısa adı CERP olan Avrupa Halkla ilişkiler Konfederasyonu 1959 yılında Brüksel'de

kurulmuştur. Konfederasyon Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda da faaliyet içinde
olan ulusal halkla ilişkiler dernekleri ve mesleksel deneyimlere sahip olanlar tarafından
oluşturulmuştur. Halkla ilişkiler uzman ve danışmanları, serbest çalışanlar, araştırmacılar,
eğitimciler ve bu alanda eğitimlerine devam eden öğrenciler konfederasyona üye
olabilmektedirler. Kurulan bu konfederasyonun temel amacı, dünyadaki halkla ilişkiler
kuruluşları ve üyeleri arasında bilgi alışverişini oluşturmak ve Avrupa'daki mesleği temsil
etmektir. CERP, 22.000 halkla ilişkiler uzmanları, danışmanlar, serbest çalışanlar,
eğitimciler, araştırmacılar ve Avrupa'daki öğrencileri temsil etmektedir. Konfederasyonun
temel amacı, halkla ilişkiler birlikleri ve onların dünyadaki üyeleri ile işbirliği kurmak ve
iletişimi geliştirmek için Avrupa halkla ilişkiler profesyonellerini temsil etmektir. 2006 da
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CERP, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi için www.qlobalpr.org adresini Avrupa'daki
yapılanmanın bir kanadı olarak global birliklere bağlanmak için oluşturdu. CERP ayrıca
Avrupa'daki halkla ilişkiler birlikleri, dernekler ve merkezlere köprü görevini üstlenir.
CERP'nin üyeliği Avrupa'da önde gelen profesyonel birliklerin ve halkla ilişkiler
üyeliklerinin ana yapısını oluşturur.



ICCO (Uluslar arası Halkla İlişkiler Danışmanlar Birliği)
Kısa adı ICCO olan Uluslar arası Halkla ilişkiler Danışmanlar Birliği, Londra

merkezlidir. Birlik, küreselleşmeye karşı halkla ilişkiler uzmanlarının sesini duyurmak için
1986 yılında kurulmuştur. ICCO üyeleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Amerika ve
Avustralya gibi dünyada bulunan 30 ülkedeki halkla ilişkiler danışmanlık ajanslarını temsil
eden ulusal ticari kuruluşlardan oluşmaktadır. 25.000 çalışanını da üye olarak kabul eden
1.000 halkla ilişkiler danışmanlık ajansları olarak ticari birlikler, üyeliğe kabul etmektedir.
ICCO, dünyanın en iyi halkla ilişkiler danışmanlık ajanslarının tanışmak, sorun ve ilgilerini
tartışmak için bir araya gelme ortamı sağlar.


TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)
Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki P.R. uzmanlarını bir çatı altında toplayarak

meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda
çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kurulmuştur. Kurucuları, Alâeddin Aşna, Ahmet
Ramazanoğlu, Affan Başak, Ayşegül Dora, Babür Ardahan, Canan Usman, Cüneyt
Koryürek, Ender Gürol, Mehmet Akter, Mehmet Turaç, Necdet Günkut, Rıdvan Menteş ve
Sağlam Dala- man'dır. Derneğin ilk başkanı Alâeddin Asna'dır. Daha sonra bu görev Betül
Mardin, Engin Vardar, Ergüder Tımova, tekrar Alâeddin Aşna ve Meral Saçkan tarafından
yürütülmüştür. Şu anki başkanı Figen Toksü'dür.
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği üyeleri, halkla ilişkiler mesleğinin profesyonel
değerlerini ve itibarını korumak doğrultusunda aşağıda yer alan meslek ahlak ilkelerini
benimser, uygular, yaygın ve doğru olarak uygulanması konusunda aktif rol üstlenir.
Misyonu halkla ilişkiler mesleğinde etik kodları ve profesyonel standartları geliştirmek,
benimsetmek ve gözetmek, üyeleri, iletişim alanındaki diğer meslek örgütleri ve paydaşları
ile ulusal ve uluslararası meslek etiği ilkelerine, dayanışmaya, bilgi alışverişine ve
etkileşime dayalı ve sürekli gelişime odaklı bir iletişim ortamı oluşturmak, halkla ilişkiler
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mesleğinin itibarını yükseltmek ve bir yönetim bilimi olarak benimsenmesini sağlamaktır.
Vizyonu ise Türkiye'de halkla ilişkiler sektörünün en güçlü sesi ve uluslararası platformda
mesleki referans noktası olmayı benimseyen dernek faaliyetlerine hız kazandırarak devam
etmektedir.

DEĞER TEMELLİ HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİNİ ANLAMLANDIRMAK
Bu başlıkta öncelikle halkla ilişkilere yönelik tarihsel yaklaşımları genel biçimiyle ele
almak ve halkla ilişkilere ilişkin paradigmaları değerlendirmek yararlı olacaktır. Halkla
ilişkilerin ortaya çıkışı ve kullanımı ile ilgili çeşitli düşünceler bulunmaktadır. Halkla
ilişkilerin tarihsel açıklamasını yapan üç mantıksal tanımlamayı Tim Vos gerçekleştirmiştir.
Bunlar, işlevselci mantık, kurumsal mantık ve kültürel mantıktır. Halkla ilişkiler tarihi
kuramsal ve yöntemsel olarak bu üç unsur çerçevesinde irdelenmektedir. L’Etang ise, halkla
ilişkilere yönelik tarihsel açıklamaların nötr olmadığını, ideolojik ve ahlaki unsurlar
taşıdığını belirtmiştir. Öte yandan Pieczka, işlevselci mantığın biçiminin, sistem kuramının
günümüzdeki halkla ilişkiler kuramını öngördüğünü belirtmektedir. Halkla ilişkilerin sosyal
bir kurum olarak gelişiminin aktarılmasında farklılıklar vardır: Cutlip, ilk halkla ilişkiler
ajansının 1900 yılında Boston’da müşterilerine tanıtım yapma amacıyla kurulduğunu
belirtmiştir. Diğer halkla ilişkiler tarih aktarıcıları ise, tanıtım işlevi, açıklayıcılık işlevi ve
karşılıklı çıkarların gözetilmesi işlevlerini ortaya koymuşlardır. Bu tanımlar farklılıklar
içermesine karşın genel olarak halkla ilişkilerin bu işlevlerin hepsinden yararlandığını öne
sürmüşlerdir. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da basın ajansı ya da tanıtım eylemlerinin
halkla ilişkileri sosyal bir kurum olarak yapılandırmadığıdır. Kurumsal halkla ilişkiler
denildiğinde ise, çeşitli kurumlar arasında paylaşılan inançlar ve pratikler bütünü
anlaşılmalıdır. Kurumsal halkla ilişkilerin kurumsal statüye ulaşmasının bir göstergesi,
1920’lerde ilk kez New York Times index’inde yer almasıydı. Halkla ilişkilerin
terminolojiye düzenli girişi ise 1927’de gerçekleşmiştir (Vos, 2011: 119-140).
Halkla ilişkiler hem bir mesleki uygulama alanı, hem de kendi araştırma ve kuram
temeli ile iletişimin bir alt dalıdır. Halkla ilişkiler, akademik bir alan olarak nisbeten yeni
olmasına rağmen, yalnızca son 25 yıl içinde hatırı sayılır kuramlar geliştirmiştir. Halkla
ilişkiler alanı, çeşitli iletişim ya da kitle iletişim alanlarına bilgi sağlayacak potansiyeli olan,
diğer konuların yanı sıra, sağlık, risk ve siyasal iletişim alanları için yararlı olabilecek
kuramsal ve kavramsal araçlar sağlayan, kuramsal temele dayalı uygulamalı iletişime doğru
gelişim göstermektedir. Halka ilişkiler, sağlık iletişimi ve siyasal iletişimi paralelinde,
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uygulamalı bir iletişim biçimi

olarak algılanmaktadır. Aslında, Gazetecilik ve Halkla

İlişkiler Eğitimi Birliği (AEJMC), Uluslararası İletişim Birliği (ICA), Ulusal İletişim
Birliği'nin (NCA) halkla ilişkiler birimlerine ve 2003'teki Uluslararası Halkla İlişkiler
Araştırma Konferansına gönderilen yaklaşık 250 makale, halkla ilişkilerin, iletişimin en çok
araştırılan alanlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, A.B.D'de halkla
ilişkiler eğitimi veren yüzlerce üniversitenin 70'ten fazlasında halkla ilişkiler alanında
lisansüstü derece de verilmektedir. Avustralya, Brezilya, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra,
Avrupa, Asya ve Amerika kıtasının birçok ülkesindeki üniversitelerin halkla ilişkiler
bölümlerine büyük sayıda öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Gerçekten de pek çok iletişim, kitle
iletişimi ve gazetecilik bölümü, kişilerarası ve küçük gruplarla iletişim, hitabet ve benzer
bölümlere yaptırılan kayıtların çok ötesine geçen bölüm, halkla ilişkiler bölümlerine bağımlı
hale gelmiştir (Botan & Taylor, 2004: 645).
Halkla ilişkiler meslek alanının durumuna dair Botan ve Maureen’e göre, halkla
ilişkilerin, kendi özel bilimsel dergilerini çıkarma, mesleki ve akademik birlikler, yayıncılar
ve işbirliğine yönelik ilişkiler ağını geliştirme konusunda çok daha ileri olduğu söylenebilir.
Public Relations Quarterly, akademik ve mesleki ilgi alanları arasında bir köprü
oluşturmakta, Public Relations Journal ise Amerikan Halkla İlişkiler Derneği (PRSA)
üyeleri için bir sektör dergisi olma özelliği taşımaktadır. Botan, halkla ilişkiler alanında
araştırma

yapanların

kendi

bilimsel

dergileri

dışındaki

yerlere

nadiren

makale

gönderdiklerini ve bu nedenle iletişim alanındaki akademisyenlerin halkla ilişkiler kuramı
ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını belirtir. Halkla ilişkiler konusunda ders
kitapları haricindeki bilimsel nitelikli kitapların da, bu konuda 25'ten fazla kitap yayınlamış
olan Erlbaum ve Sage Publications olmak üzere belli başlı iki yayınevi tarafından basıldığı
görülmektedir. Halkla ilişkiler alanındaki burslar, iletişim ya da kitle iletişimi konusundaki
çalışmalar yapan akademisyenlere pek açık olmadığından, halkla ilişkiler genellikle teknik
ya da kâr amaçlı bir alan olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, halkla ilişkiler alanındaki
akademisyenler, araştırmacı ve kuramcıdan çok, teknik becerilere sahip kişiler olarak
algılanmaktadır. 1990'ların sonunda Heath, "alanı tanımlayacak ve uygulamayı geliştirecek
şekilde halkla ilişkiler kuramının detaylı olarak ele alınmasını sağlamak" üzere bu alandaki
akademisyen ve uygulayıcıları tebliğ sunmaya davet etmiştir. Heath'in çabalarının sonucu,
akademisyenlerin ve uygulayıcıların kuram ve araştırmaya yönelik bakış açılarını bir araya
getiren ve 62 bölümden oluşan Handbook of Public Relations'tır. Heath'in kitabı, halka
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ilişkiler alanında son on yılda olanların "bir devrim mi, yoksa evrim mi" olduğunu
göstermiştir (ibid. s. 646).
Aslında, kronolojik olarak Ferguson (1984), Pavlik (1987), Botan ve Hazleton (1989),
Pasadeos, Renfro ve Hanily, Vasquez ve Taylor (2001), Sallo, Lyon, Acosta-Alzuru ve
Jones tarafından atılmış olan temelin, alan için büyük değer taşıdığına ve bir bütün olarak
düşünüldüklerinde tüm bu kişilerin tamamiyle uygun kararlar verdiklerine ve uzlaşıma
vardıklarına inanılmaktadır. Buna göre sunulan kronolojik sıralama: (ibid. ss. 648-650)

• Ferguson 1984
Ferguson'un (1984) halkla ilişkiler kuramını araştırmaya yönelik ilk girişim olarak
nitelendirilen ve oldukça ses getiren tebliği, Public Relations Review'un yayın hayatına
başladığı 1975'ten sonraki 9 yıl içinde yayınladığı makalelerin analizine yöneliktir Ferguson,
araştırma konusunda (kuram değil) üç kategori belirlemiştir: sosyal sorumluluk/etik, sosyal
konular ve konu yönetimi, kamu ilişkileri. Halkla ilişkiler kuramına ilişkin kaynakça
taraması yapan daha önceki araştırmacılar gibi Ferguson da halkla ilişkiler alanında yapıcı
nitelikte fazla kuramsal çalışma olmadığı sonucuna varmıştır. Ferguson aynı zamanda,
örgütler ile kamuları arasındaki ilişkilerin analiz ölçütü olarak düşünülmesi ve
kuramsallaştırma konusunda odaklanılması gereken nokta olarak -pek çok bakımdan
günümüzdeki halkla ilişkiler kuram ve araştırmalarında hâlâ egemenliğini sürdüren görüşüilk kez dile getiren kişidir. İlişkiye dayalı yaklaşım olarak bilinen bu görüş, daha sonradan
Broom, Casey ve Ritchey, Ledingham ve Bruning, Kent ve Taylor tarafından geliştirilmiştir.

• Pavlik 1987
Halkla ilişkiler alanındaki araştırma ve kuramları mevcut kaynakça dışında bir kitap
halinde bir araya getirmeye yönelik ilk çabanın ürünü What Research Tells Us'tır (Pavlik,
1987). Bir kuram kitabı olmamakla beraber Pavlik'in kitabı, halkla ilişkiler çalışmalarından
çıkarılan kuramsal derslerin özeti şeklindedir. Pavlik, “özellikle halkla ilişkiler kuram ve
kavramları konusunda oldukça az araştırma olmasına rağmen, iletişim araştırmalarına ilişkin
çok sayıda çalışma yapıldığını" belirtmiştir. Pavlik, "belli başlı araştırma bulgularını" 18
alanda ortaya koymuştur .

• Botan ve Hazleton
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Halkla ilişkiler kuramına ilk sistematik yaklaşım, önceki dönemlerden günümüze kadar
yapılan araştırmalar hakkındaki tartışmalardan uzak olan Public Relations Review (1989)
adlı derleme bir kitaptır. Bu kitap halkla ilişkiler kuramına; meta-kuramsal, kuramsal ve
uygulamalı konular olmak üzere üç farklı açıdan yaklaşmaktadır. Botan ve Hazelton, halkla
ilişkiler kuramının zamanının geri kalmış olduğu sonucuna varmışlardır. Buna ilâveten,
Botan ve Hazelton, sosyal alanda kuram geliştirmeye yönelik bilimsel yaklaşımın halkla
ilişkiler için de uygun olduğunu, dolayısıyla sosyal bilimlerdeki mevcut kuramların hem
halkla ilişkilerin daha iyi anlaşılmasında, hem de uygulamalarının geliştirilmesinde verimli
bir biçimde kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
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Uygulamalar
1. Değer temelli halkla ilişkiler çalışmalarına örnekler veriniz.
2. Farklı halkla ilişkiler kuramcılarının düşüncelerini anlatınız.
3. Ulusal ve uluslar arası halkla ilişkiler kuruluşlarının amaç ve işlevlerini
tartışınız.
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Uygulama Soruları

1. Değer temelli halkla ilişkiler nedir?
2. Pavlik, Botan- Hazleton ve Ferguson’un düşüncelerini yazınız.
3. IPRA, PRSA ve ICCO’nun görevlerini ve işlevlerini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Halkla ilişkilerin mesleki bağlamında gelişimi anlatılmıştır. Ulusal ve uluslar
arası halkla ilişkiler kuruluşları ve bunların amaç ve işlevleri ele alınmıştır. Ayrıca değer
temelli bir halkla ilişkiler ne demektir sorusu tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. İngiltere'de 'Halkla ilişkiler Enstitüsü' adıyla kurulan meslek örgütü hangi yıl kurulmuştur?
a) 1947
b) 1948
c) 1949
d) 1950
e) 1952
2. Uluslar Arası Halkla İlişkiler Derneği’nin İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) PRSA
b) IPRA
c) IUEE
d) TUHID
e) IDA
3. Amerikan Halkla İlişkiler Derneği’nin İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) IDA
b) ICCO
c) PRSA
d) IPRA
e) CERP
4. Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu’nun İngilizce kısaltması aşağıdakilerden
hangisidir?
a) CERP
b) PRSA
c) IDA
d) IPRA
e) TUHID
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5. Uluslar arası Halkla İlişkiler Danışmanlar Birliği’nin İngilizce kısaltması aşağıdakilerden
hangisidir?
a) TUHID
b) IPRA
c) IDA
d) ICCO
e) UEII

6. İngiltere'de 1948 yılında 'Halkla ilişkiler Enstitüsü' adıyla kurulan meslek örgütünün bir
benzeri Fransa'da 1950 yılında, bir diğeri ise 1955 yılında kurulmuştur. Batı Almanya'da ise
bu çalışmalar, 1959 yılında halkla ilişkiler yöneticilerinin bir çatı altında toplandığı bir
dernek aracılığıyla yürütülmekteydi.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Kısa adı IPRA olan Uluslar arası Halkla İlişkiler Derneği'nin kuruluşu 1949 yılı Kasım
ayında, Atina’da gerçekleşen bir toplantı esnasında 2 Alman 4 İngiliz halka ilişkiler
uygulayıcısı tarafından somut hale getirilmiştir. Çok uluslu bir halkla ilişkiler uygulaması
gerçekleştirmek ve uluslar arası platformda halkla ilişkilere uluslar arası standartlar geliştirip
kalite ve etkinliği artırmak için halkla ilişkiler uygulayıcıları böyle bir girişimin gereksinimini
ortaya koymuşlardır.
a) Doğru

b) Yanlış

8. Kısa adı PRSA olan Amerikan Halkla İlişkiler Derneği, kendisini dünyanın
halkla ilişkiler konusundaki en geniş örgütü olarak tanımlamaktadır. 100 farklı branşta
22.000 den fazla üye ile işletme ve endüstrilere, firmalara, kamu kuruluşlarına,
hastanelere, okullara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet etmektedir. Marka tescili
1947 yılında yapılan PRSA'nın ilk amaçları, halkla ilişkiler konusunda standartlar
geliştirmek ve çeşitli konu başlıklarında eğitimler vererek halkla ilişkiler uygulayıcılarını
uzman hale getirmektir.
a) Doğru

b) Yanlış
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9. ICCO üyeleri, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Amerika ve Avustralya gibi dünyada
bulunan 30 ülkedeki halkla ilişkiler danışmanlık ajanslarını temsil eden ulusal ticari
kuruluşlardan oluşmaktadır. 25.000 çalışanını da üye olarak kabul eden 1.000 halkla ilişkiler
danışmanlık ajansları olarak ticari birlikler, üyeliğe kabul etmektedir. ICCO, dünyanın en iyi
halkla ilişkiler danışmanlık ajanslarının tanışmak, sorun ve ilgilerini tartışmak için bir araya
gelme ortamı sağlar.
a)Doğru

b) Yanlış

10 Halkla ilişkiler kuramına ilk sistematik yaklaşım, önceki dönemlerden günümüze

kadar yapılan araştırmalar hakkındaki tartışmalardan uzak olan Public Relations
Review (1989) adlı derleme bir kitaptır. Bu kitap halkla ilişkiler kuramına; metakuramsal, kuramsal ve uygulamalı konular olmak üzere üç farklı açıdan
yaklaşmaktadır. Botan ve Hazelton, halkla ilişkiler kuramının zamanının geri kalmış
olduğu sonucuna varmışlardır.
a)Doğru

b) Yanlış
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5. FARKLI YAKLAŞIMLAR BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Bu bölümde işlevselci ve birleştirici yaklaşımlar bağlamında halkla ilişkiler ele alın
acaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sallo, Lyon, Acosta-Alzuru ve Jones’un halkla ilişkiler ile ilgili düşünceleri
nelerdir?

2. İşlevselci yaklaşım nedir?
3. Birleştirici yaklaşım nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Farklı paradigmalarda halkla Halkla ilişkilerin farklı
ilişkiler

Çeşitli kuramsal bilgiler ve

paradigmalarını

uygulamalar

okuyabilmek

gerçekleştirilerek.
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Anahtar Kavramlar


Söylem: Söylem, dilin kullanım biçimidir. Dil ve söylem ilişkisi buradan
kaynaklanmaktadır. Ancak söylem, sadece dil ile sınırlandırılamamaktadır. Çünkü
söylem karşılıklı iletişimin tamamını içerir. Dil ise düşünceyi ve ideolojiyi taşıyan
temel bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.



Edim: Edim veya yapılan iş, eylem, bireyin herhangi bir alandaki gözlemlenebilen
davranışıdır. Eğitim bağlamında edim, öğrencinin derslerde yaptıklarıdır.



Paradigma: Model ya da kuramsal çerçeve anlamında kullanılabilen bir terimdir ve
göstermek, anlaşılır kılmak, örnek teşkil etmek, sınırları belli olan ön bulgu ve genel
anlamında da dünya bakışı anlamlarına gelir.
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GİRİŞ
Bu bölümde işlevselci ve birleştirici yaklaşımlar bağlamında halkla ilişkiler ele alınacaktır.

• Pasadeos, Renfro ve Hanily, 1999
Pasadeos, Renfro ve Hanily (1999), halkla ilişkiler alanındaki etkili bilim insanlarını ve
araştırmalara

yapılan

göndermelerin

sıklığı

bağlamında

bir

alıntı

analizi

gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla, araştırma alanlarının belirlenmesine önemli bir destek
sağlamakla kalmayıp, en sık alıntı yapılan kişi ya da araştırmaların sınıflandırılmasına da
yardımcı olmuşlardır. Bu sınıflandırmalar içinde Pasadeos ve arkadaşları en çok alıntı
yapılan çalışmalara yönelik olarak 6 kategori belirlemişlerdir ve kuram geliştirmeye bağlı
olarak, halkla ilişkilerin "gelecekte belli orandaki paradigmatik ve konusal farklılıktan
yararlanabileceği" sonucuna varmışlardır. Bu sonuç, Sallot, Lyon, Acosta-Alzuru ve Jones'in
ulaştığı, "elde edilen bulguların, baskın durumdaki herhangi bir paradigmanın aslında ortaya
çıkmadığı" sonucuyla bağdaşmaktadır.

• Vasquez ve Taylor, 2000
Vasques ve Taylor, Botan ve Hazleton'ın sosyal bilimler konusundaki bakış açılarıyla
tutarlı olacak şekilde, Communication Yearbook 24'te yayınlanan makalelerinde, "halkla
ilişkilerin hem sosyal bilimlerde bir alan hem de mesleki uygulama" olduğunu ifade
etmişlerdir.

• Sallo, Lyon, Acosta-Alzuru ve Jones, 2003
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Yakın zaman önce Sallot vd. Ferguson'ın çalışmasının tekrarını, genişletilmiş olarak
yayınladılar. Ferguson'ın açtığı yolu takip eden Sallot ve arkadaşları, araştırmalarını yalnızca
halkla ilişkiler konusundaki bilimsel dergilerle sınırlı tuttular, dolayısıyla bu kaynaklar
dışındaki makale ve kitaplar dışarıda bırakılmış oldu. Ferguson araştırmasını halkla ilişkiler
alanındaki en eski 9 bilimsel dergiye dayandırıken, Sallot ve arkadaşları Journal of Public
Relations Research'ü de araştırmalarına katarak, 748 başlık, özet ve makaleyi incelemiş
oldular. Sallot ve arkadaşları, Public Relations Review ve Journal of Public Relations
Review'da yayınlanan makalelerin yaklaşık % 20’sinin -ya da 148 tanesinin- kuram
geliştirmeye ilgili olduğunu belirlemişlerdir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda akademik bir alan
olan halkla ilişkiler giderek daha kuramsal hale gelmektedir.
Halkla ilişkiler kavramının gelişimine yönelik kuramsal açıklamalar oldukça önemlidir.
Bunlara yönelik varsayımlara bakıldığında, Burrell ve Morgan, halka ilişkiler olgusuna
ilişkin çeşitli sosyolojik paradigmalar belirlemişlerdir. İletişim alanındaki akademisyenlerin
çoğu ontoloji (bir olgunun özü), epistemoloji (bilgimizin dayanağı) ve aksioloji (değer
verilen şey) konusundaki tartışmalara yabancı değildir. Vasquez ve Taylor, halkla ilişkiler
alanındaki araştırmalarda yol gösterici olacağına inandıkları sekiz varsayım belirlemişlerdir.
Halkla ilişkilere yönelik bağlamlar; kültürel/uluslararası, yeni teknoloji, risk, parasal kaynak
sağlama, eğitim, kriz ve siyasal iletişimi içermektedir. Böyle bir ortamda, araştırmacılar,
ivedi durum ya da gereksinimleri anlamak ve bu tip durumlarla karşı karşıya gelebilmek için
sosyal bilim, retorik, eleştirel/feminist ve kültürel bir yaklaşım gibi metodolojik bir bakış
açısı benimsemektedir. Son olarak, belirli bir kuram ya da kuramsal yaklaşımın, anlama
ve/veya uygulamayı yönlendirmek üzere nasıl benimsendiği belirlendikten sonra, bu
yaklaşımlar, işlevsel ve oluşuma yönelik bakış açıları şeklinde gruplanmalıdır. Halkla
ilişkiler, işlevsel bir iletişim faaliyetinden, ortaklaşa oluşturma yöntemine (cocreational)
yönelik bir iletişim faaliyetine doğru değişmiştir. Buna göre bu yaklaşımlar şu şekilde ele
alınmıştır: (ibid. ss. 651-652)

• İşlevsel Yaklaşım
Son yirmi yılda halkla ilişkiler, işlevsel bakış açısından, birleştirici (ortaklaşa oluşturma)
yaklaşımına doğru bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Halkla ilişkiler alanının ortaya çıktığı ilk
yıllarda yaygın olan işlevsel yaklaşım, kamuları ve iletişimi örgütsel amaçları
gerçekleştirmek için gerekli araçlar olarak görür. Bu bakış açısı genel olarak teknoloji ve
stratejik örgütsel mesajların üretimine yöneliktir. Araştırma da, örgütsel hedeflerin
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geliştirilmesine bağlı olarak belirli bir rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları ile
medya arasındaki en önemli çıkar ilişkisi, gazetecilik teknikleri ve üretim becerisine
dayanmaktadır. İşlevsel yaklaşımla ilgili araştırmalar, geleneksel olarak reklamcılık,
pazarlama ve medya ilişkileri gibi tecimsel nitelikli faaliyetlere yönelik olarak yapılmıştır.
Bu yaklaşımın tersine, araştırmacılar halkla ilişkilerin ilişki oluşturmaktan çok belirli
örgütsel hedeflerin başarılması için araç olarak kullanımına yönelmişlerdir. Medya
ilişkilerine yönelik kuramlar olarak bilgi desteği, gündem oluşturma ve ikna, bu işlevsel
yaklaşıma katkıda bulunmaktadır. Halkla ilişkiler alanındaki akademisyenler uzun yıllar bu
işlevsel yolu takip etmişlerdir. Bu yüzden halkla ilişkiler kuramının pragmatik
uygulamalarla sıkı sıkıya bağlantılı olması nedeniyle, faydacı kuramlar yaygın olarak
uygulanmaktadır. Ancak, halkla ilişkiler, kuramsal konulara giderek daha çok ilgi
gösterdikçe, işlevsel yaklaşımın dışına çıkarak, iletişime bir anlam oluşturma süreci olarak
bakan yaklaşımlara yönelmiştir (ibid. ss. 651-652)

• Birleştirici Yaklaşım (Ortaklaşa Oluşturum)
Birleştirici ya da ortaklaşa oluşturum yaklaşımı, kamuları, anlam ve iletişimi ortaklaşa
oluşturan öğeler olarak görür, çünkü ancak bu şekilde paylaşılan anlamlar, yorumlamalar ve
hedefler konusunda uzlaşıma varılabilir. Bu yaklaşımın esas odaklandığı konu, kamularla
örgütler arasındaki ilişkilerdir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için araştırmalar
yapılmaktadır ve söz konusu bakış açısı, (ilişkisel yaklaşımlar ya da topluluklar gibi)
değerleri açık bir şekilde paylaşan ya da onları geliştirmek için kullanılabilecek kuramları
içermektedir. Çıkara dayalı en önemli ilişki, topluluklar ve örgütler arasındadır ve iletişim,
bu ilişkilerdeki değişimleri uzlaştırma işlevi görmektedir. Ortaklaşa oluşturum yaklaşımında
kamular yalnızca belirli bir sonuca ulaşmak için gerekli araçlar değildir. Kamular
araçsallaştırılmamakta, tam aksine, anlam oluşturma sürecinin katılımcıları olarak rol
almaktadırlar. Ortaklaşa oluşturum yaklaşımı konusundaki araştırmalara verilebilecek
örnekler, örgüt-kamu ilişkileri, topluluk kuramı, ortaklaşa oluşturma kuramı, uzaklaştırma
kuramı ve diyalog kuramına doğru olan değişime yöneliktir, fakat en çok araştırılan
ortaklaşa oluşturma kuramı, simetrik/mükemmellik kuramıdır. J. Grunig (1992) tarafından
oluşturulan ve diğer modellere göre daha etik halkla ilişkiler uygulamalarını garanti eden
simetrik/mükemmellik modelidir.
Bununla birlikte, yakın zaman önce halkla ilişkiler araştırmaları, ilişkilerin açıklamasını
yapan, işlevselleştiren ve ölçümleyen daha ilişkisel yaklaşımlara doğru değişim göstermiştir.
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Daha yakın zaman önce ise Broom, Casey ve Ritchey'in (1997); Ledingham ve Bruning'in
(1998, 2000); Grunig ve Huang'ın (2000), ve yine Huang'ın (2001) çalışmaları halkla
ilişkiler araştırmalarının, halkla ilişkilerin temel işlevi olan ilişki inşasına yönelmesine
yardımcı olmuştur. Kullanılan diğer kuramsal temeller arasında, halkla ilişkiler alanındaki
akademisyenler, genellikle kamular ile örgütler arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası
olarak görülen güven oluşturmayı da içeren ilişki inşasını daha iyi anlayabilmek için
kişilerarası iletişime tekrar geri dönmüşlerdir (ibid. ss. 651-652).
“Broom, Casey ve Ritchey (1997), ilişki kavramını irdelediklerinde, halkla ilişkiler
araştırmasının yerinin ilişkiye dayalı iletişim kuramı olduğunu belirlemişlerdir. Ledingham
ve Bruning (1998, 2000), simetrik iletişimin kuramsal gelişimini halkla ilişkiler
uygulamasının kural koyucu (normatif) bir modeli olarak inceleyerek, Broom, Casey ve
Ritchey'ın çalışmasını genişletmişlerdir. Ledingham ve Bruning, J. Grunig (1992) tarafından
misyonunu yerine getirmeye çalışan bir örgütün becerisini kısıtlayan ya da arttıran
kamularla ilişki oluşturması" şeklinde tanımlanan halkla ilişkiler kavramının, kamuların ve
kamuoyunun yönetilmesinden uzaklaşarak, ilişki inşa etme, geliştirme ve sürdürmeye doğru
bir değişim getirmesi nedeniyle araçsal olduğunu öne sürmüşlerdir. İlişkilerin en önemli
özelliği, halkla ilişkiler kuramını simetrik modellerden karşılıklı düşünce ve fikir alışverişine
doğru genişletmek üzere kuramsal bir çerçeve olarak diyaloğun kullanılmasıdır. Pearson
(1989) diyaloğu ilk olarak halkla ilişkilere kuramsal bir yaklaşım olarak sunmuştur.
Pearson'ın "A Theory of Public Relations Ethics" (Halkla İlişkiler Etiği Kuramı) adlı tebliği,
günümüzdeki akademisyenlerin halkla ilişkiler kuram ve uygulamaları için daha etik bir
çerçeve geliştirmelerine olanak tanıyan bir temel niteliğindedir. Pearson'a göre, kişilerarası
diyalektiğin yönetilmesi anlamındaki halkla ilişkiler ve etik halkla ilişkiler, monoloğa dayalı
"politikalardan" çok, diyaloğa dayalı "sisteme" sahip olmaktır. Pearson'ın diyaloğu
kavramsallaştırması, halkla ilişkiler kuramındaki değişime katkıda bulunmuştur, ancak
1989'daki zamansız ölümü nedeniyle, Pearson bu değişimi görememiştir” (ibid. s. 653).
Botan'a göre, "halkla ilişkiler konusundaki geleneksel yaklaşımlar, örgütsel politikayı ya
da pazarlama gereksinimlerini karşılamak üzere kamuları araç haline getirerek, ikincil
konuma indirgemektedir; fakat diyalog, kamuları örgütle eşit düzeyde iletişim statüsüne
yükseltmektedir" Dolayısıyla, halkla ilişkiler çerçevesinde karşılıklı ilişki ve diyaloga dayalı
iletişim doğrultusunda gerçekleşen değişim, birleştirici - ortaklaşa oluşturum yaklaşımı
yönündeki bir dönüşümü yansıtmaktadır. Aslında, işlevsel ve birleştirici yönteme yönelik
bakış açıları arasındaki farkı belirleyen de, kamulara yönelik tutumlardır. Burada
139

değerbilimsel (aksiolojik) farklılıklar açıkça görülmektedir. İşlevsel yaklaşım örgüt ve
örgütün misyonuna önem verirken, birleştirici-ortaklaşa oluşturum yöntemine yönelik
yaklaşımın, örgüt ve kamular arasındaki ilişkiye önem vermesi, değerbilimsel farklılıkları
açık biçimde ortaya koymaktadır. Diyaloğa dayalı ilişki oluşturmayı ilk olarak internet
üzerinden dile getiren Kent ve Taylor diyaloğun bir iletişim süreci olmaktan çok iletişimin
bir ürünü olduğunu öne sürerek Botan ile fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Kent ve Taylor,
Grunig'in simetrik modelini de, örgütlerin belli bir değeri ya da önemi olan kamulara kulak
vermek ya da onlardan geribesleme sağlamak için kullandıkları sürece dayalı bir yöntem
olarak değerlendirmişlerdir.
Kent ve Taylor (2002) daha sonradan, diyalog kavramını, Grunig'in simetrik halkla
ilişkiler kuramına meydan okuyan etik halkla ilişkiler için kuramsal bir temel olarak detaylı
biçimde açıklamışlardır. Halkla ilişkiler özellikle şimdi alan dışındaki kuramların sağlık
iletişimi ve siyasal iletişime uygulanmasına yardım edecek bir konumda olabilir, fakat şu an
için uzmanlık alanları arasında uygulamalı iletişim modeli olarak işlev görmektedir (ibid. s.
653).
Halkla ilişkilere yönelik yapılan tarihsel açıklamalar akademisyenlerin halkla ilişkileri
nasıl anladıklarını, nasıl bir felsefi bakış ile algıladıklarını ortaya koyar. L’Etang’ın da
belirttiği gibi, tarihsel açıklamalar tarafsız, nötr değildir, ideolojik ve ahlaki unsurlar taşır.
Örneğin Pieczka, işlevselci mantığın ve sistem kuramının mevcut halkla ilişkiler kuramının
öncüllerinden olduğunu belirtir. Bu öncüller hem halkla ilişkilerin işlevselci tarihinden
etkilenmiş hem de bu tarihi etkilemiştir (Vos, 2011: 120).
Tim Vos’un çalışması, bir sosyal kurum olarak ortaya çıkan halkla ilişkilere yönelik üç
farklı tarihsel açıklama getirmektedir. Halkla ilişkiler uzunca bir süre işlevselci bir bakış
açısıyla açıklanmıştır ki bu sosyal ya da eyleyen merkezci bir işlevselciliktir. İşlevselci
yaklaşım önemli kuramsal, yöntemsel ve ampirik sorunları da beraberinde sunmaktadır.
Diğer yaklaşımlar ise, kültürel ve kurumsal yaklaşımlardır. Kurumsal ve kültürel unsurlar,
bazı temel sosyal mekanizmaları sorgular; Benzer kültürel değerler, ülkeler arasında
meşrulaştırıcı rol oynar mı?
Benzer kurumsal ve kültürel durumlar, ülkeler arasında farklı halkla ilişkiler
uygulamalarına mı yol açar? Bazılarına göre ise işlevselcilik, kültürel ya da kurumsal
yaklaşımın kurallarını geçersiz kılar ki, bazı halkla ilişkiler çalışmalarının beklenmeyen
sonuçlara ulaşabilir. İşte bu yüzden ilk halkla ilişkiler uygulayıcıları, çalışma alanlarını
açıklamakta zorlanmışlardır.
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Vos, halkla ilişkiler kitaplarında bulunan bazı tarihçelerin, uygulanmakta olan halkla
ilişkiler pratiklerini meşrulaştırdığını öne sürer. Buna göre, halkla ilişkilere yönelik
işlevselci tarihler meşrulaştırıcı kelimeleri ortaya çıkarır. Bu yaklaşımın iki görevi vardır.
Öncelikle, etik olmayan bazı halkla ilişkiler çalışmalarının meşrulaştırılmasına yönelik
söyleme karşı çıkmamıştır. Tarihsel bir açıklama olarak işlevselci yaklaşımın meşrulaştırma
üzerinde bir tekeli yoktur. İkinci olarak, halkla ilişkilere yönelik bazı kültürel açıklamalar da
bu disiplinin meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. Bu tarihsel açıklamalar halkla ilişkilerin
kökenini, işbirliği ve düzenin rolü bağlamında Amerika’ya dayandırmaktadır ki bu değerler,
L’Etang’ın da belirttiği gibi sadece Amerika’ya özgü değildir. Halkla ilişkilere eleştirel
bakanlar, halkla ilişkiler kuramının hala yetersiz bir tarihsel altyapıya sahip olduğunu
belirtirler.

Bu

durum

onlara

göre,

tarihçilerin

mantık

dışı

açıklamalarından

kaynaklanmaktadır (Vos, 2011: 137). Halkla ilişkiler uygulamaları dünyanın her yerinde
farklı biçimde gerçekleşmektedir. İçinde bulunulan toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
yapısı halkla ilişkilerin o toplumdaki amaç ve işleyişini belirler. Amerika’da halkla
ilişkilerin negatif diyalektik işleyişi, Avrupa’da ve diğer ülkelerde en azından başlarda
nispeten görülmemektedir.
“Türkiye’de Halkla iliskiler pratigi Amerika Birlesik Devletleri’ndeki gelismenin tersine
negatif nedensellik bağı içermemektedir. Bu gelişmeleri takiben Türkiye Cumhuriyeti hızla
“modernlesme ve kalkınma” çabalarına başladı. Büyük toprak sahipleri fabrikatörlere, tarım
isçileri fabrika isçilerine dönüşmeye başladı. Yine de üretim tarzı ve iliskileri bugünkü
anlamda bir halkla ilişkiler pratiğini gerektirmiyordu. Deregülasyon ve globallesme gibi
kavramların Türk is dünyasını etkilemeye başlamasıyla tıpkı benzer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de halkla ilişkiler nosyonu ve örgütlenmelerinin yaygınlaşması başladı. Özel
sektördeki bu gelişmeden çok daha önce 1965’te Unesco'nun katkılarıyla kurulan Basın
Yayın Yüksek Okulundan mezun olan iletişimcilerle Halkla iliskiler, kendisine kamu
sektöründe bir yer bulmuştu. Bu yer basın yayın bölümlerinde haber küpürü kesmek ve
basın bülteni yazmaktan ibaretti. Dikkat edilirse Türkiye’deki ilk baslangıçlarda, kamu
sektöründe ve özel sektörde halkla iliskiler gerçegi yeniden insa etme ya da sistemli
yanıltma isini üstlenmedi, bu sebeple de etikle ilgili bir sorun olusmadı. 1984 ve sonrası,
Türkiye'de hem siyasal hem ekonomik alanlarda danısmanlık, reklamcılık, halkla iliskiler,
özellikle pazarlama ve promosyon faaliyetleri adı altında kıpırdanmaya baslayarak bu alanda
is yapan sirketlerin sayısı niceliksel olarak arttı. Bu hareketlilik halkla iliskiler derneklerinin
olusmasında da görülmekteydi.” (İşler, 2006: 5-6).
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Halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik eleştiriler, mesleğin gelişimi ile birlikte artmış
ve meslek, etik ve felsefi bağlamda sorgulanmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra halkla
ilişkiler etiğine yönelik en önemli eleştiri, bu etik kuralların uygulanmasına ilişkin baskı ve
yaptırımın olmamasıdır. “Diger is kültürlerinin pratikleri bu ideal kültürel yapıya göre
degerlendirilir. Bu ideal, halkla iliskilerde oldugu gibi halkla iliskiler cemiyetlerinin
betimledigi “etik prensipleri” olabilir. Bu kadar halkla iliskiler firması ve dernegi varken
üzerinde herkesin anlastıgı etik kuralların olmaması dogal bir durumdur. Bunun sebebi ise
halkla iliskilerin dogasının ideallestirilmesi ve oldugundan farklı olarak degerlendirildigi bir
anlayısın beklendigi üzere etik kurallarını belirleyememesidir. Kapitalist ülkelerde halkla
iliskiler, isim olarak terk edilmektedir, fakat pratik olarak yaygınlasmıstır ve sosyal bir
gerçek, hatta kültürel doku olmustur. Türkiye de bu yolda hızla ilerlemektedir" (Erdogan,
2001’den aktaran İşler, 2006: 7).
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Uygulamalar
1. İşlevselci yaklaşım bağlamındaki halkla ilişkiler çalışmalarına örnek vermek
2. Birleştirici yaklaşım bağlamındaki halkla ilişkiler çalışmalarına örnek vermek
3. İki yaklaşım arasındaki farklılıkları tartışmak.
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Uygulama Soruları
1. İşlevselci yaklaşıma ilişkin halkla ilişkiler çalışmalarını anlatın.
2. Birleştirici yaklaşıma ilişkin halkla ilişkiler çalışmalarını anlatın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde işlevselci ve birleştirici yaklaşımlar bağlamında halkla ilişkiler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.” Pearson (1989) ……… ilk olarak halkla ilişkilere kuramsal bir yaklaşım olarak
sunmuştur.” Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Hedefi
b) Kaynağı
c) Geri bildirimi
d) Diyaloğu
e) Eylemi
2. "Halkla ilişkiler konusundaki geleneksel yaklaşımlar, örgütsel politikayı ya da pazarlama
gereksinimlerini karşılamak üzere kamuları araç haline getirerek, ikincil konuma
indirgemektedir; fakat diyalog, kamuları örgütle eşit düzeyde iletişim statüsüne
yükseltmektedir" Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kent ve Taylor
b) Botan
c) Grunig
d) Pieczka
e) L’Etang
3. “Unesco'nun katkılarıyla kurulan Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan
iletişimcilerle Halkla iliskiler, kendisine kamu sektöründe bir yer bulmuştur.” Bu ifadenin
başına aşağıdaki tarihlerden hangisi getirilebilir?
a) 1965
b) 1975
c) 1985
d) 1995
e) 2005
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4. “Tarihsel açıklamalar tarafsız, nötr değildir, ideolojik ve ahlaki unsurlar taşır.” Görüşü
kime aittir?
a) Grunig
b) Bernays
c) L’Etang
d) Barnum
e) Ivy Lee
5. “A Theory of Public Relations Ethics (Halkla İlişkiler Etiği Kuramı) adlı tebliği,
günümüzdeki akademisyenlerin halkla ilişkiler kuram ve uygulamaları için daha etik bir
çerçeve geliştirmelerine olanak tanıyan bir temel niteliğindedir.” Bu tebliğ aşağıdakilerden
hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
a) Lazersfeld
b) Bernays
c) Grunig
d) Pearson
e) Huang

6.İşlevselci yaklaşım Halkla ilişkileri iletişimi gerçekleştirmek için bir araç olarak görür.
a)Doğru

b) Yanlış

7.Birleştirici yaklaşıma göre, önemli olan kurumda anlam yaratmaktır.
a)Doğru

b) Yanlış

8.İşlevselci yaklaşıma ait halkla ilişkiler rolleri: Pazarlama, tanıtım ve medya odaklıdır.
a)Doğru

b) Yanlış

9. Birleştirici yaklaşıma ait halkla ilişkiler rolleri: Sosyal paydaşlara yönelik, kimlik ve güven
oluşturucu çalışmalardır.
a)Doğru

b) Yanlış
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10. Diyaloğa dayalı ilişki oluşturmayı ilk olarak internet üzerinden dile getiren Kent ve Taylor
diyaloğun bir iletişim süreci olmaktan çok iletişimin bir ürünü olduğunu öne sürerek Botan ile fikir
ayrılığına düşmüşlerdir. Kent ve Taylor, Grunig'in simetrik modelini de, örgütlerin belli bir değeri ya
da önemi olan kamulara kulak vermek ya da onlardan geribesleme sağlamak için kullandıkları sürece
dayalı bir yöntem olarak değerlendirmişlerdir.

a)Doğru

b) Yanlış
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6.HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Bu bölümde farklı kuramcıların halkla ilişkilere yönelik bakış açıları

açıklanmaktadır. Etik kavramı ve halkla ilişkilerde etik bakış ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Grunig’in halkla ilişkilere yönelik değerlendirmesi nasıldır?
2. Halkla ilişkilerin Amerikadaki gelişim süreci nasıldır?
3. Etik nedir? Halkla ilişkilerde etik ilkeler nelerdir?

151

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Halkla ilişkilerin uygulama

Bu

alanları

kuramcıların halkla ilişkilere okunarak

bölümde

yönelik

bakış

öğrenme.

Etik

farklı Konu

ile

ilgili
ilgili

literatür
örnekler

açılarını incelenecektir.
kavramı

ve

halkla ilişkilerde etik bakış
açısına sahip olmak.
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Anahtar Kavramlar


Etik: Neyin iyi, doğru, yanlış ya da kötü olduğu konusudur. Değerler dizgesidir.



Teleoloji: yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce
biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak teleoloji, her şeyin temelinde bir
ereksellik/amaçlılık bulunduğunu, bir erekle belirlenmiş ya da bir ereğe yönelmiş olduğu
fikrinden hareket eder.
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GİRİŞ
Bu bölümde farklı kuramcıların halkla ilişkilere yönelik bakış açıları açıklanmaktadır.
Etik kavramı ve halkla ilişkilerde etik bakış ortaya konulacaktır.
6.HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA ALANLARI

Halkla ilişkiler skandal haberciliği ile ilk uygulamalarına başlamıştır. Ancak halkla
ilişkilerin yükselişi skandal haberciliğinin rolü ile sınırlı değildir. Gönüllü katılımla fon
sağlamaya çalışan kuruluşlar para kaynağı bulma ihtiyacı duymuşlardır. Bu kuruluşlar
kamunun desteğini sağlayabilmek için tanıtım yapılmasının gerekliliğini ilk fark edenlerdir.
Gelişimcilik endüstriyel ve hükümet aktörlerini yeni çevreye adapte ederek, Amerikan’ın
sosyal alt yapısını yeniden biçimlendirmiştir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları Amerikan
yaşamında yeni gerçekliklerle yaratılan yeni gereksinimleri doldurmuşlardır. Demiryolları,
petrol şirketlerinin kötü tanıtımlarının olması sonucu çalışmalarını ikna yoluyla duyuracak
basın ajansı kiralama ihtiyacı duymuşlardır.
Vos, Fuller’in, gelişimciliğin skandal ya da dedikodu haberciliğini ifade eden bir
kavram haline geldiğini ve buna yönelik halkla ilişkiler ihtiyacının nasıl doğduğunu
açıkladığını belirtmiştir. Buna, karşı savunma ya da tutucu savunma denilmiştir. Böylece
halkla ilişkiler, bu skandallara yönelik suçlamalara verilen yanıtların bir aracı haline
gelmiştir. Bununla birlikte, işlevselci mantığa yöneltilen bazı eleştiriler de bulunmaktadır: 1)
Etkiler yoluyla sonuçları açıklaması, 2) Kurumsal Skandallara yönelik farkındalık
kurumların halkla ilişkilere gereksinimi olduğu fikrini arttırmıştır. 1800’lü yıllarda bazı
skandalların aktörleri ön plandaydı; 20. yüzyılda halkla ilişkilerin yükselmesinin merkezinde
yer alan demiryolu baronları vb. Bu karşı argümana işlevselci yanıt, kurumları eyleme
geçmeye zorladı. Bu durum işlevselci yaklaşımı totolojik hale getiren üçüncü sorunu ortaya
çıkardı. İşlevselci yaklaşımın dördüncü sorunu ise, tatmin edici bir seçicilik ve uyumu
sağlayamamasıdır. Kamuoyunun ikna edilmesinde halkla ilişkilerin stratejik bir rolü vardır.
Cutlip’in de belirttiği gibi, skandal haberciliğinin zirve yaptığı dönemde halkla ilişkiler
154

ajansının sayısı 10’dan azdı. Bazıları kamuoyunun çok da gerekli bir seçici mekanizma
olmadığını, yeni halkla ilişkiler danışmanlarının kamuoyu değil, sadece müşterileri
tarafından seçilmeleri gerektiğini söyleyebilir. İşlevselci bakış açısının her kültürde bazı
zamanlarda gerekli olduğu kaçınılmazdır. Aktör merkezli işlevselcilik daha önce bahsedilen
sosyal işlevselcilikteki ile aynı problemleri taşımaktadır. Aktör merkezli işlevselcilik bazı
eleştirel ve Marksist akademisyenlerle aynı açıklamaları kullanır. Bu akademisyenler, halkla
ilişkilerin kökenini kapitalist gereksinim ve tasarımlarda görürler. Bazı akademsyenlere göre
ise, gazetecilik watchdog rolüne soyunduğunda halkla ilişkiler ortaya çıkmıştır (Vos, 2011:
123-126).
George Creel tarafından 1. Dünya savaşında, savaşı desteklemek ve Amerika’nın
dışarıda barışı amaçladığına dair propaganda yapmak amacıyla kurulan Kamuyu
bilgilendirme komitesi de yine halkla ilişkilerin ortaya çıkışına yönelik bilgi verir. Kamuyu
bilgilendirme komitesi çok farklı alanlardan profesyonelleri bir araya getirmiştir: gazeteciler,
tanıtımcılar ve reklamcılar, yazarlar, akademisyenler ve her çeşit skandal – dedikodu
yaratıcı. Böylece bu komite, hedef kitlelere belirli mesajları iletebilmek için organize
edilmiş, sistemli bir kampanya tasarlamış ve bazı halkla ilişkiler öncüleri için değerli bir
çalışma alanı oluşturmuştur (ibid. s. 127).
Vos, halkla ilişkilere yönelik kurumsal açıklamanın, kamuyu bilgilendirme komitesi ya
da savaş ilişkili uygulamalara ihtiyaç duymadığını, önemli olanın güçlü bir şirket kültürü ve
kaynağı olduğunu ileri sürer. Kurumsal açıklamada, bir oluşumdaki uygulama ya da
retoriksel strateji bir başka kurumsal oluşuma adapte edilebilir. Halkla ilişkiler
uygulayıcıları tanıtım çabalarını gazetecilik pratiklerinden edinmişlerdir. Ewen’a göre,
Bernays halkla ilişkilerin tanımlanabilir özelliklerini hukuka dayandırmıştır. Bernays’a göre,
hukukçular nasıl müvekkillerine tavsiye veriyorlarsa halkla ilişkiler uzmanları da tehlikeli
sosyal ortamlarda, karmaşık durumlarda nasıl hareket edecekleri konusunda müşterilerine
yol göstermektedirler.
Vos, hukuksal altyapıya sahip olan Ivy Lee olmasına rağmen halkla ilişkilerle hukuk
arasındaki bağlantıyı kuranın Bernays olduğunu belirtmiştir (Ewen, 1996, s. 163’den aktaran
Vos, 2011: 127). Halkla ilişkiler mesleğini işlevselci ya da birleştirici yaklaşım bağlamında
uygulama biçimi mesleğin kültürünü ve buna bağlı olarak hedef kitlelere bakışı ortaya
koymaktadır. Halkla ilişkileri neden ve kime yönelik uyguluyoruz ve bunu hangi araçlarla
gerçekleştiriyoruz. Mesleğin uygulanma sürecinde bu sorulara çoğunlukla yanıt aranmaz.
Günlük rutin işlerin gerçekleştirilmesi sırasında hangi yaklaşıma göre hareket edildiği
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sorgulanmaz. Bu düşünme biçimi mesleğe yönelik eğitim süreci içinde edinilebilir. Diğer bir
ifadeyle mesleğe yönelik bir kurumsal mantık oluşumu gerçekleşir.
Vos’ göre, kurumsal mantık, bireylerin amaçlarını elde etmek için verili rutinlere ya da
benzer davranış biçimlerine uygun davranmalarını salık verir. Bireylerin mantıksal
değerlendirmeleri onların kurumsal pozisyonlarıyla sınırlandırılmıştır. Kurumsal yaklaşım
ayrıca, gücün asimetrisinin kurumların gelişimi ve operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu
vurgular. Kurumlar güç ilişkilerini değiştirir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, kültürel olarak
meşrulaştırılmış uygulamaları alıp kendileri ve müşterilerinin amaçları doğrultusunda
kullanabilirlerdi. Halkla ilişkilerin formülleştirilmesinde rol oynayan kültürel davranış ya da
gelenek biçiminde dar anlamda bir tanımlama yapılabilir. Kültürel açıklamanın mantığına
göre, halkla ilişkilerin kurucuları, kendi kültürlerinden uyarladıkları anlam sistemlerini
kullanmışlardır. Kültürel değerleri, tutumları, fikirleri kapsayan bu anlam sistemleri ve
araçlar, halkla ilişkiler uygulayıcılarına fırsatları ve sınırlamaları birlikte sunmuştur. Kültür
bu anlamda bireylerin gerçekliği yorumlama aracıdır, algılama biçimidir. Dolayısıyla halkla
ilişkiler uygulayıcılarının çalışma biçimleri algı biçimlerine göre farklılaşacaktır (ibid. s.
132).
Halkla ilişkilerin uygulanmasındaki algı biçimine örnek olarak Grunig’in halkla
ilişkilerin değeri konusunda gerçekleştirmiş olduğu röportaj aşağıda verilebilir: (Bulldog
Reporter, 2006)
“Maryland Üniversitesi İletişim departmanında profesör olan James Gunig, 1984
yılından beri halkla ilişkilerin değeri nedir sorusu üzerinde çalıştığını belirtmiştir. “Halkla
ilişkilerin bir kuruma değer kattığı konusunda bir ölçüte ihtiyaç duyuyorsak, istenen
ölçümler yanıltıcı şekilde basittir. Halkla ilişkiler stratejilerini ve taktiklerini, ilişki
geliştirme

konusunda

hangilerinin

en

etkili

olduğunu

belirleme

konusunda

değerlendirmemiz gerekir.”Danışmanlar, değeri göstermenin üç yolu olduğunu söylüyorlar:
Gelirde artış, maliyetlerin ve riskin azaltılması. Bu sıralar asıl ilgi gelir üzerinedir. Çünkü
müşterilerle kurulacak iyi ilişkilerin onları satın alma davranışına yönelttiğini biliyoruz.
Fakat halkla ilişkilerin asıl değeri maliyetlerin ve değerin düşürülmesinde yatmaktadır.
Özellikle öncelikli maliyetler dava açılması, düzenleme, yasama, aktivist gruplarla olan
karşılaşmalar ve olumsuz tanıtımdır. Bu maliyetlerin çoğu zayıf ya da kötü yönetim kararları
ve paydaşların ilgilerinin dikkate alınmadığı kararlardır.
Grunig’e göre, halkla ilişkiler basitçe bir iletişim kurmanın ötesinde, karar alma
eylemidir. "Halkla ilişkiler işletmelerde alınacak kararlara yönelik kamunun bakış açısının
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edinilmesi bağlamında büyük bir değere sahiptir. Bu yaklaşım halkla ilişkileri daha stratejik
duruma getirir ve halkla ilişkiler çalışanlarına yönelik gereksinimi artırır. Halkla ilişkiler
çalışanları, araştırma perspektifini edinmelidirler. Üniversitelerle iş birliği yapmalıdırlar.
Araştırmacılara kapılarını açmalıdırlar. Kurumsal kavramlar test edilmelidir. Grunig, halkla
ilişkilerin stratejik işlevinin değerlendirilmesine yönelik şunları belirtmiştir: Önce bir adım
geriye çıkıp ne yaptığımıza bakmamız gerek, Bu kavramsallaştırmadır. Ona göre, halkla
ilişkilerin ölçümlenmesine yönelik bir eksiklik değil, kavramsallaştırmaya yönelik bir
eksiklik söz konusudur. Uygulayıcılar kendilerine şu soruları sormalıdırlar: 1. Ben bunu
neden yapıyorum. 2. Daha etkin nasıl olabilirim? 3. Bu benim işletmemin amaçlarını nasıl
gerçekleştirir? Bu araştırmacının mantığıdır. Bu halkla ilişkilere bütçesiz bir yaklaşımdır.
Bütçedeki her şey şirketin ileri gidip gitmediğine bağlıdır. Hislerinize göre hareket etmeyin.
Halkla ilişkilerdeki en son yapılan araştırmalar takip edilmeli ve işletmeniz ile ilgili
stratejik bilgi sahibi olunmalıdır. Pek çok halkla ilişkiler çalışanı iletişimci ya da gazeteci
olarak çalışmaktadırlar. Çalıştığımız işe yönelik nasıl bir stratejik anlayış elde ederiz
sorusuna ise Grunig şu yanıtı vermiştir: “Şirketinizde disiplinler arası komiteler kurup
meslektaşlarınızla olabildiğince çok görüşmeler yapın. Şirketle, ürünle ve nasıl para
kazanılabileceği ile ilgili detaylara inin. Böyle bir perspektifiniz yoksa yönetimin bir parçası
olamazsınız ya da baskın koalisyonda yer alamazsınız.” Görüldüğü gibi, Grunig’in halkla
ilişkileri anlamlandırma biçimi, işletme, ürün ve kar elde etme bazlı işlevselci, stratejik bir
yönetim kavramlaştırması biçimindedir. İşletmenin çıkarları ve hedefleri ön plandadır. Bu
konuya yönelik olarak halkla ilişkilerin meslek dışında neden değersizleştirildiği kendisine
sorulduğunda, şu yanıtı vermiştir: Bunun böyle olduğundan emin değilim. (1985’den 1995’e
kadar, mükemmellik çalışmasında, Grunig 400.000 dolarlık proje direktörü olarak çalıştığı
araştırma projesinde ki bu proje IABC Araştırma Vakfı tarafından desteklenmiştir.)
Mükemmellik araştırmasında CEO’lardan bize, maliyet analizlerinin oranını vermelerini
istedik. “Eğer halkla ilişkilere şu kadar harcadıysanız, ne kadar geri kazandınız? Ortalama
yanıt, % 180 idi. Bu 15 yıl önce yapılmıştı. Fakat bu olay, halkla ilişkilerin yararına yönelik
CEO’ların zihinlerindeki değeri pekala tanımlamaktadır. Ayrıca, araştırma CEO’ların, eğer
halkla ilişkiler işletme stratejisinin içinde yer alıyorsa, halkla ilişkilere daha çok değer
verdiklerini de göstermiştir. Halkla ilişkilere %100’den daha az değer veren çok az kişi
vardı. Çünkü onlar için bu para kaybı anlamına geliyordu. Yıllık rapor ya da medya ilişkileri
gibi taktik konulara önem vermemektedirler. Grunig ayrıca, PRSA; IABC gibi mesleki
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birlikleri ve örgütleri destekleyerek Halkla ilişkiler endüstrisinin güçlendirilebileceğini
belirtti.
Grunig mesleğin kalkındırılmasında üyesi olduğu her iki dernekten hangisinin daha iyi
olduğu konusunda ise şöyle demiştir: “İkisinin arasında bir ayrım yapmak istemiyorum. Her
ikisi de işini iyi yapıyorlar. Ancak her ikisi de taktiksel düzeye odaklanmış durumdalar ve
yeterince stratejik değiller. Ayrıca hiçbir halkla ilişkiler ajansının yeterince akademik
araştırmaya yöneldiğini ve bunu pratikte uyguladıklarını da düşünmüyorum. Bu çeşit
örgütler, her birimizi etkiliyor. Kamunun sesini duyurmaya gereksinimi var. Aksi takdirde,
oligarşi olurdu. İşte bu yüzden bu işi seviyorum: hava kirliliği, evinin yakınındaki otobandan
ya da işten çıkarılmaktan muzdarip olan küçük insanları- kişileri temsil etmek. Onların
duyulmaya gereksinimleri var. Tüm bunlar ilişki ağlarının anlaşılması ve bunlara değer
verilmesi ile ilgilidir. Eğer bu değerleri pratiğe geçirirsek yönetime de endüstri olarak gerçek
değeri sağlamış oluruz.” Grunig, işlevselci bakış açısına bağlı bir halkla ilişkiler
uygulamasının şirket karını arttırmaya ve değer yaratmaya yönelik olduğunu belirtmektedir.
Şirketin kendi karını arttıracak kararları almasında kamunun bakışını ve algısını kontrol
etme görevi halkla ilişkilerindir. Bu algı kontrolünde bir yandan da seslerini duyurmaya
çalışan insanların beklenti ve sorunları da göz ardı edilmemelidir.
Keskin ve Özdemir'e göre, Grunig’in sözünü ettiği mükemmel halkla ilişkilere getirilen
bir diğer eleştiri de Juliet Roper’in mükemmellik ve hegemonya stratejisi arasında kurduğu
bağlantıdır. Hegemonya fiziksel zorlama olmaksızın belirli ideolojilerin ve bu ideolojilere
uygun uygulamaların kitlesel kabulü yoluyla hükmedilmesidir. Ekonomi, politika ve sivil
toplum arasındaki politikalarda güç dengeleri kapsamında her zaman daha ikna edici olan
tarafa uyum sağlanmaktadır. İktidarlar, sivil toplum ile aralarındaki ilişkilerin toplumsal ve
ekonomik bakış açılarını ortak görüş olarak adlandırırlar. Bu durum hegemonyacı bir bakış
açısını yansıtır. ‘Baskı küreselleşme karşıtı protestoları kontrol altına almak için için Seattle
ve Genoa’da kullanılmaktadır. Ancak baskı uygulamak yurttaşların sözkonusu politikaların
kendi çıkarlarına hizmet ettiğine ikna olmasına yardımcı olmayacaktır. Yapılması gereken
şey, iletişim kurmaktır ve bu iletişimi kurmak halkla ilişkilerin görevidir.’ ” (Roper, 2009:
151). Halkla ilişkiler bir söylem oluşturma yöntemidir. Roper’in eleştirisi, J. E.Grunig ve
Hunt’in, modellerinin hegemonik olduğu yönündedir. Toplum adına ya da topluma yönelik
yapılan eylemlerin meşrulaştırılarak sunulması, sözde özgürlük ve katılım söylemleri
iletişim etiğinin yeniden ele alınmasını gerektirir. Bu bağlamda, etik kavramı ve halkla
ilişkiler uygulamalarında etik düzeyi ele almak yararlı olacaktır.
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ETİK KAVRAMI VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULA-MALARINDAKİ ETİK
DÜZEY
Sosyalizasyon sürecinin bir parçası olan etik, sosyal anlamda özgürlüğün de kaynağıdır.
İyi, doğru, yararlı, yanlış gibi kavramlarla ilgilenmenin ötesinde, etik, bireylerin doğruyu
söylemelerini

sağlama

ve bireylere

eylemleri

yoluyla kendilerini

gerçekleştirme

sorumluluğunu ve gücünü de kazandırır (Odabaşı & Oyman, 2000, s. 432). Etiğin amacı,
herhangi bir otoriteye boyun eğmeden bireylerin kendi kendilerine ahlaki kararlar
verebilmelerini sağlamaktır.
Etiğin alanı herhangi bir insan eylemini değil ahlâki davranışı vurgulayan eylemleri
kapsar (Pieper, 1999, s. 29). Yunanca ethos kavramının Latince karşılığı, hem gelenek, hem
de kişilik anlamına gelen mos'tur. "Ahlaksal" (moral) sözcüğü mos'tan türetilmiştir ve
gelenekle aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla, etiğin alanı, hem ahlâklılık hem de geleneği
içermektedir (ibid. p. 29). Meslek etiğine yönelik ahlâklılık, bireylerle doğrudan ilişkili bir
uğraş alanındaki belirli davranış biçimleridir. "Bu durumda, ahlâklılık, kişilerarası
ilişkilerdeki değer yargıları sistemi (belirli bir dönemde ya da genel olarak bir grup için
geçerli olan) biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu tür değer yargıları, belirli koşullardaki
kişilerarası ilişkileri değerlendirmek için kullanılır" (Kucuradi, 1999, s. 21). Etik, belirli
kuralları içerir. Etik yaklaşıma göre sosyal kurumların oluşumu, doğru paylaşım ve iletişime
olanak tanır. Bunun aksi bir durumda, toplum sağlıksız olarak nitelendirilir.
“Etik ilişki, bireyin diğerlerine yönelik davranışları doğrultusunda, bütünleşme amaçlı
deneyimlerinden oluşan ilişkilerinin bir bütünüdür. Diğer kişilerarası ilişkiler, bireyin grup
üyesi olarak yaşadığı ya da oluşturduklarını içermektedir. Bununla birlikte, bireyin bir
grubun üyesi olarak yaşamı süresince oluşturduğu tüm ilişkilerin etik bir temeli vardır ya da
tüm bu ilişkilerin şu ya da bu şekilde etikle bir bağlantısı bulunmaktadır” (Kucuradi, 1999,
p. 21).
Etik bir ilişkide birey, diğerlerinin eylemlerine ilişkin olarak bir değerlendirme
yaptığında, nesne olarak dikkate aldığı şey, bu eylemlerle bağlantılı art alan ve koşullardır.
Birey, art alanın temel öğelerinin farkına vardığında, bu eylemi doğru olarak algılayabilir ve
olası eylem biçimleri ile kendi konumu ve inançları arasında bir bağ oluşturabilir.
"Değerlilik ve değersizliğe yönelik deneyimler, etikle doğrudan bağlantılıdır. Zira, bireyin
değerlilik konusundaki deneyimlere dayanan ilişkileri, etik değerlerin yanı sıra, kişilerarası
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ilişkilerde yaşanan, aşk, saygı, güven, vefa gibi değerlerden oluşmaktadır" (Kucuradi, 1999,
s. 38). Etik alanındaki tüm temel yaklaşımlardan biri olan teleolojik (erekbilimsel)
yaklaşımda bir eylemin ahlâksallığı, o eylemin sonuçlarına göre değerlendirilir.
“Teleolojik yaklaşım, faydacılık ve egoizm olmak üzere ikiye ayrılır. Faydacılıkta, bir
eylemin, bu eylemden etkilenecek kişiler için mümkün olan en büyük faydayı sağlaması
beklenir. Böyle bir eylem ahlâkidir. Buna karşılık egoizmde eylemi gerçekleştiren kişiye
yönelik bir değerlendirme, bu eylemin çoğunluk için neden olduğu sonuçlara bakılmaksızın
yapılır. Eğer bir eylem, birey için yararlı ise, etik olarak nitelendirilir. Diğer taraftan,
deontolojik yaklaşıma göre, 'bazı durumlar' diye bir şey söz konusu değildir. Doğru olan, her
durumda ifade edilir ve tüm ayrıntılar sağlanır" (Görpe & Mengü, 2003, s. 148).
Bilimsel bir alan ve uygulama olarak halkla ilişkiler, modern ve demokratik bir
toplumdaki iletişim aracıdır. Halkla ilişkiler felsefesi, paylaşım ve arabuluculuğa yöneliktir.
Bireylerle doğrudan kurulmuş bir iletişimin işlevi dikkate alındığında, halkla ilişkilerin iyi
niyete ağırlık vermesi ve çoğulculuğa göre işlev görmesi gerekir. Bir örgütün iç ve dış
iletişimini sağlamak, anlaşmazlıkları çözmek, haber akışı sağlamak, imaj oluşturmak,
bütünleştirici bir niteliğe sahip olmak ve en önemlisi, yönetimle birlikte işlev görebilmek
için halkla ilişkilerin tüm uygulamalarda etik bir yaklaşıma sahip olması gerekir.
“IPRA'nın tanımına göre, halkla ilişkiler, dürüstlük, inanılır olma ve güvenilirlik
ilkelerini benimseyerek, müşterilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin saygı, beğeni ve
desteğini elde etmek ve bu kişilerin kendilerini örgüt ya da yönetimle özdeşleştirmelerini
sağlamak amacıyla yapılan, süreklilik gösteren, örgütsel bir yönetim işlevidir” (Aydede,
2001, s. 177).
İşlevinin bir sonucu olarak, halkla ilişkiler, bir çok kurum için ortak bir alan oluşturarak,
arabulucu rolü oynar. Bu özelliğinden dolayı, halkla ilişkiler kurumların ya da örgütlerin
faaliyetleri üzerinde etkilidir. Halkla ilişkiler alanındaki etik ikilemler ve anlaşmazlıklar
genellikle lider konumundaki halkla ilişkiler uzmanları tarafından müşterilerle, işverenlerle
ya da muhataplarla olan ilişkiler, hizmet sağlayacak kurumların seçimi ve sadakat ya da
gizlilikle ilgili konulara ilişkin olarak alman kararlardan kaynaklanmaktadır. Çeşitli
örgütlerle temasları sonucunda ortaya çıkabilecek etik dışı eylemler, hem bireysel, hem de
kurumsal olarak etik değerlere dayalı bir vizyon oluşturmanın yanı sıra, bu bilinci
geliştirerek engellenebilir. Bireyin etik eylemlerinin temelinde; öznel ahlâki değerler,
kendilik ve inançlar yatmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanı ya da bir ajansın lider
konumundaki sahibinin bu değerleri, kendilik bilincini ve inançları kurum çalışanlarına
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aktarması gerekir. Dolayısıyla, çalışanların bakış açılarını etkileyebilir ve onların gücünü ve
inancını yansıtabilir. Bu durum aynı zamanda, bir kurumdaki ahlâki değerlerin de
yansıtılmasıdır. Bir liderin, bunu bir zorunluluk olarak değil, bir sorumluluk olarak yapması
gerekir. "Kant, görev olarak düşünülmeden yapılan eylemlerin ahlâki değeri olduğunu ifade
etmektedir; zira bir eylem; akılcı bir yaklaşım, zorunluluk ya da görev sonucunda yapılır.
Kant'a göre, bir eylemin ahlâki değeri konusunda yargıya varmak için bireyin bu eylemi
evrensel bir ilke haline getirmeye istekli olup olmadığının sorgulanması gerekir" (L'Etang,
2002, s. 155).

Uygulamalar

1.Halkla ilişkilere yönelik farklı bakış açılarını incelemek
2. Halkla ilişkilere yönelik etik ve etik olmayan uygulamaları belirtiniz.
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Uygulama Soruları

1. Grunig’in halkla ilişkilere yönelik değerlendirmesi nasıldır?
2. Halkla ilişkilerin Amerikadaki gelişim süreci nasıldır?
3. Etik nedir? Halkla ilişkilerde etik ilkeler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik

Bu bölümde farklı kuramcıların halkla ilişkilere yönelik bakış açıları açıklanmaktadır. Etik
kavramı ve halkla ilişkilerde etik bakış ortaya konulmuştur.

Bölüm Soruları
1. “Halkla ilişkiler ……….. haberciliği ile ilk uygulamalarına başlamıştır.” Bu ifadedeki
boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) Parlamento
b) Vatandaş
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c) Savaş
d) Rant
e) Skandal
2. Grunig 400.000 dolarlık proje direktörü olarak çalıştığı araştırma projesinde ki bu proje
kim tarafından desteklenmiştir?
a) IDA Vakfı
b) TUHID
c) PRSA Araştırma Vakfı
d) IABC Araştırma Vakfı
e) IPRA Araştırma Vakfı
3. Grunig hangi yıldan beri halkla ilişkilerin değeri nedir sorusu üzerinde çalıştığını
belirtmiştir?
a) 1974
b) 1980
c) 1982
d) 1983
e) 1984
4. “……. amacı, herhangi bir otoriteye boyun eğmeden bireylerin kendi kendilerine ahlaki
kararlar verebilmelerini sağlamaktır. “ Bu ifadenin başındaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygundur?
a) Etiğin
b) İşlevselciliğin
c) Yapısalcılığın
d) Determinizmin
e) Meşruiyetin
5. Ahlak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinden türetilmiştir?
a) Mos
b) Kos
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c) Nos
d) Tos
e) Los

6. Halkla ilişkiler skandal haberciliği ile ilk uygulamalarına başlamıştır. Ancak halkla
ilişkilerin yükselişi skandal haberciliğinin rolü ile sınırlı değildir. Gönüllü katılımla fon
sağlamaya çalışan kuruluşlar para kaynağı bulma ihtiyacı duymuşlardır. Bu kuruluşlar
kamunun desteğini sağlayabilmek için tanıtım yapılmasının gerekliliğini ilk fark edenlerdir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. George Creel tarafından 1. Dünya savaşında, savaşı desteklemek ve Amerika’nın dışarıda
barışı amaçladığına dair propaganda yapmak amacıyla kurulan Kamuyu bilgilendirme
komitesi de yine halkla ilişkilerin ortaya çıkışına yönelik bilgi verir.
a)

Doğru

b) Yanlış

8. Önce bir adım geriye çıkıp ne yaptığımıza bakmamız gerek, Bu kavramsallaştırmadır. Ona
göre, halkla ilişkilerin ölçümlenmesine yönelik bir eksiklik değil, kavramsallaştırmaya
yönelik bir eksiklik söz konusudur. Uygulayıcılar kendilerine şu soruları sormalıdırlar:
Ben bunu neden yapıyorum.
Daha etkin nasıl olabilirim?
Bu benim işletmemin amaçlarını nasıl gerçekleştirir?

a)

Doğru

b) Yanlış

9. Halkla ilişkiler bir söylem oluşturma yöntemidir. Roper’in eleştirisi, J. E.Grunig ve
Hunt’in, modellerinin hegemonik olduğu yönündedir. Toplum adına ya da topluma yönelik
yapılan eylemlerin meşrulaştırılarak sunulması, sözde özgürlük ve katılım söylemleri iletişim
etiğinin yeniden ele alınmasını gerektirir. Bu bağlamda, etik kavramı ve halkla ilişkiler
uygulamalarında etik düzeyi ele almak yararlı olacaktır.
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a)

Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkilerin asimetrik uygulamaları etik değildir.
a)

Doğru

b) Yanlış
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7. ETİK KAVRAMI VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDAKİ ETİK
DÜZEY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu bölümde Etik kavramı, halkla ilişkilerde etik kuralların nasıl uygulaması gerektiği
ele alınacaktır. Etik ve liderlik konusu bağlamında etik vizyonun oluşmasını
sağlayan unsurlar öğrenilecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Etik nedir?
2. Halkla ilişkilerde etik kurallar neye göre oluşturulur?
3. Etik vizyon nedir?
4. Etik liderlik nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla

ilişkilerde

uygulamalar
incelenmesi

ve

etik Etik bilincin artması ve
konu halkla ilişkiler
uygulamalarında bunların

Konuyla

ilgili

literatür

okumaları ve uygulamalar
yapılacaktır.

anlaşılması
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tarz: Özel oluş ya da davranış biçimi, üslup.


Kişilik: Bir kimseye özgü belirgin özellik; fiziksel ve ruhsal niteliklerinin
tümü.



Liderlik: Kitleleri sevk ve idare etme becerisidir.
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GİRİŞ

Bu bölümde Etik kavramı, halkla ilişkilerde etik kuralların nasıl uygulaması gerektiği ele
alınacaktır. Etik ve liderlik konusu bağlamında etik vizyonun oluşmasını sağlayan unsurlar
öğrenilecek.
ETİK KAVRAMI VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDAKİ ETİK
DÜZEY
Halkla ilişkiler uzmanlarına yol göstermek amacıyla, hem müşterilerin, hem de
çalışanların kuralları içselleştirmelerinin sağlanması, etik dışı tutum ve eylemlerin
engellenmesi için etik kurallar düzeni (kodlar) belirlenmiştir. Etik düzenlemelerin verimli
bir şekilde uygulanması, etik değer bilincini sağlayan vizyonun benimsenmesine bağlıdır.
Böyle bir vizyon, bir kurumdaki liderin vizyonuna paralellik göstermektedir. Bir liderin etik
vizyonunun geliştirilmesi çerçevesinde, lider ve kurumu ile ayna kuramı arasında
karşılaştırma yapıldığında, her ikisinin de birbirini yansıttığı ortaya çıkacaktır. Bir lider, tüm
çalışanların aynasıdır. Çalışanlar, kimliklerini liderin etik özgürlüğünden elde eder ve
kendilerini de bu durumdan soyutlayamazlar. Liderlerinin bunu yansıttığını fark ederler;
dolayısıyla, bu kimliği içselleştirip, diğer çalışanlarla da paylaşırlar. Burada amaç, birlikte
hareket etmektir; zira birlikte yapılan, aynı zamanda doğru olandır. Bu noktada, gücün ve
değerlerin aynadaki yansımalarına dikkat edilmesi gerekir. Lider, gücün yaratılmasında,
kurumun vizyonunun ve bu vizyona ilişkin etik değerlerin yönlendirilmesinde çok önemli
bir işleve sahiptir (Williams, 2002, s. 25).
Halkla ilişkiler alanı ortak bir tanım ve kuramdan yoksun olduğundan alana ilişkin bir
tanım getirmek gerekmektedir. Bu tanımlar genellikle olumsuzdur. Meslekle ilgili bir
otaklaşa alınmış karar olmadığından anlaşmazlık ve şaşkınlık sözkonusudur. Olası
paradigmalardan biri, topluluğa ilişkindir. Culbertson and Chen, modern halkla ilişkiler
uygulamalarının toplulukçuluğa ilişkin olduğunu belirtmişlerdir. Bu yaklaşım 1982 yılında
Amerikan halkla İlişkiler Birliği’nin halkla ilişkilere yönelik resmi açıklamasında şöyle
açıklanmıştır: “Halkla ilişkilerin amacı, çoğulcu ve karmaşık toplumun daha etkili karar ve
eylemde bulunmaları için kurumlar ve gruplar arasındaki karşılıklı anlaşmayı sağlayarak
yardımcı olmaktır.
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Halkla ilişkiler, özel ve kamusal politikaları bir araya getirir, uyumlaştırır. Newsom,
Turk, and Kruckeberg “uzun dönemde halkla ilişkilerin aktif sosyal bilinç” olduğunu
belirtmişlerdir (Leeper & Leeper, 2001: 461-462).
Halkla ilişkilerin etik kodları; adalet, eşitlik, tarafsızlık, açıklık, dürüstlük, nezaket,
tutarlılık, duyarlılık, sabır, alçakgönüllülük, şeref, doğru davranışlar ve sadakatten
oluşmaktadır. Halkla ilişkilerin tanımının da gösterdiği gibi, tüm bu değerler halkla ilişkiler
uygulamalarına özgüdür. Bu değerler ışığında, halkla ilişkiler uygulamalarının kamusal
çıkarları gözetmesi, gizliliğe önem vermesi, sosyal sorumlulukla hareket etmesi, her zaman
doğruyu söylemesi, söylem ve eylem söz konusu olduğunda; nesnel, güvenilir, dürüst,
saygın ve tutarlı olması gerekir. Bu noktada, değerler büyük önem taşımaktadır. "Bireylerin
değerleri genellikle onların fikirlerini yansıtır. Bu değerler, fiziksel olanlardan çok, sosyal
gerçekleri yansıtır.
Dolayısıyla, sahip oldukları değerlere göre kişileri tanıyabileceğimizi söyleyebiliriz"
(Asna, 1993: 43). Aynı şekilde, bir lideri de, sahip olduğu değerlere göre değerlendirebiliriz.
Diğer bir deyişle, etik değerleri oluşturmak üzere vizyona sahip olup olmadığı ve çalışanları
ne kadar iyi yönlendirebileceğini anlayabiliriz. Böylelikle, etik kavramının liderlikle ne
kadar iyi bütünleştirilebildiğini anlarız.
"İnsan

ilişkilerinin

daha

içten

olduğu

ortamlarda

çalışanların

algılayışları,

performansları mekanik olarak ayarlananlara göre daha olumludur. Çalışanların eylemlerini
yönlendiren inançlar, değerler, ideolojiler ve stratejiler, kurum kültürünün etkinliğinin
göstergesidir" (L'Etang, 2002: 130).
Halkla ilişkiler alanındaki bazı kodlar, etik olarak olumlu nitelikleri belirlemek için
ortaya konmuş olsa da, bazı bilim insanlarına göre, bu kodların kusurlu ve yetersiz noktaları
da vardır. "Grunig ve Hunt, bu kodların bazı hataları olduğunu ifade etmektedir. Böyle bir
sorun, yaptırımların yalnızca IPRA üyelerine uygulanmasından, üye olmayanları ise
kapsamamasından kaynaklanmaktadır. Cutlip, Center ve Broom da, uygulamanın dengeli
olmadığını öne sürmektedirler" (Kruckeberg, 1989: 14). Diğer taraftan, mesleğe yönelik
ahlâki kodların gerekliliği konusundaki IPRA bildirgesi de oldukça ironiktir."Halkla ilişkiler
uzmanlarının, mesleklerinin yapısı dikkate alındığında, bu anlaşmanın ilkelerine bağlı
olmaları gerekmektedir. Bireylerin, maddi gereksinimler haricinde düşünsel, ahlâki ve
sosyal gereksinimlerinin de olduğu ve bireyler için anlam oluşumunun ancak bu
gereksinimler

karşıladığında

gerçekleşebileceği

vurgulanmalıdır.

Halkla

ilişkiler
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uzmanlarının, mesleklerini icra ederken bu gereksinimlerin karşılanmasına önemli katkıları
da olabilir" (Lloyd, 1998: 3).
Etik liderlik, Aristocu liderlik değerleriyle ilgilidir. Aristo'ya göre, adalet, cesaret, ölçülü
olma, özgürlük, şeref ve içtenlik gibi ahlâki değerler, bireylerin kişilik bütünlüklerini
sağlayabilmeleri ve çevreleri ile iletişim kurabilmeleri için gereklidir. Karizma ve vizyon,
ancak uygun ortamlarda gelişebilecek yönetsel özellikleridir. Üstlerin desteğinin sağlanması,
güvene dayalı ilişkiler, iyi bir işbirliği, akıllıca atılmış yönetsel adımlar, değer kültürü ve
buna bağlı olarak hoşgörü, saygı, yeniliklere açık olma, çalışanları düşünen olumlu bir
kişinin varlığı insan odaklı bir yönetim anlayışının öğeleridir. Böyle bir yönetimde, diğerleri
tarafından kabul edilmek, öz saygı, akılcı taktikler, uyum ve otorite söz konusudur. Bunun
yanı sıra, güç elde etmek için çalışmak, geçmişteki eylem ve deneyimlerden ders almak da
gerekmektedir (Sollmann ve Heinze, 1995: 31-33). İngiliz Sosyoloji Derneği'ne (1993) göre,
aşağıdaki ilkeler, bazı etik kodlar sonucunda ortaya çıkmıştır: bilgi edinilmesine rıza
göstermek, özel hayatın korunması, gizliliğin ve ismi saklı tutma hakkının güvence altına
alınması, hatalı ve aldatıcı uygulamalardan kaçınılması" (Ramcharan ve Cutcliffe, 2001:
359). Dolayısıyla etiğin, kurumsal bir süreç ve vizyon olarak kabul edilmesi gerekir.
Vizyon, Latince "görmek" anlamına gelen videre sözcüğünden türetilmiştir. Daha geniş
açıdan bakıldığında, "bilmek" anlamına da gelmektedir, zira birey, gördüğünü bilmektedir.
Vizyon, herhangi bir girişimdeki tüm amaçların ya da hedeflerin bütününden daha fazlasıdır.
Harekete geçirici etki yaratan yoğun bilgi ve araç bütününün oluşturucusu ve sezgisel lideri
olarak düşünülmelidir (Sollmann ve Heinze, 1995: 80-81). Vizyonları özgür bırakmak,
onları geliştirmek, öngörülen hedeflere doğru harekete geçmek yeni şeyler öğrenmenin
yoludur. Vizyona yönelik bir düşünce tarzı ve yaratıcı problem çözme becerileri ile yönetsel
ya da teknik sorunların üstesinden gelinebilir. Vizyonlar, gelecekte olması beklenen şeylerin
yanı sıra, çalışma ve varolma koşullarının ağır olduğu iş dünyası için haberci niteliğindedir.
Wolfgang Loss'a göre, vizyonları gerçekleştirebilmek için yöneticinin, motive edici bir etken
olarak, kişileri razı etmesi gerekmektedir. Bu noktada, ikna önemli bir öğedir. Güven ve
değer yaratımının çok önemli bir ilişkisi vardır.
“Güven kazanmak, kişilere ne hakkında bilgi verileceğini ve neden o konuya dikkat
etmeleri gerektiğini söylemek, anlaşmaya varmak, sağlam bir yapı oluşturmak, bir konunun
hem olumlu, hem de olumsuz yanlarını göstermek, bireysel ilgi alanlarını dikkate almak,
gurur verici konuları ön plana çıkarmak, bir uzmanın özelliklerini benimsemek, kanı
birliğinin oluşumunu yardımcı olacak konuları gündeme getirmek, öz güven ve yüksek bir
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moral oluşturmak, akılcı olmak, kişileri aşağılamaktan, onlara bağırmaktan ve ayrımcılık
yapmaktan kaçınmak etkili bir ikna için gereken eylemlerdir" (Rocha, 2003).
Vizyon geliştirmede hedef, sözler ile eylemler arasında uyum sağlamaktır.
Söylediğimizi yapmaya çalıştığımızda, uyumluluk da sağlanmış olur. Dilbilim, dil, düşünce
ve eylemler arasında güçlü bir bağ vardır. Bir kurumda etik değerlerin uygulanmasını
sağlayacak vizyonu yaratması beklenen bir liderin çalışanlar, müşteriler ve diğer ilgili
kişilerle olan ilişkilerinin de etik olması gerekmektedir.
Halkla ilişkiler uygulamalarında lider, bireylere ve iyi geliştirilmiş ikna becerilerine
odaklanmış yönetsel bir düşünüş tarzıyla hareket ederek, etik değerlerin uygulanmasını, bir
zorunluluk olmaktan çıkarıp, kendiliğinden oluşa dönüştürmelidir.
Hem devlet sektöründe hem de özel sektörde enformasyon ve bilgi edinmeye yönelik
olarak sürekli artan olanaklar sonucunda, çalışanlar da birer kaynak olarak güç kazanmaya
başlamışlardır. Bu noktada, bir kurumun değer zihniyeti büyük önem taşımaktadır. Diğer bir
ifadeyle, belirli bir değer ya da değerlere ilişkin düşünüş biçiminin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu tür bir değer, bütünlük ifade etmektedir. Bu noktada, çalışanların
geliştirdiği ortak vizyonun yanı sıra, bu çalışanların ekonomik beklentilerinin, hedeflerinin
gerçekleştirebilmek için kendilerini bir grubun üyesi olarak görmelerinin, karar verme ve
buna göre eyleme geçebilme becerilerinin de dikkate alınması gerekir. Aaron tarafından
ifade edildiği gibi, birey kendi kişiliğini, inançlarını, gereksinimlerini ve beklentilerini
işyerine taşımaktadır.
Bir örgütte etik değerlerin uygulanmasının her aşamasında, liderin katalizör işlevi
görmesi gerekir. Dolayısıyla, etik özgürlük, etik olarak davranan bir lider için ön şarttır. Bir
örgütte uygulanacak etik liderlik kavramı, yalnızca bir kişilik özelliği olarak değil, aynı
zamanda bir vizyon olarak da örgütün tümüne yayılacak şekilde genişletilebilir. Ürünlerin
kalitesini arttırmak, hataları azaltmak, nitelikli çalışan bulmak, bireysel taleplerle mümkün
olduğunca ilgilenmek ve sorunları süratle çözmek örgütlerdeki diğer ortak hedeflerdir.
James R. Houghton, bireydeki beceriyi ortaya çıkarabilmenin en iyi yolunun, ona değer
vermek olduğunu belirtmiştir. Bu durum, çalışan ve müşteri memnuniyetinden çok,
kararların ve eylemlerin ne kadar etik olduğuyla ilgilidir. Bu noktada, doğru değer
yargısında bulunabilmek önemlidir. İyi bir orkestra şefi, rehber ve arabulucu olan liderin, bu
uygulamayı yaygın hale getirmesi ve takım çalışmasında yer alması gerekir. Öte yandan, söz
konusu yaklaşımın, takıma ya da gruba düşünsel olarak da uygulanması beklenmektedir.

175

Etik liderlik vizyonunun oluşumu, değerlerin aynadaki ve aynadan gelen yansımalarına
bağlıdır. Çalışanların inançları ve değerleri bu yansımaları tanımlamaktadır. Ayna bu
inançları ve gereksinimleri, etik liderlik doğrultusunda yansıtmalıdır. Böyle bir yansıtma,
daha sık ve açık bir iletişimin yanısıra, değerlerin daha bütünsel (kolektif) şekilde
uygulanmasını sağlar. Liderin bir kurumdaki etkisinin genişletilmesi, paylaşılan değerlerin
desteklenmesine, bu değerlerin eylemlere yansıtılmasına, çalışanların etik özgürlüğü
benimsemelerine ve çalışanların ne için çalıştıkları hakkında inandırılmalarına olanak tanır
(Williams & Ferris: 26).
Buna ilâveten, çalışanların etik değerlerinin güçlendirilmesini ve paylaşılan değerler
yoluyla yaratıcılığın arttırılmasnı sağlar. Bir kurumda kişilerarası etik bağların
geliştirilmesine yönelik süreç söz konusu olduğunda, bu bağlar bireyler arasındaki karşılıklı
yaptırımlara dönüşür. Çalışanlar arasındaki tüm eylemin etik niteliği, liderin yönetim
anlayışı ve yansıtması yardımıyla, zorunluluktan, özerklik ya da kendiliğinden oluşa doğru
gerçekleşen bir dönüşüm yoluyla içselleştirilmektedir. Çalışanların bu etik bakış açısını
genişletmeleri, yeterliliklerini arttırmaları ve bunlara bağlı olarak üretim ve uyumu
başarmaları bir kurumun esnekliği çerçevesinde, uyarı mekanizmalarının geliştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Eğer her birey, bir kurumdaki konumunu etik bir lider olarak görürse, o
kurumun hedefleri doğrultusunda nerede ve neden çalıştığını daha iyi anlayacaktır.
Dolayısıyla, bireyler çalıştıkları kurumları değerlendirme olanağı bulabileceklerdir.
Kimlik, güç ve statüden oluşur. Öyleyse kimlik, edinilen bilgiye, becerilere ve
sorumluluklara dayanır. Çalışanlar birer diğer olarak görülür. Etik değerlerin paylaşıldığı bir
ortamda, güven de sağlanabilir. Sonuç olarak, bir liderin ikna ve yönlendirme becerileri
gelişim gösterir. Güven ve güvenilirlik, temel olarak kabul edilir. Etik liderlik vizyonunun
oluşumu, proaktif bir çabayı gerektirir. Güven azalmasının nedenlerinden biri de, liderin
çalışanların beklentilerini karşılayamaması ve verdiği sözleri tutamamasıdır. "Liderlerine
güvenmeyen çalışanların daha az iş yaptıkları; dolayısıyla, çalıştıkları kurumun
güvenilirliğinin azaldığı belirlenmiştir" (Williams & Ferris: 27).
Artık bir kurumdaki çalışanlarına ekonomik öğeler olarak bakılmamaktadır. Çalışanlar
kendilerini bir bütün olarak işyerine getirmekte ve ev, iş, yaşam ve topluma ilişkin kişisel
değerlerini oluşturmaktadır. Bir örgütün lideri olan kişinin de, doğru motivasyonu
sağlayabilmek, verimi arttırabilmek, çalışanlar için ortak ruh ve inanç oluşturabilmek için bu
değerleri dikkate alması gerekir. Dolayısıyla çalışanlar, örgüt liderlerinin yönlendirmesiyle,
kendi işyerlerinin değerlerini içselleştirebilirler. Çalışanları iyi tanımak, kendini iyi
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tanımaya; diğer bir ifadeyle, kendilik oluşumuna bağlıdır. Duyguların kontrolü, kendini ve
diğerlerini motive etme, olduğu yerde kalmama, diğerlerini anlama, duygudaşlık kurabilme,
ilişkileri sürdürebilme ve uyumlu olma etkili bir liderin sahip olması gereken niteliklerdir
(Goleman, 1998: 61-62). Bu nitelikler, duygusal zekanın öğeleridir. Duygusal zeka, kişinin
ikna kabiliyeti üzerinde de çok etkilidir. Diğer taraftan, etik liderlik vizyonunun ilk koşulu,
gelecekle uyum içinde olmak ve değişime ayak uydurabilmektir. Böyle bir vizyona sahip
olan liderler, yönetimleri altındaki kişileri de, sürekli öğrenme süreci doğrultusunda, süratle
ve başarıyla geleceğe taşıyabilir (Yavaşgel, 2002: 378).
Kurumun hedeflerini bozulmaya uğratmamak kaydıyla, açık bir forumun yaratılması,
eylemlerin de belirli değerlere göre değerlendirilmesi gerekir. Burada amaç, etik bilincin
yapılan tüm faaliyetleri kapsamasını sağlamak ve değerleri yönlendirebilmektir. Değer
geliştirmeyi ana unsur olarak gören ya da bu konuda yönlendirici adımlar atan bir lider, etik
ikilemlerin yaşandığı durumlarda bireylere yol gösterebilir. Dürüstlük, saygı, bütünlük ve
içtenlik kurumların sahip olması gereken değerleri oluşturmaktadır. Bütünlük sağlamaya
yönelik çabaların gösterilebilmesi için etik özgürlüğe sahip bir lidere özgü evrensel
değerlere gerek duyulmaktadır.
"High-Tor Alliance Danışmanlık Şirketi tarafından 1996 yılında yapılan bir araştırmaya
göre, denetim ve katı bir hizmet anlayışı, kurumsal değerler olarak kabul edilmiştir. Buna
ilaveten, açıklık ve dürüstlük de, bireyler için önemli değerlerdir" (Williams & Ferris: 29).
Bireyler kendi değerleri ile uyumlu örgütlerde çalışmak isterler, zira bu tür kuruluşları kendi
değerlerini yaşayabilecekleri yerler olarak görürler. Etik değerlerin dikkate alınması,
bireysel gelişimi de beraberinde getirir. Bireyler, çeşitli grupların üyesi olarak, kendi kişisel
gelişimlerini gerçekleştirebilmek, farklı değerler hakkında fikir sahibi olmak ve kendi
kimliklerini ortaya koymak isterler. Aynı zamanda, konuları serbestçe tartışabilmek, hataları
ifade edebilmek, mesaide paylaşılan değerler hakkında yargıda bulunabilmeyi arzu ederler.
Kouzes ve Postner'e göre, liderlik özellikleri; "ortak vizyona zemin hazırlayan bir süreç
oluşturma, diğerlerini de eyleme sevk etme, model oluşturma ve cesaretlendirmedir" (Löke,
2001: 200). İş tatmini için gerekli olan etkenler; diğerleri tarafından tanınma, anlaşılma ve
onların saygısını kazanmanın yanı sıra, kişisel gereksinimlerin karşılanması, yönlendirilme
ve yardım alabilmedir. Bir kurumda, tüm eylemlerin etik niteliğini belirleyen, liderin kendi
etik vizyonunu ya da bu vizyon çerçevesinde genel anlamda bir etik vizyon sunabilme
becerisidir. Daha önce de belirtildiği gibi, etik; tanınmayı, anlaşılmayı ve saygı gösterilmeyi
ve bireysel gereksinimlerin karşılanması bağlamında doğru yönlendirilmeyi gerektirir.
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Öyleyse etik vizyon, bir kurumda çalışanları bir araya getiren güç olma özelliği de
taşımaktadır.
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Uygulamalar
1. Halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik etik ve etik olmayan unsurların
incelenmesi.
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Uygulama Soruları

1. Etik nedir?
2. Halkla ilişkilerde etik kurallar neye göre oluşturulur?
3. Etik vizyon nedir?
4. Etik liderlik nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Etik kavramı, halkla ilişkilerde etik kuralların nasıl uygulaması gerektiği
ele alınmıştır. Etik ve liderlik konusu bağlamında etik vizyonun oluşmasını
sağlayan unsurlar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Lider, gücün yaratılmasında, kurumun vizyonunun ve bu vizyona ilişkin etik değerlerin
yönlendirilmesinde çok önemli bir işleve sahiptir.” Bu görüş kim aittir?
a) Williams
b) Leeper & Leeper
c) Kruckeberg
d) Newsom
e) Culbertson and Chen
2.” Etik liderlik, …….. liderlik değerleriyle ilgilidir.” Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi karşılamaktadır?
a) Platoncu
b) Aristocu
c) Sokratesci
d) Rousseaucu
e) Durkheimcı

3. “Vizyon, Latince "……" anlamına gelen videre sözcüğünden türetilmiştir.” Bu ifadedeki
boşluk için en uygun yanıt hangisidir?
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a) Görmek
b) Duymak
c) Anlamak
d) İdrak etmek
e) İçselleştirmek
4. “Bireydeki beceriyi ortaya çıkarabilmenin en iyi yolunun, ona değer vermek olduğunu
belirtmiştir.” Bu görüş kime aittir?
a) James R. Houghton
b) J.J. Rousseau
c) E. Durkheim
d) A. Comte
e) Descartes
5. " ……. Danışmanlık Şirketi tarafından 1996 yılında yapılan bir araştırmaya göre, denetim
ve katı bir hizmet anlayışı, kurumsal değerler olarak kabul edilmiştir. Buna ilaveten, açıklık
ve dürüstlük de, bireyler için önemli değerlerdir" Burada belirtilen araştırma kim tarafından
yapılmıştır?
a) Star Alliance
b) Bersay
c) High-Tor Alliance
d) Ergo
e) İzgören

6. Halkla ilişkiler alanı ortak bir tanım ve kuramdan yoksun olduğundan alana ilişkin bir
tanım getirmek gerekmektedir. Bu tanımlar genellikle olumsuzdur. Meslekle ilgili bir otaklaşa
alınmış karar olmadığından anlaşmazlık ve şaşkınlık sözkonusudur. Olası paradigmalardan
biri, topluluğa ilişkindir. Culbertson and Chen, modern halkla ilişkiler uygulamalarının
toplulukçuluğa ilişkin olduğunu belirtmişlerdir.

a)Doğru

b) Yanlış
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7. James R. Houghton, bireydeki beceriyi ortaya çıkarabilmenin en iyi yolunun, ona değer
vermek olduğunu belirtmiştir. Bu durum, çalışan ve müşteri memnuniyetinden çok, kararların
ve eylemlerin ne kadar etik olduğuyla ilgilidir. Bu noktada, doğru değer yargısında
bulunabilmek önemlidir. İyi bir orkestra şefi, rehber ve arabulucu olan liderin, bu uygulamayı
yaygın hale getirmesi ve takım çalışmasında yer alması gerekir.
a)Doğru

b) Yanlış

8. Lider etik vizyon için ayna işlevi görmez.
a)Doğru

b) Yanlış

9. Asimetrik iletişim etik liderliği getirir.
a)Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkilerin etik kodları; adalet, eşitlik, tarafsızlık, açıklık, dürüstlük,
nezaket, tutarlılık, duyarlılık, sabır, alçakgönüllülük, şeref, doğru davranışlar ve
sadakatten oluşmaktadır.

a)Doğru

b) Yanlış
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8. ETİK, LİDERLİK VE HALKLA İLİŞKİLERDE STRATEJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Etik lider kimdir, kültür politikası olarak halkla ilişkilerde farklı paradigmalarda
strateji oluşumu konuları anlatılacak.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Etik lider kimdir, özellikleri nelerdir?
2. Dönüştürücü lider kimdir?
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3. Küresel liderlik özellikleri nelerdir ve neden önemlidir?
4. Kültür politikası olarak halkla ilişkiler kültürünün boyutları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkiler kültürü ve Halkla ilişkileri bür kültürel

Konuyla ilgili okumalar ve

buna göre strateji oluşumu

uygulamalar yapılacaktır.

olgu aolarak anlama ve
stratejik uygulamaları bu
doğrultuda gerçekleştirmek
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Anahtar Kavramlar


Kültür: İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam
ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada,
düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.



Strateji: Uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.
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GİRİŞ
Bu bölümde halkla ilişkiler kültürü ve buna göre strateji oluşumu farklı paradigmalar
bağlamında ele alınacaktır.
Etik, Liderlik ve Halkla İlişkilerde Strateji
Liderin kendi etik vizyonunu tüm çalışanlara aktarabilme becerisi, kendi gücünü
yetkilendirme yoluyla diğerleriyle paylaşabilmesidir. "Yetkilendirme, sorumluluğun
paylaşılmasıdır. İş tatmini için gerekli olan yetkilendirme, bir kurumda etik atmosferin
yaratılmasında da etkilidir" (Stainer & Stainer, 2000: 287). Burada amaç, çalışanların karar
verme ve uygulamada kendi kurumlarının etik sorumluluğunu paylaşmalarını sağlamaktır.
Dolayısıyla, önemli olan yalnızca işin maksadı değil, aynı zamanda verimli bir yöntem
bilincinin olması ve bu yöntemi uygulama sürecidir. Çalışanlar bir sürecin her aşamasında
kendilerini lider kadar sorumlu hissetmelidir. Bir kurumun ortak vizyonundaki etik
değerlerin ön plana çıkarılması bu tür bir duyguyu ortaya çıkarabilir. "Enformasyon
teknolojisindeki devrim, hiyerarşiyi kırmış ve çalışanların kendileri için düşünüp, bu yönde
hareket etmelerini sağlamıştır. Sonuç olarak, üretkenlik ve kalite olanakları geliştirilebilir.
Aynı şekilde, yenilik ve gelişimin yanı sıra, güven sağlayıp, korkuları bertaraf eden ve
kendini geliştirmeyi destekleyen kurumsal eğitimin amacı, kurumsal liderliğe özgü
niteliklerin kazandırılmasıdır" (ibid. s. 292).
Sonuç olarak, çalışanların, kişisel ya da kurumsal etkinlikler sırasında karşılaştıkları
sorunları etik yaklaşım ve yargı ile çözümleyebilmek için güç ve özgüvene sahip olmaları
gerekir. Öte yandan, çözüm üretmek üzere, diğerlerini de yönlendirebilirler. "Al Pander
Staton (1993), çalışanlara kendilerini gerçekleştirme, öz-saygı geliştirme ve kendi yaşamları
ile geleceklerini kontrol edebilme olanağının sağlanması konusunda yöneticilerin ve
liderlerin ahlaki sorumlulukları olduğunu ifade etmiştir. Gorson ve Vasu'ya göre, insan
ilişkilerinde yönlendirici değerlerin kazandırılması ile üretkenlik arasında güçlü bir bağıntı
vardır" (ibid. s. 292). 'Ayna kuramı'na göre, bir kurumda etik liderlik vizyonunun
yaygınlaştırılması, liderin gücünün ve felsefesinin çalışanlara yansıtılması olarak
tanımlanmıştır.
Farklı türde liderler ve bu liderlerin her birinin de farklı liderlik özellikleri vardır. Etik
değerler, liderliğin farklı özelliklerine nüfuz etmiş durumdadır. Önemli olan, ortak vizyon
doğrultusunda, her bir lider tipine uygun niteliğin içerdiği etik değerlerin ortaya konmasıdır.
Örneğin, işlevsel ve dönüştürücü lider tipinde, etik değerler sorgulanabilir. "Bass ve
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Avolio'ya göre, kurumsal davranış açısından en etkili olan, dönüştürücü liderdir. Etik
liderlik, dönüştürücü liderliğin temelidir" (Margaret, 2003, s. 105). "İşlevsel bir lider,
çalışanları kurumun verimliliği için yoğun bir şekilde motive ederken, dönüştürücü lider,
kurumu çevresel ve sosyal alanlarda geliştirmeye çalışır. İnsan gücünü de değerler
aracılığıyla daha kuvvetli hale getirir. Dönüştürücü lider karizmatiktir; çalışanlar tarafından
benimsenmiştir ve kendisine gıpta edilir. Böyle bir lider, çalışanlarla güç alışverişinde de
bulunur, özelliklerini onlara yansıtır ve güven aşılar. Bunun sonucunda, çalışanlar sorunları
daha iyi görüp, yaratıcılıklarını arttırabilirler" (Jones, 2000, s. 383).
Dönüştürücü lider, çalışanlar için etik atmosferin en önemli öğesi olan yüksek düzeyde
iş tatmini sağlar. Çalışanların kendilerini bireysel gelişimlerini gerçekleştirecekleri kurumun
bir parçası olarak görmelerini sağlamak için samimi, nezih ve güvenilir bir atmosferin
oluşturulması gerekir. Lider, kendi etik değerlerini kurumdaki iş tatmini ve güven verici
atmosfer yoluyla yansıtabilir. Etik bilinç ancak böyle bir ortamda tam olarak oluşturulabilir
ve devam ettirilebilir. Etik olmak ve etik değerleri dikkate almak, liderin ya da farklı türseki
liderlerin vizyonlarının oluşması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada-vizyon
sahibi lider türü örnek olarak verilebilir. Böyle bir lider, gerçekçi, güvenilir ve etkili bir
vizyon geliştirir.
Anlamların ve değerlerin içselleştirilmesinin yanı sıra dıştan gelen denetin
sistemlerinden çok iç koordinasyonun uygulanması bu lider türünün temel niteliğidir.
Burada önemli olan, etik değerlerin, ortaya konacak vizyonun odak noktasında
bulunmasıdır.
Liderin işlevi, tutumu, eylemleri ve yansımalarının kaynağı, bu etik değerler olmalıdır,
zira yukarıda tanımlanan lider türleri, etik bilince dayanmaktadır. Dolayısıyla, bir liderin
hedefi, bu ilkeyi yansıtabilecek 'ayna1 işlevini bütünüyle benimsemek olmalıdır. Diğer
taraftan, bu türlere verilebilecek bir başka örnek olarak, "küresel liderin en önemli özelliği,
kültürlerarası iletişimi oluşturmak ve küreyel (küresel-yerel) bir bakış açısına sahip olmaktır.
Bu tür bir lider; kriz yönetimi, güvenilirlik, uyum, açıklık, grup oluşumu ve anlaşılabilirliğe
ilişkin niteliklerle donanmıştır" (Morrison, 2000: 123). Bu özelliklerin, kesin olarak
belirlenmiş kurumsal ilkelerle uygulanması gerekmektedir.
Bir kurum, ancak lider tarafından sağlanan etik kültür ile etik uygulamaları hayata
geçirebilir. Kararların ve hedeflerin, bir kurumda etik atmosferin oluşturulmasını sağlayacak
bireysel değerlere dayanması gerekir. Bireysel değerler, potansiyelleri doğrultusunda
çalışanlara değer verilmesini ve bu potansiyelin açığa çıkarılmasında yönetimin
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sorumluluğunu içermektedir. Bir kurumda etik değerlerin sürekliliği, yöneticilerin ve
çalışanların çabalarına bağlıdır ve iyi bir yönetim de, sistemi oluşturan parçaların ayrı ayrı
ele alınmasını değil, sistemin bir bütün olarak düşünülmesini gerektirir. Burada üzerinde
durulması gereken nokta, çalışanların işbirliği yapmalarının, birbirlerini desteklemelerinin
ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere örgütü bir bütün olarak görmelerinin sağlanmasıdır.
Etik değerler gözetilerek uyum ve anlaşma içinde yapılan faaliyetler, bireylerin
sorumluluğundadır. Lider gibi hareket eden tüm çalışanların etik vizyonun oluşmasına
katkıda bulunması, onlara kendi potansiyellerini geliştirme olanağı da tanır, "modern
dünyada mesleki anlamdaki rolün tanımı, çalışanların geçerliliği olan ve hazır durumdaki
potansiyellerini, yaşantılarının niteliğini arttırmak üzere sürekli olarak geliştirmeleri
anlamına gelmektedir" (Roth, 2002: 14).
Bir kurumda bütünlük, tüm çalışanlara yayılmış bir otorite ve karar verme süreçlerine
eşit katılım olduğu sürece, etik dışı eylemlerin gözlenmesi oldukça zordur. Böyle bir
kurumda gizliliğin yerini açıklık almıştır. Eğer bireysel ve kurumsal düzeyde emek gücünün
potansiyeline değer veriliyor, bu potansiyel geliştirilmeye çalışılıyor ve karar verme süreci
paylaşılıyorsa, o zaman bu kurumdaki faaliyetler yalnızca iyi değil, aynı zamanda etik de
olacaktır. "Liderin etik mantık düzeyi, karar verme süreci sırasında grup üyelerinin etik
olarak düşünmelerini üzerinde etki oluşturur. Dönüştürücü bireyler etkileme, ilham verme ve
motive etme güçleri olan kişilerdir; dolayısıyla, grup üyeleri arasında uyum sağlanmasına
yardımcı olurlar" (Margaret, 2003, s. 106’dan aktaran Mengü ve Akım, 2004: 771-788).
Genel anlamda meslek kavramı da eski anlamından soyutlanmakta ve yeni tüketim ve
kişisel çıkar odaklı bir anlama doğru geçiş sergilemektedir. Bir uğraşın meslek olabilmesi
için en önemli şart topluma hizmettir. Her meslek kültürünün özünü oluşturması gereken bu
durumun zamanla kaybolduğu düşünülmektedir. “Yeni kapitalizm kültürü bağlamında
‘meslek’ giderek araçsallasmakta, bireyin meslekle ilişkisini hemen bütünüyle mesleğin
getirileri tayin etmektedir. Kazancın, bireyi bağlayan asal bağ haline gelmesi mesleğe de
artık yalnızca sunumları üzerinden yaklasılmasına neden olmaktadır. Bu da hiç kuskusuz
mesleğin itibarını aşındırmaktadır. Mesleğin toplumsal itibarının tayininde eskiden sosyokültürel değerler sistemi ve mesleğin toplumsal islevselliği öncelikli iken, bugün mesleğin
ekonomik ve diğer getirilerinin ve genel olarak bireysel fonksiyonelliğinin öncelik kazandığı
gözlemlenmektedir. Mesleki prestij, mesleğin toplumun hayati bir ihtiyacını karsılaması
temelinde değil, bireysel beklentilere cevap vermesi ekseninde oluşmaktadır. Dolayısıyla
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meslek, artık, bireyin beklentilerini karsıladığı ölçüde anlamlı ve itibarlıdır.” (İlhan, 2008:
324-325).
Halkla ilişkiler bir söylem biçimidir, bir ideolojidir. İhtiyaçlara yönelik olduğu kadar
ihtiyaçların yaratıcısıdır. Halkla ilişkiler kültürünün oluşumuna ve buna bağlı olarak
mesleğin neden ve nasıl uygulandığına etki eden unsurlar arasında aşağıdaki unsurlar da
bulunmaktadır:
Toplumun sosyo-ekonomik koşulları
Siyasi durum ve toplumsal değerler
Toplumun kitle ya da kamu toplumu olması
Medyayı kullanma biçimi
Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürü
Halkla ilişkileri uygulamada benimsenen rol ve modeller.

“Edward Hall’a göre kültür, iletişim, iletişim de kültürdür. …Goodenough’a göre
kültür, neyin nasıl olabileceğine, bireyin olan biten hakkında ne hissettiğine ve onunla ilgili
olarak neyi nasıl yapabileceğine karar vermesi için gerekli olan şartları içerir. …Hall’a göre
ise kültür, duygularını belli etme de dahil olmak üzere, kendini ifade etmenin, düşünce
tarzının, hareket şekillerinin, problemlerin nasıl çözüldüğünün, ulaştırma sisteminin nasıl
işlediği ve düzenlendiğinin, ekonomi ve yönetim sistemlerinin nasıl çalıştıklarının, bütün
bunların nasıl bir arada tutulduğunun ve işlevlerini nasıl yerine getirdiklerinin kültür ile
ilintili olduğu anlamına gelmektedir” (Kartari, 1990: 39’dan aktaran Kumbasar: 5).
Kültür bir tarzdır. Olaylara, işlere yaklaşım tarzıdır. Bir söylem ve eylem biçimidir.
Çeşitli toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik yapılar bağlamında halkla ilişkiler, algılanma
ve uygulanma biçimine bağlı olarak farklı kültürel yapılara sahip olur.
Halkla ilişkiler kültürü, halkla ilişkilerin işlev ve amacının algılanma ve uygulanma
biçimine göre değişir. Halkla ilişkilerin bir meslek olması bağlamında, görevi, farklı
düşünceleri birbirine tanıtmak, insanları ve toplumları özgürleştirmek, gerçek gereksinimleri
ortaya koymaktır. Bunun için halkla ilişkilere bakış açısının da yeniden anlamlandırılması
gerekmektedir. Halkla ilişkiler kültürü, hem içinde bulunduğu toplumu, onun kurallarını,
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değerlerini biçimlendirir, çeşitli anlamlar yükler ve söylemler geliştirir, hem de bütün
bunlardan etkilenir ve dönüşür.
Steyn Değişen iş ve halkla ilişkiler paradigmaları isimli makalesinde,
Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulayıcılarının çok azının halkla ilişkiler stratejist rolünü
uyguladıklarını belirtmiş ve bu durumun sosyal (enterprise) stratejinin geliştirilmesine ve
amacın gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmadığını öne sürmüştür. Kurumların halkla
ilişkiler çalışmalarının biçimini hem aktivist gruplar hem de paydaşların farklılaşan
beklentileri ve değerleri belirlemektedir. Kurumların içinde bulundukları sosyal ve
ekonomik

yapıların

değişime

uğraması

beraberinde

uygulama

farklılıklarını

da

getirmektedir. Bu durum halkla ilişkilerin kültürel yapısını da değişime uğratmaktadır.
Kurumun benimsediği farklı yaklaşımlar
(Fonksiyonel, anlambilimsel ve postmodern yaklaşım) bağlamında halkla ilişkiler amacı
ve işlevi de kendini yeniden tanımlar. Tüm bu yaklaşımların iç ve dış hedef kitleye, kitle ya
da kamu perspektifinden bakışları farklıdır. Kurumun bu bakışı halkla ilişkiler
uygulamalarının işlev ve niteliğine yansır. Bu anlamda işletme ya da kurumun toplumda
benimsediği rol, kurumun halkla ilişkiler rolüne ve kültürüne de yansır.
Steyn, kurumların tarihsel süreç içinde benimsediği farklı iş paradigmalarına
bakıldığında, değişimi genel olarak şöyle özetler: 1900-1950 yılları arası, sanayi döneminde
kurumların asıl amaçları kar elde etmekti. 1960’lı yıllarda ise, kurumlar sosyal sorumluluk
yaklaşımını benimsemeye başlamışlardır. Ancak burada amaç, sosyal baskı ve beklentilere
yanıt verebilmektir. 1980’li yılların başında kurumların toplumsal açıdan nasıl sorumlu
olmaları gerektiği düşüncesinden hareketle etik ön plana çıkmıştır. 1980 ve 1990’larda
toplumsal ve etik konuları daha yararcı hale getirme eğilimi, kurumsal sosyal performans
yaklaşımının benimsenmesini sağlamıştır.
Daha sonra, stratejik yönetim kurumların ilişkilerini neyin oluşturacağı yönünde yeni bir
bakış açısı sunan paydaş yaklaşımı gelişmiştir. Bir sonraki yaklaşım olarak karşımıza çıkan
konu yaklaşımında ise amaç, kurum üzerinde etkili olabilecek kurumsal kaynakların
yönetilmesidir. Bu yaklaşımda, egemen olan görüş, toplumsal etkilerin, kurumların kar
beklentileri üzerinde belirleyici olduğudur. Daha sonra paydaşlar yönetime dahil edilerek
ortaklık nosyonu geliştirilmiş ve kapsayıcı yaklaşım uygulanmıştır. Bir diğer kurum
yaklaşımı olarak kurumsal topluluk yaklaşımı 1990’lar ve sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu
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yaklaşımda kurumlar, paydaşların işbirliğine dayalı, değer yaratılan bir sosyo-ekonomik
sistem olarak düşünülmüştür. ( Halal, 2000’den aktaran Steyn).
Kurum ya da işletme bu yaklaşımda paydaşları bütünün içine alarak uygulamalarını
gerçekleştirmektedir. Ancak Steyn’ e göre, burada asıl sebep, topluma karşı sorumlu olmak
değil, rekabet avantajını artırmaktır (Steyn, 2011: 5-11).
Steyn, kurumun çevresi ile olan ilişkisinin değişmesi, paydaşların çeşitlenmesi,
kurum üstünde baskı kuran eylemci grupların ortaya çıkması ile birlikte geleneksel halkla
ilişkilerin yerini stratejik halkla ilişkilere bıraktığını belirtir. Stratejik halkla ilişkiler
kavramı, ilişki inşası ve diyalog kavramları ile ilişkilendirilmiştir. Steyn’e göre, halkla
ilişkilerin değişen yapısına bağlı olarak benimsediği rol de “yansıtıcı stratejist “rolü biçimine
dönüşmüştür. Bu bağlamda halkla ilişkilerin konusu yalnızca iletişim uygulamalarının
yönetimini değil, hedef kitleler ile ilişkilerin yönetimini de kapsamıştır. Halkla ilişkilere
yönelik geliştirilen yeni yaklaşımlar doğrultusunda benimsediği kültür de değişime
uğramaktadır. Bu yeni stratejik bakış
açısı kapsamındaki kültürel değişimi ifade edebilecek halkla ilişkilere ilişkin ifade şu
şekildedir: “…bir koordinasyon mekanizması olarak hareket eder, toplu çıkar ve ortak fayda
olarak da anılan toplumun refahını gözeterek örgütsel amaçların dengelenmesi amacı
doğrultusunda örgütün konumunu değerlendirmesine yardımcı olarak toplumsal bir bakış
açısıyla yönetime sunar” (ibid. s. 2). Halkla ilişkiler uygulayıcıları, stratejiyi saptayan
edimleri bağlamında kurumun baskın koalisyonunda yer alarak tüm stratejik paydaşlara
ilişkin bilgi toplarlar. Burada amaç, kurumun çevresine uyum sağlamasıdır. Steyn’e göre,
halkla ilişkiler stratejisti, stratejik amaçları, stratejileri ve davranışları kurumun çıkarını
dikkate alan değer ve normlarla uyumlu hale getirerek itibar risklerini ortadan kaldırmak
konusunda

yönetimi

etkiler.

Bu

süreçleri

Steyn,

‘sosyal

enterprise’

stratejinin

geliştirilmesine sağladığı katkıyı oluşturduğunu ifade etmektedir. Burada amaç kurumun
karı değil, paydaşlar ve ortama odaklanan Üçlü Sorumluluk Yaklaşımına
olan katkıdır (ibid. s. 2).
Sosyal enterprise stratejide bir kurumun kamu ile kurduğu ilişkisi ön plandadır.
Bu strateji kurumun toplumsal sorumluluğunun, paydaşlarının ve iletişim yaklaşımının,
değerlerinin, davranışa ilişkin standartlarını ortaya koyar. Ayrıca, kurumsal misyon, vizyon,
davranış, etik kurallarıyla, değer yönelimleriyle ve kamu odaklılığı ile ön plana çıkar. Bir
başka kurumsal yaklaşım da sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Burada doğa, toplum ve işletme
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karar alıcılar tarafından birbirine bağlıdır. Bunun için sadece finansal performanslar değil,
aynı zamanda çevre, ulusal ve uluslar arası toplululukların nasıl etkilendikleri de
değerlendirilmelidir. Bu yaklaşıma göre, ekolojik ve sosyal sermaye birlikte yönetilmelidir.
Kurumsal yönetişim yaklaşımı ve itibar yönetimi yaklaşımı da diğer iki yaklaşım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Steyn, King 2 (IOD, 2002) Raporunda, kurumsal yönetişimi,
bireylerin, kurumların ve kamunun çıkarlarını birbiriyle yakınlaştırmak amacıyla ekonomik
ve sosyal amaçlarla toplumsal amaçlar arasında dengenin kurulması biçiminde
tanımlamıştır. İtibar yönetimi yaklaşımı ise bir diğer önemli iş yapış tarzındaki değişimi
yansıtmaktadır. İtibar riski anlayışı kurumun tüm paydaşlarının beklentilerini tam ve doğru
biçimde karşılamanın önemini ortaya koymaktadır (ibid.
ss. 5-11).
Halkla ilişkiler endüstrisi, küresel kuramların gelişimleri ile ilişkilendirilmiştir.
1988’de Dean Kurckeberg and Kenneth Starck, halkla ilişkiler tanımlarının uygulamada
bütünü yansıtmadığını ve halkla ilişkilerin işlevi hakkında yapılan tanımın da yetersiz
olduğunu belirtmişlerdir. Bu yazarlar şu sorulara yanıt aramışlar:
Halkla ilişkilerin sunulan tarihi, halkla ilişkilerin bugünkü varoluş nedenini yeterli
biçimde açıklıyabiliyor mu? Halkla ilişkilerin en uygun tanımı, rolü ve işlevi edir? Bu
sorulara yanıt aranmalıdır. İlişki inşası ve diyalog ile meslekle ilgili genellemeler yaparken
dikkatli olmalıyız. Toplumda her birey kendi kültürü içinde oluşmuş değer ve inançlarıyla
bir başkası ile diyaloğa girer. Buna göre, halkla ilişkiler eylemi uygulanmakta olan kültürel
ve tarihsel bağlama göre şekillenir (Zaharna, 2001; Sriramesh & Vercic, 2003; Molleda &
Suarez, 2005’den aktaran Hodges, 2006: 81).
“Örgütsel düzeyde halkla ilişkilerin etkinliği konusunda halkla ilişkiler alanındaki
akademisyenler ve uygulayıcılar arasında farklı bakış açıları bulunmaktadır (Grunig ve
Hung, 2002; Yang ve Grunig, 2005). Uygulayıcılar, itibar yönetiminin halkla ilişkilerin
örgütsel etkinliğe olan kar odaklı etkisini temel alarak benimserken (Hutton vd,2001),
akademisyenler itibar yönetimi araştırmalarının odağına ‘örgüt-kamu ilişkileri’ kavramını
daha fazla yerleştirmişlerdir”(Grunig vd. 2002’den aktaran Steyn, 2011: 20).
Genel olarak halkla ilişkilerin işlevlerine bakıldığında 3 nokta ön plana çıkar:
1. Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir.Pazarlama karmasının dolaylı tutundurma
bileşeni olarak

ürün satışına katkı işlevinin yanı sıra

kuruluş felsefesinin

oluşturulması, amaçların saptanması ve kuruluşun değişen çevre koşullarına
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uyumlanması

gibi yönetim işlevlerini de yerine getirmektedir.

Kuruluşun

politikasının ne olması gerektiği, toplumun beklentisi gibi sorulara yönelik karar
verici koalisyonda yer almaktadır. Kısaca kuruluşun iç ve dış hedef kitlesiyle farklı
kültürleri de göz önüne alarak

kuruluşun imaj ve itibarını korumaya ya da

geliştirmeye ilişkin tüm stratejik çalışmalardır.
2. Halkla ilişkiler bir iletişim çabasıdır. İletişim halkla ilişkiler tanımına dört açıdan
etkide bulunur: Halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken yetenek, üstlenilen
görev, kurulan sistem ve sistemin uygulanması. Kurulan sistem v e sistemin
uygulanması aşamalarında iletişim; bilgi toplama, medya, tüketici ve hedef kitleyle
iletişimi içerir.
3. Kamuoyunu etkileme aracı olarak halkla ilişkiler. Bir kısım uzman kamuoyunu
etkilemek için en temel yolun kuruluşun prestijinin arttırılması olduğunu söylerken
diğerleri, kamuoyunu ilgilendiren konularla ilgili de bilgi verilmesi konusunu da öne
sürenler olmuştur. Burada en son ortak zeminde anlaşılan konu sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.

Pazarlama içinde halkla ilişkilerin daha etkin rol oynayabilmesi için
özellikle işletme ve ürünün

halkla ilişkiler

daha iyi tanınmasına, yeni veya geliştirilmiş ürünün

duyurulmasına, ürünün yaşam evresini uzatmaya, yeni pazar aramaya veya mevcut ürünü
düşük maliyetle geliştirmeye, istenen imajın oluşturulmasına yardımcı olarak ürün ya da
hizmetin tutundurulmasında önemli rol oynamaktadır. bir işletme veya markaya duyulan
güvenle, kalitesine olan inanç marka ve satın alma tercihlerini etkileyecektir.

Pazarlama Amaçlı halkla İlişkiler Yöntemleri

( Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler

Nedir?, Beta Yayınları, 1998, 37- 50)

Ürün tanıtımı dışında pazarlama amacına hizmet eden diğer halkla ilişkiler araç ve
yöntemleri: tanıtım, ticari sergi, fuarlar, kuruluş sözcüleri, özel olaylar, tüketici
beklentilerine verilen cevaplar olabilir.

Kuruluşa yönelik imaj ve itibar çalışmaları

kapsamında çevre, eğitim, sağlık gibi toplumu ilgilendiren konulara destek verilmesi,
işletmenin amaçlarını iç ve dış hedef kitlelere aktarabilmek için içeriği kuruluş tarafında
belirlenen ve kontrol edilebilir olan kuruluş yayınlarından yararlanması da belirtilebilir.
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Özel olay ve organizasyonlarda haber değeri olayın gerçekleşmemesi halinde bu olayın
yaratılmasıdır ve Edward Bernays’ın ilk uygulamalarından biridir. Burada ası amaç, ürün,
hizmet ve yaratılan olay arasında ilişki kurularak medyanın ilgisini çekebilmektir. Burada
önemli nokta ürün ile yaratılana olay arasında ilişki kurulabilir olmasıdır.
Ürün tanıtımı adına yapılan çalışmalar ise, ürün ve markaya ilişkin konferans sponsorlukları,
özel bültenler, yarışma sunumları sayılabilir.
Kuruluş sözcüleri ise, Ürün, hizmet ya da markayı savunmak için kuruluşun seçtiği
deneyimli, konuya hakim olan kurum sözcüleri kurumun kendini hedef kitlelere ifade
etmeleri konusunda oldukça faydalı olmaktadır. Örneğin

sigara reklamlarının televizyon

ve radyoda sunumlarının yasaklanmasından sonra Tobacco Institude kurum adına konuşan
sözcülere dayanan yoğun kampanyanın ilk üç yılında 48 eyalette 350 şehirde 1300 radyo ve
TV programına katılmış, 300 gazetede konuk edilmişlerdi. Halkla ilişkiler müdürü bu
duruma yönelik şöyle demişti: “ bizim amacımız sigara satmak ya da sigara içme
alışkanlığını

geliştirmek

değildir.

Amacımız

konu

hakkındaki

zıtlıkları

açıklığa

kavuşturmaktıt. Sigara içmenin zararlı olmadığı tartışmasını kazanmak niyetinde değiliz, biz
kamuoyunun zıtlıkları çözmek için propagandanın değil, araştırmanın üstünlüğüne
inanmasını istiyoruz.”
Duyuru: Bir kurum ya da kişi ile ilgili haberlerin medya kanalıyla herhangi bir bedel
ödemeden yayınlanarak hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Ucuzdur, geniş kitlelere ulaşabilir,
güvenilir bulunur. Bu nedenle oldukça sık kullanılır. Ancak bu medya kontrol edilemediği
için, ayrılan süre ve yer kontrol edilemez, yayınlanıp yayınlanmayacağına editörler karar
verir. Bu nedenler duyurunu dezavantajları olarak görülebilir. Bunların haricinde
yararlanılan diğer halkla ilişkiler araçları; basın bültenleri, yazılan makaleler, etkili bir başlık
ile verilen fotoğraflar, editörü bilgilendirmek

amacıyla yazılan mektuplar da duyuru

biçimlerinden bazılarıdır.

Stratejik açıdan kurumların ürününü ve kendisini tutundurmak için yararlanabileceği halkla
ilişkiler programına karar vermeden önce düşünülmesi gerekenler şunlardır:
Uzun vadede amaçlar nelerdir?
Kısa vadede amaçlar nelerdir? Kurum hakkında kimler bilgi sahibi olmalıdır?
İşletmenin şu anda yaptıkları nelerdir?
Başka neler yapılabilir?
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İsteklerin gerçekleştirilmesi için yeterli mali kaynak var mı?

Halkla İlişkiler Kampanya Süreci
Halkla ilişkiler süreci tespit edilirken amaç ve yöntem arasında sağlam bir bağlantı
kurulmalıdır. Bir halkla ilişkiler kampanyası: araştırma, planlama,

eylem, iletişim

ve

değerlendirme aşamalarından oluşur. Buna göre halkla ilişkiler sürecini geliştirecek strateji
ve taktikleri etkileyen unsurlar: çevre, kurumun amaçları, halkla ilişkiler amaç ve stratejisi,
halkla ilişkiler programları sayılabilir. Aşamalar:
Durum saptama aşamasında işletmenin uygulama ve politikasından etkilenecek olan
kişilerin davranış, tutum ve görüşleriyle ilgili araştırmanın yapılması gerekmektedir.
Plan ve program aşamasında, elde edilen bilgi doğrultusunda

programın hedef kitlesi,

amacı, yöntemi ve stratejisi ile ilgili kararları etkilemektedir. Burada ne tapmalıyız ve niçin
soruları sorulmalıdır.
Uygulama ve iletişim

aşamasında nasıl uygulamalı ve nasıl söylemeliyiz soruları

sorulmalıdır.
Değerlendirme aşamasında ise, ne yaptı ve sonuç ne oldu, hedefe ulaşılabildi mi soruları
cevap bulmalıdır.

Hakla ilişkiler planlama aşamasındaki 10 aşama:

1. Problemi tanıma
2. Durum analizi
a) İç faktörler
b) Dış faktörler
3. Program amaçları
4. Hedef kitleler
5. Her hedef kitle için program amaçları
6. Aksiyon planı- program stratejisi
7. İletişim program stratejisi
a) Mesaj stratejisi
b) Medya stratejisi
8. Programın değerlendirilmesi
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9. Programın uygulama planı
a) Sorumlulukların saptanması
b) Takvim
c) Bütçe
10. Geri bildirim ve değerlendirme.

Özellikle aksiyon ve iletişim planı için, her hedef kitle için bir hareket planı ve bir iletişim
programı, buna bağlı mesaj ve medya stratejileri, programı uygulama planları ve buna bağlı
sorumluluklar, takvim ve bütçe oluşturulmalıdır.
Değerlendirme aşamasında şu sorulara yanıt aranır:
Program istenen hedeflere uygun olarak tasarlanmış mı?
Düşünülen ve mevcut harcamalar nelerdir?
Uygulama aşamasında ise şu soru sorulur:
Program belirlenmiş hedef gruba ve bölgeye erişiyor mu?
Program planlandığı aşamada belirlendiği gibi mi yönlendiriliyor?
Programın yarar – etki aşamasında sorulan soru:
Program istene hedeflere ulaşmak için etkili mi?
Programın istenmeyen bazı etkileri var mı?
Hunt ve Grunig’e göre, İşletmenin temel sorumluluğu,
1. Organizasyonun temel görevleri
2. Organizasyon faaliyetlerinin işletme dışındakiler üzerindeki etkilerinin dikkate
alınması
3. Organizasyonla ilgili olmayan genel toplumsal sorunlara bakmak.
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Uygulamalar
1. Farklı paradigmaları ve bunlara ilişkin halkla ilişkiler stratejilerini gözden geçirmek.
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Uygulama Soruları
1. Halkla ilişkiler stratejisi için paradigmaları bilmek neden önemli?
2. Halkla ilişkiler modellerini söyleyiniz ve yaklaşımlarını anlatınız?
3. Farklı paradigmaların kitlelere bakış açılarını açıklayınız.
4. Halkla ilişkiler strateji nasıl oluşturulur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde etik ve liderlik konusu ele alınmıştır. Ayrıca halkla ilişkiler kültürü ve bu
bağlamda farklı stratejik boyutlar ve uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. "…….., sorumluluğun paylaşılmasıdır. İş tatmini için gerekli olan yetkilendirme, bir
kurumda etik atmosferin yaratılmasında da etkilidir" Bu cümledeki boşluğun cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görev paylaşımı
b) Yetki devri
c) Kuvvetlendirme
d) Yetkilendirme
e) Rol model olma
2. “İnsan ilişkilerinde yönlendirici değerlerin kazandırılması ile üretkenlik arasında güçlü bir
bağıntı vardır" fikri aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Avolio
b) Staton
c) Gorson ve Vasu
d) Margeret
e) Bass
3. “Akademisyenler itibar yönetimi araştırmalarının odağına ‘…….. ’ kavramını daha fazla
yerleştirmişlerdir.” Bu ifadedeki boşluğun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Örgüt-kamu ilişkileri
b) Kamu-stk ilişkileri
c) Stk-siyasi parti ilişkileri
d) Kamu-siyasi parti ilişkileri
e) Özel sektör-stk ilişkileri
4. “Kültür, iletişim, iletişim de kültürdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Barnum
b) Edward Hall
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c) Bernays
d) A. Comte
e) Williams
5. “Bir kurumda etik liderlik vizyonunun yaygınlaştırılması, liderin gücünün ve felsefesinin
çalışanlara yansıtılması olarak tanımlanmıştır.” Bu düşünce hangi kuram kapsamında
değerlendirilmektedir?
a) Benlik Kuramı
b) Kamuoyunu Bilgilendirme Kuramı
c) Check and Balance Kuramı
d) Denge Kuramı
e) Ayna Kuramı

6. Çalışanlar bir sürecin her aşamasında kendilerini lider kadar sorumlu hissetmelidir. Bir
kurumun ortak vizyonundaki etik değerlerin ön plana çıkarılması bu tür bir duyguyu ortaya
çıkarabilir. "Enformasyon teknolojisindeki devrim, hiyerarşiyi kırmış ve çalışanların kendileri
için düşünüp, bu yönde hareket etmelerini sağlamıştır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. "İşlevsel bir lider, çalışanları kurumun verimliliği için yoğun bir şekilde motive ederken,
dönüştürücü lider, kurumu çevresel ve sosyal alanlarda geliştirmeye çalışır. İnsan gücünü de
değerler aracılığıyla daha kuvvetli hale getirir. Dönüştürücü lider karizmatiktir; çalışanlar
tarafından benimsenmiştir ve kendisine gıpta edilir. Böyle bir lider, çalışanlarla güç
alışverişinde de bulunur, özelliklerini onlara yansıtır ve güven aşılar. Bunun sonucunda,
çalışanlar sorunları daha iyi görüp, yaratıcılıklarını arttırabilirler
a)

Doğru

b) Yanlış

8. Etik lider, çalışanlar için etik atmosferin en önemli öğesi olan yüksek düzeyde iş tatmini
sağlar. Çalışanların kendilerini bireysel gelişimlerini gerçekleştirecekleri kurumun bir parçası
olarak görmelerini sağlamak için samimi, nezih ve güvenilir bir atmosferin oluşturulması
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gerekir. Lider, kendi etik değerlerini kurumdaki iş tatmini ve güven verici atmosfer yoluyla
yansıtabilir.
a)

b) Yanlış

Doğru

9. Lider gibi hareket eden tüm çalışanların etik vizyonun oluşmasına katkıda bulunması,
onlara kendi potansiyellerini geliştirme olanağı da tanır, "modern dünyada mesleki anlamdaki
rolün tanımı, çalışanların geçerliliği olan ve hazır durumdaki potansiyellerini, yaşantılarının
niteliğini arttırmak üzere sürekli olarak geliştirmeleri anlamına gelmektedir
a)

Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkiler uzmanı aynı zamanda eşik bekçisidir.
a)

Doğru

b) Yanlış
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9.HALKLA İLİŞKİLER SÖYLEMİ, ROL VE MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde halkla ilişkiler mesleğinin kültürel boyutu, rol ve modeller anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkiler meslek kültürü nedir?
2. Halkla ilişkiler rolleri nelerdir?
3. Halkla ilişkiler modelleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Halkla ilişkiler
kültürel
modeller

boyutu,

mesleğinin Halkla ilişkiler mesleğinin
rol

ve kültürel boyutu, rol ve

Konu ile ilgili okumalar
yapılacak.

modeller hakkında bilgi sahibi
olmak
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Anahtar Kavramlar


Performans: Çalışanın yaptığı iş için harcaması gereken maksimum enerji, bilgi,
kişisel yeterlilik ve işten aldığı doyuma performans denir



Vizyon: Uzak görüşlülük, geniş görüşlülük, uz görü. İleride olmak istediğimiz yer ya
da durum.



Misyon: Görev, sorumluluk.

GİRİŞ
Bu bölümde Halkla ilişkiler mesleğinin kültürel boyutu, rol ve modeller ele alınacaktır.
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Halkla İlişkiler Söylemi, Rol ve Modelleri
Meslekleşmenin özel sektördeki uygulama yapısında ve kapitalist pazar çabalarında
uygunsuz bir yoğunlaşmaya doğru bir yönelim tehlikesi bulunmaktadır. (Stevens, 1998;
Curtin and Gaither, 2005’den aktaran Hodges, 2006). Halkla ilişkiler uygulayıcıları
tarafından gerçekleştirilen işin içeriği dünyanın farklı bölgelerinde farklı biçimde
uygulanmaktadır. (Al-Enad, 1990; Botan, 1992; Holtshausen, 2000’den aktaran Hodges).
Endüstriyi standartlaştırmaya çalışmak, ülkelerdeki uygulayıcıların içsel yoğunlaşmalarının
dikkate alınmamasına neden olmuştur. Farklı iş sahalarında mesleki titrler benzer
olabilmekle birlikte yapılan iş farklılaşmaktadır. Magda Pieczka ve Jacquie L’Etang’ın da
belirttiği gibi, halkla ilişkiler endüstrisinin gereksinimlerini tanımaları mesleki amblemlerin
ötesine bakmaları gerekmektedir. (Pieczka and L’Etang, 2001, p. 227’den akt. Hodges).
Halkla ilişkiler söylemi çerçevesinde mesleğe yönelik kurallar oluşturulması yeterli
görülmemiştir. Uygulayıcılar sahip oldukları kültürel değerlere göre davranacaklar, uluslar
arası birtakım kuralları takip etmek yerine, kendi kültürel deneyimlerine bağlı algılamalar
kapsamında mesleği yerine getireceklerdir. (Brien, 1998; Banks, 1995’den aktaran Hodges,
2006: 82).
Kimi

yazarlara

göre

ise,

halkla

ilişkiler

giderek

artan

biçimde,

kamuyu

biçimlendirmenin ve kamusal tartışmayı teşvik etmenin bir aracı olmuştur. Böylece
toplumun ve kültürün şekillendirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Banks’a göre, iletişim
sürecinde kültürel bir eylem olarak halkla ilişkiler hedef kitlelere belirli bir bağlamda
toplumsal dünyanın bir parçasını önerir. Buna göre, halkla ilişkiler varoluşu güçlendirdiği,
kamusal iletişimle ilgili inançları ve yeniyi şekillendirdiği için kültüreldir. Uluslar arası
halkla ilişkilerle ilgili bazı çalışmalar halkla ilişkilerin örgütleri sosyal dönüşümde daha
fazla rol almaları konusunda cesaretlendirmeleri üzerinde durmuşlardır. (Molleda et al.,
2003; Molleda and Ferguson, 2004; Holtshausen, 2000, 2002; Signitzer and Coombs,
1992’den akratan Hodges). Bu bakış açısına göre halkla ilişkilerin sivil toplumun gelişimine
büyük katkısı bulunmaktadır (Hodges, 2006: 83). Bazı çalışmalar ise, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının kendi çalıştıkları kültürler içinde sosyal ajanlar olduklarına dair bakış
açıları sunmaktadır. Hodges’a göre halkla ilişkiler endüstrisi yeniden oluşturulmalıdır ve
halkla ilişkilerin kültürün gelişimindeki rolü yadsınmamalıdır. Reklam uygulayıcıları,
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yönetim danışmanları ve halkla ilişkiler uygulayıcıları kültürel arabulucular olarak
tanımlanmaktadır.
Halkla ilişkiler kültürünün irdelenmesinde halkla ilişkilerin toplumun diğer öğeleriyle
arasındaki bağlantıların da sorgulanması gerekir. Sosyal aktörler olarak halkla ilişkiler
uygulayıcıları sosyo kültürel ve küresel anlamda etkiye açıktırlar. Kamu ile kurdukları
iletişimlerinde kendi mesleki kültürleri kapsamında yer alan anlam, değer, ilke ve normlar
bağlamında işlev görürler. Hodges, ayrıca meslek kütürünün anlaşılmasından yola çıkarak
halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünün milli kültürün gelişimine de çok büyük katkı
sağlayabileceğini de belirtmiştir.
Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünü şu şekilde tanımlamıştır: “Uygulayıcının
yaşam dünyası- uygulayıcının bütünsel düşüncesi, kavramları, değerleri ve mesleği ile ilgili
varsayımları ki bunlara kolektif olarak habitus kavramına gönderme yapmaktadır. Ayrıca,
mesleki deneyimleri ve davranışlarına rehberlik eden kimlikler de kültürün kapsamına
girmektedir. Bunlar mesleki sosyalleşme yoluyla daha geniş toplumsal ve kültürel etkilerle
yayılacaktır. Eylemleri kapsayan mesleki pratikler sistemi bir şekilde dünyada fark
yaratacaktır”(Hodges, 2006: 85).
Mesleki kültür bağlamında, uygulayıcıların farklı kültürler kapsamında yaşam
alanlarının özelliklerini ve rollerinin doğasını tanımlamaya yardımcı olacak bazı sorular
şunlardır:
-Ne çeşit insanlar halkla ilişkiler yapar? Ortak sosyal ya da eğitimsel deneyimleri var
mıdır?
-Halkla ilişkiler uygulayıcıları yaptıkları işe nasıl bir anlam yüklemektedirler?
-Mesleki işlevlerini şekillendiren kendi ülkelerindeki kültürel iklim nasıldır?
-Uygulayıcılar öznel ve sosyal olarak içinde bulundukları mesleki kültürü nasıl
anlamlandırırar?
-Tüm bu sorulan soruların iş kapsamında ve dışında uygulayıcıların rolleri
üzerindeki etkisi nedir? (Hodges, 2006: 88).
Halkla ilişkilerde ilk rol çalışmalarının 1978 yılında Broom ile başladığı görülmektedir:
(Mengü & Görpe, 2007: 10).
- Broom ve Smith (1979) 4 rol: Bu roller uzman reçeteci, iletişim kolaylaştırıcı, sorun
çözme süreci kolaylaştırıcısı ve iletişim teknisyenidir.
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- Dozier (1984) 2 rol: yönetici ve teknisyen. Ayrıca medya ilişkileri uzmanı, iletişim
liazonu gibi iki yan rol de vardır.
- Grunig ve Hunt’ın (1984) 4 halkla ilişkiler modeli: duyurum, kamuyu bilgilendirme,
iki yönlü asimetrik ve iki yönlü simetriktir.
- Vercic, Van Ruler, Bütschi ve Flodin (2001) Avrupa halkla ilişkilerinde 4 rol: yönetici,
operasyonel, yansıtıcı ve eğitimsel olarak ayrılmıştır. (Cotton, 2005)
Bunun haricinde Benita Styen’in Güney Afrika’da bulduğu üç rol: Halkla ilişkiler
Stratejisti, Halkla ilişkiler yöneticisi ve halkla ilişkiler teknisyenidir.( EBOK’un ve
Steyn’nin rolleri ayrıca karşılaştırılmıştır (Steyn, 2011: 143,144).
Buna göre;
. Yönetici Rolü: Bu rolde amaç, örgüt misyonunun dış hedef kitleye benimsetilmesidir.
Kamuoyunun güvenini kazanma ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için iç ve dış kitlelerle
iletişim içine girilir. Bu rol hem ticari grupları hem de diğer iç ve dış hedef kitleyi
kapsamaktadır.
Operasyonel Rol: Bu rol başkaları tarafından hazırlanan planların uygulanmasını içerir.
. Yansıtıcı Rol: Bu roldeki uzman, toplum içinde değişim gösteren değerleri,
standartları ve değişik bakış açılarını örgüt içinde tartışmayı ve örgütün bu standartlara
kendisini uyumlandırmasını sağlamaya çalışır.
. Eğitimsel Rol: Toplumdan gelen taleplere karşılık vermek amacıyla örgüt içinde tüm
çalışanların iletişim konusunda bilgilenmesini sağlamak (Bled Manifesto on PR, 2002)
. Van Ruler, (2004) ise 7 tane rol ve işlev önermiştir. Bunlardan ilk adı
geçen işlev ardından gelen ise rol adıdır.
. Sahibinin sesidir: Kasaba çığırtkanı
. Halkla ilişkiler ‘hoş tutar’: Hizmetçi
. Halkla ilişkiler bilgiyi aktarır: Trafik yöneticisi
. Uyumlu performans sağlar: Şef
. Bağ oluşturur: Yaratıcı
. Diyalog kolaylaştırır: Kolaylaştırıcı
. Halkla ilişkiler bilim değil sanattır : İçinden geldiği gibidir. (Cotton, 2005).
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Halkla ilişkiler uygulamacılarının asimetrik ya da simetrik modelden hangisini
uygulaması gerektiğine ilişkin soru, büyük oranda, bağlılık kavramına dayanmaktadır.
Uygulamacıların müşteriye mi kuruluşa mı bağlı olmaları gerekmektedir? Kamunun beklenti
ve çıkarlarına karşı tutumları da ayrıca etik bir sorunsaldır. Halkla ilişkilerin sosyal rol ve
değerlerine ilişkin yaklaşımlar bulunmaktadır; White’a göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları
toplumsal rollerini dört ana başlık altında tanımlamaktadır. Bunlar; pragmatik, muhafazakar,
radikal ve idealist sosyal rollerdir. Pragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar, sosyal
sorumluluk ve müşteri durumundaki kuruluşun etik değerlerine fazla önem vermemektedir.
Her müşterinin fikirlerini serbest pazarda temsil hakkı olduğuna inanmaktadırlar.
Dolayısıyla, halkla ilişkiler çalışanları rollerini avukatlarınki ile özdeşleştirmektedir. Burada
amaç, müşterinin çıkarlarının ve amaçlarının gözetilmesidir. (Grunig & Grunig: 1996).
Tutucu ya da muhafazakar rolü benimseyen uygulayıcılar işlerinin, ekonomik
ve politik olarak güçlü olanın ayrıcalık ve çıkarlarının gözetilmesi olduğunu düşünürler.
Burada da asimetrik bir yaklaşım söz konusudur. Muhafazakar uygulayıcılar rollerinin
kapitalist sistemi, hükümet, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve sosyalistlere karşı korumak
olduğunu düşünmektedirler. Radikal sosyal role sahip uygulayıcılar genel olarak toplumda
değişim isteyen firmaları temsil etmektedirler. Bu dünya görüşüne göre, toplum; bilgi ve
enformasyonun güç ve etki oluşturduğu ve bu yolla değişimin gerçekleştirilebileceği bir
sistemdir.
Halkla ilişkiler, daha geniş bir toplumsal yapıda, kamusal tartışmalarda kullanılacak
bilgiyi sağlayarak, gruplar arasında bağlantı kurarak, toplumsal problemlere çözüm
sağlayabilecek kaynakları bir araya getirerek sosyal değişime asimetrik olarak katkıda
bulunmaktadır. (Grunig & Grunig: 1996: 12).
Pragmatik, muhafazakar ya da radikal sosyal rolleri benimseyen uygulayıcılara
göre, müşteri durumundaki firmanın kamunun müdahalesi olmadan hedeflere ulaşması
etkilidir. İdealist sosyal rolü benimseyenler, firma ve kamu arasındaki çatışmanın
çözülmesinin ve amaçların her iki taraf açısından da kabul edilebilir olmasının etkililiğini
savunurlar. Ayrıca, bu rol hem firmanın hem de kamunun güçlendirilmesine katkıda
bulunur. Doğru ve yanlış sorunsalı burada diyalog, tartışma ve uzlaşıma göre belirlenir.
Etik sorunlar, partizan değerler ve karşılıklı değerler arasındaki çatışmadan ortaya
çıkmaktadır. “Sullivan, dört partizan değeri taahhüt, güven, sadakat ve itaat olarak
tanımlamış

ve

bu

partizan

değerler

eğer

daha

yüksek

değerler

tarafından
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yönlendirilmiyorlarsa, tek başlarına aşırılıklara yol açabileceklerini belirtmiştir. Bu değerlere
bağlı olan halkla ilişkiler uygulayıcılarını da asimetrik ve tek yönlü iletişim kuran kişiler
olarak nitelendirmiştir” (Aktaran, Grunig & Grunig: 1996).
Asimetrik uygulayıcılar kendilerini avukat rolü ile görürken, simetrik uygulayıcılar
kendilerini danışman olarak görmektedirler. Gizlilik ve açıklık arasındaki ikilemde ise
medya ve kamunun duymak istediklerinin söylenmesi asimetrik uygulamaya, firmanın
medya ve kamuoyu ile tam bir diyalog oluşturması da simetrik uygulamaya örnek olarak
verilebilir (Mengü & Görpe, 2007: 12-13).
Motion’a göre, halkla ilişkiler uygulayıcılarının hem biçimlendirici hem de danışman
rolünü oynadıkları düşünülmektedir. Biçimlendiricilik rolü söz konusu olduğunda, halkla
ilişkiler uygulayıcıları, kamusal kimliği aktif olarak şekillendirmekte; danışmanlık rolünde
ise benliğin söylemsel olarak konumlandırılması konusunda tavsiye vermektedirler (Motion,
1999). Ancak kimlik işi, özne tarafından üstlenilmektedir. O zaman, teknolojik hale
getirilmiş bu kimlikler, söylem içine yerleştirilmiş ve söylem yoluyla tanıtımı yapılan
metalar olarak kavramlaştırılabilir (Motion & Leitch, 2007: 14). Burada halkla ilişkilerin
kullandığı kodlar, dayandığı değerler, normlar ve bunlara bağlı oluşturulmuş eylem ve
söylemler önem kazanır. Halkla ilişkiler uzmanı, sahip olduğu kültürün değerlerine uygun
bir rolün gereklerini yerine getirir. Bir meslek olarak halkla ilişkiler, araçsallaşmadan ve
değeri kendi içinde temellendirmesi gereken bir alan olarak uygulanmalıdır.
Halkla ilişkilerde rollerin net olmayışı, halkla ilişkilerin meslekleşmesine önemli bir
darbedir. Rollerdeki karmaşalık meslekleşmeye zarar vermekte ve özellikle ‘uzmanlık’
konusu meslekleşmenin diğer bileşenlerini olumsuz etkilemektedir. Grunig’e göre de:
simetrik halkla ilişkiler, uluslar arası halkla ilişkilerin bir çok etiksel problemlerini bertaraf
edebilir. Daha da önemlisi, uluslar arası anlayışta ve işbirliğini kurmada halkla ilişkileri çok
etkili kılabilir. Bu durum uluslar arası ilişkilere dahil olanların güçlü kazanma arzuları göz
ardı ederek halkla ilişkiler danışmanlarına, uluslar arası sahnede aşırı derecede güçlü bir rol
yüklüyor görünmektedir. (Aktaran, L’Etang: 2000: 75). Bu nedenle, bu modelin de
özgürleşmeyi önerir gözüktüğü ancak potansiyel olarak totaliter bir ideoloji olduğu şeklinde
eleştiriler bulunmaktadır. Yine de simetrik model, karşı eleştiriler olsa dahi şu anda etiksel
uygulamaya ve toplumsal sorumluluğa en uygun model olarak görülmektedir.
Halkla ilişkiler, saygınlık, itibar oluşumuna yönelik olan, fikir ve davranışları
etkileyerek anlayış ve destek kazanmaya çalışan çift yönlü bir disiplindir. Ancak
küreselleşme sürecinde halkla ilişkilerin çalışma biçimlerine baktığımızda, kurum ve kamu
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arasındaki tartışma alanlarının yaratımı ve çift yönlülüğü yerine, şirketlerin sözcülüğünü
yapan bir uygulama alanı ile karşılaşmaktayız. “Halkla ilişkiler hedef kitleden gelen yankılar
doğrultusunda işlevine yön verir” sözü, halkla ilişkiler, hedef kitlenin özelliklerini ve
beklentilerini belirleyerek söylemini kurgular ve kurumun çıkarları doğrultusunda eyleme
geçirir, biçiminde değiştirilebilir.
Halkla ilişkiler hizmet verdiği kurumun beklentilerine yönelik bir rıza yönetimi olarak,
kamusal alanı oluşturmaktadır. Zira, kamusal alan, gündelik algılamaları oluşturan ve verili
olan düzeni, doğal ve adil olarak temsil eden söylemlerin dolaşımı aracılığıyla rıza yaratır.
“Kamusal alan insanların çoğunun bu söylemlerin içinde kendilerini çoğu zaman
tanıyabilmelerini sağlamak için çoklu çıkarların temsilini içerir. Rızanın toplumsal inşası ile
dezavantajlı konuma itilen insanlar bile kamusal alanın bu söylemlerinde, çıkarlarının,
özlemlerinin ve sorunlarının kimlikleri ve hisleriyle temsillerini bulmayı başarırlar” (Frazer,
2004: 111).
Günümüzde işleri kamusal kılma süreci, genellikle özel çıkarların politikalarına hizmet
etmektedir. Habermas’a göre, bu durum olaylara, sorunlara tanıtım aracılığıyla kamusal
prestij kazandırmak ve böylece kamusal olmayan iklimi içinde alkışlanmalarını sağlayarak
gerçekleşir. “Halkla ilişkiler çalışması adı verilen şeyin kendisi de bir zamanlar toplumsal
yapının kendi içinden çıkmış olan kamusal alanın öncelikle her bir mesele çevresinde
gayretle kurulması gerektiği gerçeğine ihanet ediyor. Halk, siyasal partiler ve parlamento
arasındaki merkezi ilişkiler bile kamusallıktaki bu işlev değişiminden etkilenmiş
durumdadır” (Habermas, 2004: 101).
Bu bağlamda, uluslar arası halkla ilişkiler çalışmaları, deniz aşırı ülkelerde, belirli halkla
ilişkiler uygulamalarına odaklanmış durumdadır. Bunun nedeni, bulunulan ülkenin yeni
oluşumlardan politik ve kültürel olarak nasıl etkilendiğinin tespit edilmesidir. Küreselleşme,
çok uluslu firmalara karşı bir güvensizlik ortamı yaratmıştır. Örneğin, Dünya Bankası vb.
Bu durum içinde bulunulan toplumla karşılıklı bir anlayış (o toplumun inanç, değer ve bakış
açılarını) açımlayacak bir iletişim stratejisi izleme zorunluluğu oluşturmuştur. Bu anlamda
uluslar arası halkla ilişkilerin amacı, çok uluslu şirketlerin kendi kültürleri bağlamında
halkla ilişkiler hedef ve amaçlarını, stratejilerini bulundukları ülkeyle birleştirmektir. Bunun
için en iyi yöntem, yerel halkla ilişkiler firmalarıyla çalışmaktır. Bu bağlamda küresel
tüketim ideolojisi kapsamında, halkla ilişkiler uygulamacılarının toplumdaki güç ilişkileri ile
bağlantı biçimi ve kamuoyu oluşturma yaklaşımına yönelik olarak halkla ilişkilerin tecimsel
işlevinin, toplumsal problemler bağlamında irdelenmesi önem kazanmaktadır. İletişim,
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kültür ve halkla ilişkiler pratikleri arasında, kesin bir bağlantı söz konusudur. Halkla ilişkiler
çalışmaları buna göre, içinde bulunduğu toplumun kültür ve iletişim biçiminden etkilenir.
Ancak sorun, geliştirilmiş olan halkla ilişkiler modellerinin diğer ülkelere de uygulanabilir
olup olmadığıdır (Holtzhausen & Peter, 2003: 306)
Küresel halkla ilişkiler, iki ya da daha çok pazara tümden aynı programı uygularken,
uluslar arası halkla ilişkiler, çoklu pazarlara onların coğrafyasına ve kültürüne uygun farklı
programlar uygulamaktadırlar. Buna “kültürel görecelilik” kuramı denilmektedir. Buna göre
her toplumun kültürüne ve toplumsal şartlarına uygun bir halkla ilişkiler uygulanmalıdır.
Farklı gereksinimlere farklı sunumlar, söylemin, dilin farklı kullanımı, tek bakış açısının
ortadan kalkması, yeni gerçekliklerin ve değerlerin yaratılması söz konusudur. Petersen,
Taylor ve Kent’in, gelişmekte olan ülkelerdeki halkla ilişkiler uygulamalarının güçlü
kamuları ya da toplumları odaklamaları gerektiğini düşündüklerini belirtmiştir.
Kurumlar için medya ve hükümet gelişmekte olan ülkelerde, kamudan daha önemlidir.
Kültür medyanın içeriğini oluşturmuş, gerçeklik ve sanallık birbirine karışmıştır.
Halkla ilişkiler uygulamalarına bağlı olarak, Grunig, Sriramesh, Huang ve Lyra
tarafından 1995’te dört tarihsel halkla ilişkiler modeli Hindistan, Yunanistan ve Tayvan’da
test edilmiştir (Holtzhausen & Peter, 2003: 309). Bu test sonucunda iki model daha
belirlenmiştir. Bu modellerden “kişisel etki” modeli, halkla ilişkiler uygulayıcıları önemli
kişilerle ilişki kurmak, geliştirmek istediklerinde kullanılmakta ve bu model ABD’de
kullanılan lobiciliğe benzemektedir. Diğer model olan “kültürel yorumcu” model ise, halkla
ilişkiler uygulayıcıları, çok uluslu şirketler için yerel kültürleri yorumladıklarında
kullanılmaktadır.
Tüm bu çalışmalar, kültürel ve sosyal unsurların halkla ilişkiler uygulayıcılarının
kullandıkları modellere etkisi bulunduğunu göstermektedir. Asya ülkelerinde otoriteye saygı
ve hiyerarşi bir kültürel değer olarak kabul edildiğinden burada simetrik modelin
uygulanabilirliği zayıflamaktadır. Bunun yerini kişisel etki modeli almıştır. Bizim ülkemizde
de simetrik modelin uygulanabilirliği tartışma konusudur. Her ülkenin olayları
değerlendirişi, ele alışı farklıdır. Bu durum kültürel değerlerle bağlantılıdır. Toplumdaki güç
statü ilişkileri, toplum yapısı, kullanılan dil, kültürü belirleyen başlıca unsurlardır. Bizim
toplumumuz Kağıtçıbaşı’nın da belirttiği üzere, ilişkili benlik yapısına sahip bir toplumdur.
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Uygulamalar
1. Halkla ilişkilere ilişkin örnek olaylar bağlamında rol ve modelleri irdele.
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Uygulama Soruları

1. Halkla ilişkiler rolleri hangileridir? Örnek veriniz.
2. Halkla ilişkiler modelleri hangileridir? Örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Halkla ilişkiler mesleğinin kültürel boyutu, rol ve modeller öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1.”…….. ayrıca meslek kütürünün anlaşılmasından yola çıkarak halkla ilişkiler
uygulayıcısının kültürünün milli kültürün gelişimine de çok büyük katkı sağlayabileceğini de
belirtmiştir.” Bu ifadedeki boşluğun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Molleda
b) Ferguson
c) Hodges
d) Signitzer
e) Coombs
2. “Kamusal alan insanların çoğunun bu söylemlerin içinde kendilerini çoğu zaman
tanıyabilmelerini sağlamak için çoklu çıkarların temsilini içerir. Rızanın toplumsal inşası ile
dezavantajlı konuma itilen insanlar bile kamusal alanın bu söylemlerinde, çıkarlarının,
özlemlerinin ve sorunlarının kimlikleri ve hisleriyle temsillerini bulmayı başarırlar.” Bu
ifadeni sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Habermas
b) Frazer
c) Grunig
d)L’Etang
e) Motion & Leitch
3. Aşağıdakilerden hangisi Vercic, Van Ruler, Bütschi ve Flodin (2001)’in Avrupa halkla
ilişkilerinde ortaya koyduğu 4 rolden biri değildir?
a) yönetici
b) operasyonel
c) denetleyici
d) yansıtıcı
e) eğitimsel
4. Halkla ilişkilerde rol çalışmalarını Dozier 2 rol: yönetici ve teknisyen olarak belirtmiştir.
Ayrıca medya ilişkileri uzmanı, iletişim liazonu gibi iki yan rol olduğunu da vurgulamıştır. Bu
görüşünü hangi yıl ortaya koymuştur?
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a) 1964
b) 1974
c) 1975
d) 1984
e) 1985
5. Halkla ilişkilerde ilk rol çalışmalarının 1978 yılında kim tarafından yapılmıştır?
a) Broom
b) Grunig ve Hunt
c) Vercic
d) Van Ruler
e) Flodin

6. Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünü şu şekilde tanımlamıştır: “Uygulayıcının yaşam
dünyası- uygulayıcının bütünsel düşüncesi, kavramları, değerleri ve mesleği ile ilgili
varsayımları ki bunlara kolektif olarak habitus kavramına gönderme yapmaktadır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Mesleki kültür bağlamında, uygulayıcıların farklı kültürler kapsamında yaşam alanlarının
özelliklerini ve rollerinin doğasını tanımlamaya yardımcı olacak bazı sorular şunlardır:
-Ne çeşit insanlar halkla ilişkiler yapar? Ortak sosyal ya da eğitimsel deneyimleri var
mıdır?
-Halkla ilişkiler uygulayıcıları yaptıkları işe nasıl bir anlam yüklemektedirler?
-Mesleki işlevlerini şekillendiren kendi ülkelerindeki kültürel iklim nasıldır?
-Uygulayıcılar öznel ve sosyal olarak içinde bulundukları mesleki kültürü nasıl
anlamlandırırar?
-Tüm bu sorulan soruların iş kapsamında ve dışında uygulayıcıların rolleri
üzerindeki etkisi nedir?
a)

Doğru

b) Yanlış
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8. Halkla ilişkilerde ilk rol çalışmalarının 1978 yılında Broom ile başladığı görülmektedir:
- Broom ve Smith (1979) 4 rol: Bu roller uzman reçeteci, iletişim kolaylaştırıcı, sorun çözme süreci
kolaylaştırıcısı ve iletişim teknisyenidir.
- Dozier (1984) 2 rol: yönetici ve teknisyen. Ayrıca medya ilişkileri uzmanı, iletişim liazonu gibi iki
yan rol de vardır.
a)

Doğru

b) Yanlış

9. Operasyonel rolde amaç, örgüt misyonunun dış hedef kitleye benimsetilmesidir.
Kamuoyunun güvenini kazanma ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için iç ve dış kitlelerle iletişim içine
girilir. Bu rol hem ticari grupları hem de diğer iç ve dış hedef kitleyi kapsamaktadır.
a)

Doğru

b) Yanlış

10. Yansıtıcı Rol: Bu roldeki uzman, toplum içinde değişim gösteren değerleri,
standartları ve değişik bakış açılarını örgüt içinde tartışmayı ve örgütün bu standartlara kendisini
uyumlandırmasını sağlamaya çalışır.
a)

Doğru

b) Yanlış
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10.

BİR KÜLTÜR POLİTİKASI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir kültür politikası olarak halkla ilişkilerin nasıl okunması gerektiğini
irdeleyeceğiz. Williams’un kültür döngüsünü oluşturan unsurları ve halkla ilişkilerin anlam
yaratma işlevini irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında ilgi Oluşturan Sorular
1. Kültür nedir?
2. Kültür Çevrimi nedir? Unsurları nelerdir?
3. Kültür politikası nedir? Halkla ilişkiler boyutunda nasıl değerlendirilir?
4. Milli kültür ile halkla ilişkiler meslek kültürü arasında nasıl bir bağlantı vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

kültür

politikası

halkla

ilişkilerin

okunması
irdeleyeceğiz.

olarak Halkla ilişkiler söylemi ve
nasıl anlam yaratma gücü

Uygulamalar ile
pekiştirilecek.

gerektiğini öğrenilecek ve buna ilişkin
Williams’un uygulamalar yapılacak.

kültür döngüsünü oluşturan
unsurları ve halkla ilişkilerin
anlam yaratma işlevi
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Anahtar Kavramlar

 Lojistik: Modern mantık. Askerlik sanatının, savaşta ya da askeri bir yürüyüşte, yol,
haberleşme, sağlık, yiyecek içecek sağlama gibi hizmetleri en etkili bir biçimde
oluşturma amacını güden bölümü. Bölüm kapsamında, konuşmanın en etkili bir
biçimde oluşturma amacını güden kısmı.

 Bağlam: Bağlantılar bütünü. (herhangi bir olguda) olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü
ya da bağlantısı,

 Kültür politikası: Halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların
yaratılmasıdır. Toplumda her kişiye yaratıcılığını ortaya koyması ve geliştirmesi için
alınan önlemler, kurulan örgütler, sağlanan ekonomik ve sosyal kolaylıklardır.
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GİRİŞ
Kültür politikası olarak halkla ilişkilerin nasıl okunması gerektiğini irdeleyeceğiz.
Williams’un kültür döngüsünü oluşturan unsurları ve halkla ilişkilerin anlam yaratma işlevini
anlamaya çalışacağız.

BİR KÜLTÜR POLİTİKASI OLARAK HALKLA İLİŞKİLER
Williams’ın da belirttiği gibi, kültür anlamın üretildiği, dağıtıldığı, tüketildiği,
metalaştırıldığı, sonsuz sayıda yeniden üretildiği ve toplumda tartışıldığı süreçtir. Anlamlar,
genellikle farklı sosyal gruplar içinde ve farklı çağrışımlar yoluyla geniş çaplı olarak
yayıldıkça zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak değişim gösterirler. Halkla ilişkiler
kavramını tanımlamak oldukça zordur, çünkü bu terim bir kültür içinde bile farklı anlamlara
gelebilir. Genellikle Grunig ve Hunt’ın tanımı kullanılır: bir örgüt ile kamuları arasındaki
iletişimin yönetilmesidir. Bu bağlamda ortaya çıkan terimler bunu destekleyici yöndedir;
baskın koalisyon ve iki yönlü simetrik iletişim vb. Bu tanım halkla ilişkilere bir yönetim
işlevi niteliği kazandırır ve eşit olarak güçlendirilmiş oyuncular arasındaki uzlaşımı
vurgular. Halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik bu varsayımlar, ABD egemen söylemini
biçimlendirir. Buna göre belirli bir kültürel anlamları ortaya koyan dil, nasıl düşüneceğimizi
ve davranacağımızı şekillendirir. Halkla ilişkiler bir kültür politikası işlevi görür. Hatta
bununla ilgili olarak Curtin ve Gaither, ABD dışındaki ülkelerden olan akademisyenler bu
bakış

açısını

benimsemezlerse

makalelerini

Amerikan

bilimsel

dergilerinde

yayınlanmadığını iddia etmektedirler. Ayrıca akademik çevrelerde tartışılan halkla ilişkilerin
gerçekte yaptıkları işle çok az ilgisi olduğunu belirtmektedirler (Curtin & Gaither, 2007: 36).
“Kültür politikası, halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların
yaratılmasıdır. Toplumda her kişiye yaratıcılığını ortaya koyması ve geliştirmesi için alınan
önlemler, kurulan örgütler, sağlanan ekonomik ve sosyal kolaylıklara kültür politikası
denir… Maheu ‘insanlar ileride bir gün gerçek demokratik politikaların kültüre dayandığını
ve kültürün gelişmedeki üstünlüğünü anlayacaklardır” demiştir (Topuz, 1998: 8-10).
Bir toplumda herkesin kültüre ulaşabilmesi ve iletişim özgürlüğü için kültürel
demokrasi gereklidir. Bunun için toplumun demokratikleşmesi gerekir. Topuz’a göre,
kültürel demokrasi kültürel ürünlerin yaratılmasına halkın katılımının sağlanması ve bütün
bu ürünlerden yararlanmasıdır. Bu bağlamda kendi gereksinimlerimizi tanımlayabilme
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derecemiz, ne kadar özgür olduğumuzu da belirtir. Evrensel etiğin 5 unsurundan biri olan
demokrasi ve sivil toplumdur.
Williams ise, kültüre her bir bireyin katılımının olanaksız olduğunu düşünmekle beraber
ortak bir kültürün çeşitliliğini çok fazla eyleyen içermesinin sonucu olarak görür. Karmaşık
uzmanlaşmış gelişmeler sistemi kültürün tamamını oluşturacaktır ancak bu sistem, bütünsel
olarak içinde yaşayan bireyler ya da gruplar tarafından kavranabilir olmayacaktır. Williams
topluluğun anlamlarından söz ederken, ortak inanç, bağlılık ve uygulama gerektiren
toplumsal kurumlara gönderme yapar. Gerçek bir kültürel çoğulculuk ortaklaşa toplumcu
davranışı gerektirir. Buna göre, Williams’a göre en önemli şey, kültürel politikalar değil,
kültür politikasıdır. Sonucu kültür olan durum, politikadır. Kültür, doğası gereği siyasi
değildir. O’na göre, Bretonya aşk şarkısı söylemek, Afro-Amerikan sanatı üzerine sergi
açmak ya da lezbiyen olduğunu açıklamak doğası gereği siyasi değildir. Tüm bunlar tarihsel
koşullar altında egemenlik ve direniş sürecinde bu hale gelirler. Bu konular aslında zararsız
olmakla birlikte bazı nedenlerle savaşa döner. Bir kültür politikasının asıl amacı, bu konuları
o zararsız durumlarına geri çevirmektir. Böylelikle siyasi bir mücadeleye girmeden
istediğinizi yapabilirsiniz (Eagleton, 2005: 142-144).
Hall’un kültür nosyonuna göre, İngiliz Açıköğretim Üniversitesinden başta Hall olmak
üzere bir grup akademisyen, ‘kültür çevrimi’ kavramını oluşturmuşlardır. Bu model, kültür
ve gücün anlamı yaratmak üzere nerede ve nasıl iç içe geçtiğine dair bir taslak ortaya
koymaktadır. Kültür çevrimi modeli bir süreçteki beş aşamayı içermektedir: düzenleme,
üretim, tüketim, temsil ve kimlik. Bu aşamalar, anlamın yaratıldığı ortak kültürel uzamı
sağlamak üzere uyum halinde işlev görür. Bu çevrimde bir başlangıç ya da son yoktur.
Aşamalar, anlamı yaratmak üzere sinerjik olarak birlikte hareket ederler. Bununla birlikte
her bir aşama bütündeki belirli bir parçaya katkı sağlar. Bu 5 aşama şu şekildedir: (Curtin &
Gaither, 2007: 38)
Düzenleme: Bu aşama, yönetmelikler, yasalar ve kurumsallaştırılmış sistemler vb. yasal
ve resmi denetimler ile geniş anlamdaki tanımıyla, kültürü oluşturan normlar ve
beklentilerin resmi olmayan ve yerel denetimi arasında sıralanan kontrolleri içermektedir.
Düzenleme aşaması kabul edilebilir ve doğru olanı yöneten anlamların ortaya çıktığı
aşamadır. Yani halkla ilişkiler faaliyetlerinin yapıldığı bağlamın biçimlendirilmesine yardım
etmektedir. Anlam oluşturma süreklilik gösterir ve anlamlar değişmeden ya da meydan
okumayla karşılaşmadan kalamazlar. Bir kültürde izin verilebilir ya da beklenen şey genelde
belirli bir durumda siyasal ve ekonomik gücü elinde tutan gruplar tarafından belirlenir. Özel
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durumlar ve belirlenmiş eylem, daha geniş sosyal ağlarda yankı bulan birbiri ile rekabet
halindeki söylemleri ve anlatımları oluşturur. Aktivist gruplar bu konuya güzel bir örnek
oluşturur. Greenpeace, 1971 yılında küçük bir grup olarak ortaya çıkmış ve medya
tarafından ‘liberal çevreci idealistler’ şeklinde radikal bir grup olarak gösterilmiştir. Ancak
bugün 41 ülkede 2.8 üyesi ile uluslar arası büyük bir örgüt niteliğindedir. (İbid. 38)
. Üretim: Kültürel ürünleri yaratanların bu ürünleri anlamla bütünleştirdikleri sürecin
ana hatlarını vermektedir. Bu süreç, genellikle kodlama olarak adlandırılmaktadır. Halkla
ilişkiler açısından düşünüldüğünde bir kampanyayı planlama ve uygulama sürecidir. Burada
teknolojik sınırlılıklar devreye girer, zira üretilen şey belli ölçülerde eldeki teknolojiye
bağlıdır. Örgütsel kültür; bölüm organizasyonu, yönetim stratejileri, çalışanların ya da
üyelerin beklentileri vb. çevresel öğeleri sağlamaktadır. Örneğin, çokuluslu şirketler, iletişim
kampanyalarına büyük yatırım yaparlar. Her birinin örgütsel kültürü, halkla ilişkilerin
örgütsel yapı içinde nasıl konumlandırıldığını belirler. Pek çok askeri örgütte hiyeraraşik
yapı ve ulusal güvenliğe bağlı konular kamuya aktarılacak bilgilerin pek çok aşamadan
geçmesini gerektirdiği için iletişim sürecini yavaşlatmakta ve bu bilgini sınırlanmasına
neden olmaktadır. Kar amacı gütmeyen örgütlerin misyonlarını maliyet etkinliği olan şekilde
yerine getirmesi gerekir. Sınır Tanımayan doktorlar, acil tıbbi konular hakkında dünya
genelindeki internet siteleri yoluyla medya ve kamu için farkındalık yaratmaya çalışırlar. Bu
durumda üretim; örgütsel değerler, yapı ve lojistikten kaynaklanan bir anlam yaratmaktadır.(
İbid.39)
. Temsil: Bir nesnenin aldığı biçim ve bu biçime kodlanmış anlamlardır.
Anlam nesnenin doğal bir parçası olarak değil sosyal olarak oluşturulur. Üreticiler,
genelde belirli bir hedef kitleye yönelik olarak anlamı kültürel nesneler içine kodlarlar.
Anlamı, nesneyi temsil edecek tüm özellikler dolayımıyla iletirler. İçerik, biçim ve hatta
dağıtım yöntemleri istenilen anlamı iletmeye yöneliktir. Halkla ilişkiler sözkonusu
olduğunda, uygulayıcılar hedef kamuları tanımlayarak, anahtar mesajları belirleyerek, belirli
iletişim kanallarını seçerek anlamın kampanya söylemine yerleştirirler. Örneğin Yaser
Arafat, Filistin devlet başkanı iken resmi internet sitesinin Arapça, İbranice ve İngilizce
olarak yayınlanması, ulaşmak istediği kamuların yanı sıra iletişiminin küresel boyutunun da
göstergesidir. . Tüketim: Halkla ilişkiler uygulayıcıları, materyali anlamla kodlayarak üretim
aşamasında söylemi

şekillendirmeye

çalışsa

da bazı

kampanyaların hedeflerinin

gerçekleşmediği görülmektedir. Başarısızlıklar genelde mesajların alıcılar tarafından kod
açımının yapıldığı tüketim aşamasında ortaya çıkar. Kültürel çevrimcilere göre, olasılıkların
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gerçekleşmesi ancak tüketim yoluyla olmaktadır (du Gay vd. ‘den aktaran Curtin & Gaither,
2007: 40-41).
. Kimlikler: Ülkelerden örgütlere ve kamulara doğru tüm sosyal ağlar yoluyla iletilen
anlamların bütünüdür. Halkla ilişkiler uygulayıcısının bilinen rolü örgütsel kimliği
oluşturmak ve sürdürmektir. Uygulayıcılar, örgütsel metinleri iletmek istedikleri egemen
kimlikle kodlarlar. Burada amaç alt söylemin yapılandırılmasıdır. Amerikan deniz piyadeleri
kullandıkları şöyle bir sloganla elit bir kimlik yaratmaya çalışmışlardır: “Seçilmişler,
gururlar, deniz piyadeleri”. Deniz piyadelerine kayıt sırasında ise kullanılan sloganda aitlik
vurgulanmıştır: “belki bizden biri olabilirsiniz. Bourdieu’nun (1979/1984’den akt. Curtin &
Gaither, 2007) deyimiyle halkla ilişkiler uygulayıcıları kültürel arabulucular olarak işlev

görmektedirler. Uygulayıcılar, ürünler, konular ve kamular arasında kimlik oluşturarak,
anlam yaratan üreticiler ve tüketiciler arasında arabuluculuk yaparlar (ibid.41)
5 Aşama arasındaki ilişkiyi gösteren Kültür Çevrimi şeması
Kaynak: Dara Curtin’den aktaran Curtin & Gaither, 2007: 38)
Halkla ilişkilerin gereksinimleri belirleme ve hatta bu gereksinimleri yaratma işlevi bu
noktada etik olarak tartışılabilir. Halkla ilişkiler etkinliklerinin hem nedeni hem de sonucu
olan kamuoyu, yönetim sürecini, alınan kararları etkiler. Halkla ilişkiler bir kamuoyu
oluşturma sürecidir. Halkla ilişkiler insan odaklı olması nedeniyle uygulamalarını kişiler
arası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar. Cutlip ve Center (1958: 58) kitaplarındaki
“Kanaat ve Kamuoyu” adlı bölüme Grunig’ten alıntılanan şu cümle ile giriş yapmaktadır:
“Kamuoyu yüzleşilmesi, anlamaya çalışılması ve ele alınması gereken bir kavramdır.
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Kamuoyu, kuruluşların büyüyüp geliştiği ya da yok olup gittiği psikolojik bir ortam
sağlamaktadır”. Kamuoyunu bu derece biçimleştirici etkiye sahip olan halkla ilişkilerin
görevi, kurumların ayakta kalabilmelerini ve ortamlarına uyum göstermelerini sağlamaktır.
Ancak sözü edilen kurumlar, endüstriyel yapılardır. Bu yapılar üretim-tüketim odaklıdır ve
demokrasiyi farklı bir değerlendirmeyle tanımlar.
Bu tür anlatımlar halkla ilişkiler ve demokrasi ilişkisine yönelik eleştirel söylemlerdir.
Halkla ilişkiler yalnızca beklentilere uygun yöntem belirlemez, aynı zamanda beklentileri de
belirler. Beklentiler ve gereksinimler ile ilgili farkındalık sağlayarak kamunun kendini
tanımasına yardımcı olur. Burada beklentilerin yanılsamalı değil, bireylerin gerçek
beklentileri olması gerektiğini belirtmekte de yarar var. Bireyler kendilerini, gerçek
beklentilerini, gereksinimlerini ve haklarını tanıyarak demokratik söylemlerde bulunurlar.
Bir ülkenin yurttaşları kamu sorunlarını kendi çıkarlarına yabancı olarak değerlendirdiğinde,
sorunlarla ilgilenmeleri için bir nedenleri de olmaz. Touraine’e göre, böyle yurttaşlar
baskıya edilgen bir biçimde boyun eğerek kayırmacı ilişkileri kolaylıkla kabul ederler.
“Yurttaş olmak, kendini insan haklarına saygı duyan ve fikirlerle çıkarların temsiline
olanak veren kurumların iyi işleyebilmesinden sorumlu tutmaktır” (Touraine, 2000: 364).
Güç, bilgi, söylem ve ideolojilerin oluşturulması ve toplumsal gerçekliğin yaratılıp
güçlendirilmesinde etkin olan halkla ilişkilerin toplumsal rolünü sorgulamak gerekir. Güç,
gerçekliğin oluşumu ve kabulünde Foucault’a göre önemli rol oynar. Güç, bilgi ve buna
bağlı gerçeklikler söylemler aracılığıyla oluşturulur. Curtin ve Gaitner (2005), söylemsel
pratiklerde oynadığı rol nedeniyle, gücü halkla ilişkilerin esas konusu olarak gören,
elektronik (entegre) devre biçiminde bir kültür modeli geliştirmişlerdir (ibid. s. 12). Halkla
ilişkiler içinde bulunduğu toplumun kültürüne yönelik politikaların belirleyicisidir. Aynı
zamanda bireyler ve kurumlar arasındaki güç ilişkilerini yaratan kültürel politikaların
hareket alanı ve düzenleyicisidir. Bir kültür politikası olarak halkla ilişkilerin Türkiye’deki
ve dünyadaki konumu kendi tarihsel süreci içinde gelişmiştir.
Türkiye’de halkla ilişkilerin uygulama tarihçesi ilk kez devlet kurumlarında başlamış
olmasına karşın, belirli sebeplerden ötürü sürekliliğini koruyamamıştır. Örneğin, Merkezi
Hükümet Teşkilatı Projesi, 13.12.1962 tarihli 6/ 209 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle,
merkezi hükümet görevlerinin dağılış biçimini belirlemek ve bu dağılışın kamu
hizmetlerinin en etkin biçimde uygulanmasını sağlayıp sağlamadığını incelemek amacıyla
başlatılmıştır. Devlet kuruluşlarının her kademedeki çalışmalarda ve kararların alınmasında
halkla yakın ilişki sağlamanın gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Katılımın sağlanması,
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isteklerin öğrenilmesi ön plandadır. Ancak, MEHTAP raporu ile önerilen Merkezi
Geliştirme Birimi de, raporda yer alan önerilerin uygulanmasını sağlayacak İdareyi
Geliştirme Birimleri de oluşturulamamıştır. Bunun dışında 1971 tarihinde İdari Reform
Danışma Kurulu da ‘Halkla İlişkiler ve Enformasyon’ başlığı altında halkın idari
faaliyetlerle yakından ilgilenmesini sağlamak amacı güdülmüştür. Ancak buradaki öneriler
de uygulama alanı bulamamıştır. Bunun yanında 1966 yılında kurulan İdari Danışma
Merkezi de 1972’de kapatılmıştır. Ayrıca özellikle bu son kurumun halk tarafından
tanınırlığının da düşük olduğu belirlenmiştir. Halkla iletişimi sağlamaya yönelik, benzer
amaç ve görevlerle kurulan kurumlar halkla ilişkilerin amaçladığı mükemmeliyeti ve
sürekliliği sağlayamamıştır (Peltekoğlu, 1998: 86-92). “Kültürel arabuluculuk etkinliği
olarak halkla ilişkilerin potansiyelini anlayabilmek için kültürün dolaşımına yönelik
konumlarda bulunan kişilerin özelliklerine ve sahip oldukları becerilerin yaptıkları
uygulamaların doğasını nasıl etkilediğine bakmak gerekir. Halkla ilişkilerle toplumun diğer
unsurları arasındaki ilişki söz konusu olduğunda sosyal yapısalcılığın meta-teorik
yaklaşımını dikkate almak gerekir. Sosyal yapısalcılık esas olarak insanların yaşadıkları
dünyayı anlamaları, açıklamaları ve anlamlandırmaları üzerindeki etkiler ve süreçlerle
ilgilidir (Daymon ve Holloway 2002’den aktaran Hodges, 2006). Bu bağlamda halkla
ilişkiler ve kültür etkileşim içinde olmaya devam edecektir” (Görpe & Mengü, 2009: 84).
Halkla ilişkiler mesleği bağlamında sosyal yapısalcı araştırmaya göre, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının

değerleri,

vizyonları,

başarıları

ve

algılama

biçimleri,

onların

uygulamalarına doğrudan yansımaktadır. Halkla ilişkiler kültürün içindeki söylemi yaratır.
Bu bağlamda, sahip olduğumuz değerler, halkla ilişkiler adına yaptığımız eylemleri belirler.
Hodges’a göre, uygulayıcıların sahip oldukları özelliklerin yanı sıra, mesleki kültürlerindeki
anlamlar, değerler ve varsayımlar kamulara ulaşma ve onlarla ilişki kurma sürecinde önemli
bir işleve sahiptir. Halkla ilişkiler uygulayıcısı kültürü olarak tanımlanabilecek kavram,
halkla ilişkiler uygulayıcılarının ulusal kültürün gelişimine yapabilecekleri katkının daha iyi
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. “Halkla ilişkiler uygulayıcısı kültürü; uygulayıcıların
mesleğe yönelik düşünce, kavram, değerler ve mesleki varsayımların yanı sıra onların
davranışlarını yönlendiren mesleki deneyimler ve kimlikler içeren yaşam dünyasıdır
(habitus). Bu unsurlar, mesleki sosyalleşme ile daha geniş sosyal ve kültürel etkilerle
gelişmektedir… Kültürel arabuluculuğun merkezinde mesleki kültür; bu kültürün
merkezinde de uygulayıcıların kendileri ve yaşam dünyaları yer almaktadır” (Hodges, 2006:
85). Toplum yapısı ve uygulayıcıların kültürel yapıları mesleğin yapısını etkiler (ibid. s.108)
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Halkla ilişkiler çalışanlarının neyi, kime ve ne amaçla yaptıklarının bilincinde olmaları
gerekmektedir. Ayrıca, toplumun gereksinimleri doğrultusunda halkla ilişkilerin tanımı
yeniden yapılmalı, halkla ilişkiler uygulamalarının yapısını ve içeriğini belirleyen rol ve
modeller üzerine düşünülmelidir. Halkla ilişkiler toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik
bağlamda belirlenmiş bir kültür politikasıdır. Ama aynı zamanda bu kültür politikasının
belirleyicisi ve aktarıcısıdır. Dolayısıyla kendi varoluş biçiminden sorumludur.
“Halkla ilişkiler çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. Kamuoyunu dikkate
almayan, sadece kar elde etmeyi planlayan kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar.
Kurumlar artık öncelikle ele aldığı kurumu, çevresini ve giderek tüm toplumun mutluluğunu
sağlamaya, potansiyel ve yetenekleri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır”
(Asna, 1998: 2-3). Bilgi toplumu, iletişim toplumu olmanın en önemli sonucu olarak yeni
toplumsal yapıları oluşturan, yeni ideolojilerin aktarılması ve benimsetilmesidir. Ulusal ve
uluslararası kurumların bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri bu görevleri yerine
getirmektedirler. Sivil toplum kurumları iletişim toplumu olmanın dinamiğini oluşturan
unsurlardır.
Halkla ilişkilerin çalışma alanının karşılıklı, geri bildirimli, açık, doğru ve tarafsız olma
özellikleri, onun demokratik söyleminin göstergeleridir. Demokrasi, halkın kollektif
iradesini temsil eder. Demokraside farklı çıkarlar gerçekten temsil edilir, tercihler gerçektir
ve katılım vardır. Herkesi etkileyen kararlarda tüm yurttaşların söz sahibi olması söz
konusudur. Bununla birlikte Demokrasinin gerçekliği, toplumun kollektif karar verme
istenci ve iktidar seçkinleri bağlamında sorgulana gelmiştir.
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Uygulamalar
1. Kültür döngüsüne örnek oluşturacak halkla ilişkiler uygulamalarına örnek verilecek.
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Uygulama Soruları

1. Kültür nedir?
2. Kültür döngüsü nedir ve neden önemlidir?
3. Halkla ilişkiler neden bir kültür politikası olarak algılanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kültür politikası olarak halkla ilişkilerin nasıl okunması gerektiğini, Williams’un
kültür döngüsünü oluşturan unsurları ve halkla ilişkilerin anlam yaratma işlevini anlamaya
çalıştık.

Bölüm Soruları
1. “Bu aşama, yönetmelikler, yasalar ve kurumsallaştırılmış sistemler vb. yasal ve resmi
denetimler ile geniş anlamdaki tanımıyla, kültürü oluşturan normlar ve beklentilerin resmi
olmayan ve yerel denetimi arasında sıralanan kontrolleri içermektedir.” Bu ifadede belirtilen
aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temsil
b) Üretim
c) Düzenleme
d) Kimlik
e) Değer
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2. “Söylemsel pratiklerde oynadığı rol nedeniyle, gücü halkla ilişkilerin esas konusu olarak
gören, elektronik (entegre) devre biçiminde bir kültür modeli geliştirmişlerdir.” Bu modeli
kim geliştirmiştir.
a) Foucault
b) Touraine
c) Bernyas
d) Curtin ve Gaitner
e) . Cutlip ve Center
3. İdari Danışma Merkezi hangi yıl kapatılmıştır?
a) 1972
b) 1973
c) 1974
d) 1975
e) 1976
4.”……….’a göre, uygulayıcıların sahip oldukları özelliklerin yanı sıra, mesleki
kültürlerindeki anlamlar, değerler ve varsayımlar kamulara ulaşma ve onlarla ilişki kurma
sürecinde önemli bir işleve sahiptir.” Cümledeki boşluğun aşağıdaki isimlerden hangisi
getirilmelidir?
a) Görpe
b) Peltekoğlu
c) Hodges
d) Mengü
e) Vercic
5. “Halkla ilişkiler çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. Kamuoyunu dikkate
almayan, sadece kar elde etmeyi planlayan kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar. Kurumlar
artık öncelikle ele aldığı kurumu, çevresini ve giderek tüm toplumun mutluluğunu sağlamaya,
potansiyel ve yetenekleri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır” Bu görüşün
sahibi kimdir?
a) Alaeddin Asna
b) Betül Mardin
c) Ünsal Öskay
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d) Grunig
e) Bernays
6. “Kültür politikası, halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların
yaratılmasıdır. Toplumda her kişiye yaratıcılığını ortaya koyması ve geliştirmesi için alınan
önlemler, kurulan örgütler, sağlanan ekonomik ve sosyal kolaylıklara kültür politikası denir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Bir toplumda herkesin kültüre ulaşabilmesi ve iletişim özgürlüğü için kültürel demokrasi
gereklidir. Bunun için toplumun demokratikleşmesi gerekir. Topuz’a göre, kültürel demokrasi
kültürel ürünlerin yaratılmasına halkın katılımının sağlanması ve bütün bu ürünlerden
yararlanmasıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

8. Williams ise, kültüre her bir bireyin katılımının olanaklı olduğunu düşünmekle beraber
ortak bir kültürün çeşitliliğini çok fazla eyleyen içermesinin sonucu olarak görür. Karmaşık
uzmanlaşmış gelişmeler sistemi kültürün tamamını oluşturacaktır ancak bu sistem, bütünsel
olarak içinde yaşayan bireyler ya da gruplar tarafından kavranabilir olmayacaktır.
a)

Doğru

b) Yanlış

9. Düzenleme aşaması, Bir nesnenin aldığı biçim ve bu biçime kodlanmış anlamlardır.

Anlam nesnenin doğal bir parçası olarak değil sosyal olarak oluşturulur.
Üreticiler, genelde belirli bir hedef kitleye yönelik olarak anlamı kültürel nesneler içine
kodlarlar. Anlamı, nesneyi temsil edecek tüm özellikler dolayımıyla iletirler. İçerik,
biçim ve hatta dağıtım yöntemleri istenilen anlamı iletmeye yöneliktir. Halkla ilişkiler
sözkonusu olduğunda, uygulayıcılar hedef kamuları tanımlayarak, anahtar mesajları
belirleyerek, belirli iletişim kanallarını seçerek anlamın kampanya söylemine
yerleştirirler.
a)

Doğru

b) Yanlış
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10. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma sürecidir.
a)

Doğru

b) Yanlış

11. HALKLA İLİŞKİLERDE KONU KAVRAMI VE KÜLTÜR OLGUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kültür, küresel halkla ilişkiler, kamular, konu yönetimi kavramları öğrenilecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Küresel kültürün unsurları nelerdir?
2. Kamu, kamuoyu kavramları nelerdir?
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3. Halkla ilişkilerde kamu kavramını açıklayınız.
4. Konular kaça ayrılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla İlişkilerde Konu

Halkla ilişkilere konu olma

Konu ile ilgili okumalar ve

Kavramı ve Kültür Olgusu

durumu, kamusal konuları

uygulamalar yapılacak.

anlama ve bunlara yönelik
eyleme geçme.

246

Anahtar Kavramlar


Özgecilik: Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan kimse,
diğerkâm.



Kamu: Uygun yapılar doğrultusunda hareket eden, dolayısıyla, denetleme ve
düzenlemeye yönelik olarak kendi kendisini teşkilatlandırmaya çalışan bir örgüte
yönelik ortak çıkarları olduğunu gören topluluk.

GİRİŞ
Bu bölümde kültür, küresel halkla ilişkiler, kamular, konu yönetimi kavramları öğrenilecek.

Halkla İlişkilerde Konu Kavramı ve Kültür Olgusu
Demokratik toplum kurumlarında bireyler, alınan kararlara birebir katılırlar. Bu durum
kararların kamu adına alınmış olduğunu gösterir. Dernekler, partiler ve çeşitli kurumlar
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içinde örgütlenen kamu kesimleri, küçük tartışma gruplarından siyasal partiler gibi daha
büyük çapta güçlere dönüşebilirler. Önemli olan bu grupların seslerini yeterince
duyurabilmeleri ve etkinleşebilmeleridir. ( Sivil Toplum Kurumları) STK’lar, halkla ilişkiler
aracılığıyla tüm bireylere toplumun sorunlarını öğrenebilme olanağı kazandırır.
Toplumda kamu çıkarının ön plana alınması, toplumun kamu toplumu ya da kitle
toplumu olması bakımından önemlidir. Kitle toplumunda bireyler kendi düşünce ve
kanaatlerini kolaylıkla ifade edemezler. Kitle iletişim araçları iktidar doğrultusunda kitleleri
istediği yönde biçimlendirir ve bunu hiç de diyalogsal olmayan biçimde normalleştirir.
“Kitle haberleşmesinin örgütlenme biçimi bireylerin anında yanıt vermelerine olanak
vermemektedir. Kamuoyunun oluşumundan sonra, kendini realize etmesi için kamunun
girişmesi gereken eylemler iktidar tarafından denetlenmektedir” (Mills, 1974: 425).
Medyanın ve halkla ilişkilerin demokratik rolleri her topluluğa ya da gruba kendi çıkarlarını
ifade edebilecekleri ve bir alan sağlamak, evrensel olarak ulaşılabilir ve kapsayıcı hale
gelmek ve birey durumundaki vatandaşları, kamuoyunu oluşturacak şekilde bir araya
getirmektir.
Halkla ilişkiler bağlamında kamular ve konulara ilişkin Botan ve Taylor ’ın görüşü
şöyledir: (Botan & Taylor, 2004: 654-657)
Kamular ve konular, halkla ilişkilerin yanı sıra, uygulamalı iletişim durumlarının
çoğunda, temel kavramlardır. Kamular ile konular arasındaki ilişkinin anlaşılma biçimindeki
farklılıklar, uygulamalı iletişimin nasıl işlev gördüğünü -ya da göremediğini- anlama
konusunda büyük önem taşımaktadır. Dewey (1927), kamuyu, "uygun yapılar doğrultusunda
hareket eden, dolayısıyla, denetleme ve düzenlemeye yönelik olarak kendi kendisini
teşkilatlandırmaya" çalışan bir örgüte yönelik ortak çıkarları olduğunu gören topluluk
şeklinde tanımlamıştır. Dewey'in kamu tanımı, 1927 yılının, hatta günümüzün çok
ötesindedir. Dewey, kamuların "teşkilatlandırma, denetleme ve düzenlemeye yönelik eyleme
geçme çabası içinde olduğunu" düşünmüştür ve bu bakımdan doğru yoldaydı. Dewey bir
bakıma hümanist bir bakış açısı benimsemişti ve kamuların kendilerine özgü bir iradesi
olduğunu da ifade etmişti. Kamular, sadece reaktif olmanın ötesindedir, çünkü kendi
kaderlerini kendileri kontrol etmeye çalışmaktadır. Bu durum, kamuları, bir örgütün yaptığı
bir şey için harekete geçmek için oturup bekleyen topluluklar olarak düşünmenin temel
olarak yanlış olduğunu ortaya koymaktadır (ibid. 645-657).
“Kamuyu en iyi, bir yoruma bağlı olarak devamlı bir uzlaşım süreci olarak anlayabiliriz,
ve bu sürecin devamında, kamu, uygulayıcının ya da müşterinin başlangıçta düşündüğünden
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çok daha karmaşık, daha sezgisel ve sosyal olarak ilişkilendirilmiş bir yorum geliştirebilir.
Genellikle bir "şey" olarak düşündüğümüz kamunun bir süreç olarak anlaşılması gerektiğini
söylemek biraz garip görünebilir. Bununla birlikte, kamular, yorumlamaya yönelik olarak
devamlılık gösteren bir uzlaşım sürecidir, çünkü bir grup insanın belirli bir zamanda, ortak
çıkarlar etrafında bir araya gelip gelmemesi, kamunun var olup olmadığını belirlemektedir.
Bir kamunun çıkarı, nesnel ya da öznel olabilir. Kamular, çevrelerindeki olayların ve
eylemlerin yorumlarını paylaşırlar. Bu yorumlar, kamunun üzerine eğilinmesini istediği bir
şeye yönelikse, o zaman ortada bir konu var demektir. Fakat, kamu bir olaya önem
vermiyorsa, o zaman bunun olaya dönüşmesi söz konusu olmaz.
Konulara ilişkin bu bakış açısı ve kamunun olayların oluşturulmasında oynadığı merkezi
rol, esas olarak insancıldır ve "bir ya da birden fazla insan öğesi belirli bir duruma önem
verir ya da 'sorun' algılarsa, o zaman konu yaratılmış olur diyen Crable ve Vibbert'in
sağladığı başlıca katkı olarak nitelendirilmektedir” (ibid. s. 657).
Michigan Üniversitesi Beşeri Bilimler ve İletişim Fakültesi'nden Wayne D. Woodward
tarafından yazılmış olan "Halka İlişkilerde Diyaloga Temel Oluşturan Uzlaşımsal
(transactional) Felsefe"* adlı makalede, iletişime, uzlaşımsal bir yaklaşımın halkla
ilişkilerdeki mesleki uygulamalara ve kuram oluşumuna nasıl katkıda bulunabileceği
irdelenmiştir. Halka ilişkiler modelleri şeklindeki iki-yönlü simetrik iletişim ve grup
oluşturmanın, diyaloga yönelik temel çalışmalar olarak temel alındığı bu çalışmada,
paydaşlardan (öğelerden) destek sağlamak üzere referans noktası işlevi gören (yerleşik)
yaratıcılığa yönelik uzlaşım kavramı detaylı biçimde incelemektedir. Uzlaşımsal felsefenin
Amerikan pragmatizmindeki (yararcılık) kökenleri, yansıtmacı uygulayıcılara yönelik
çağdaş araştırmalarla bağlantılıdır ve halkla ilişkiler alanındaki akademisyenlerin,
pragmatist mirası bu alana uygulama çabalarına katkıda bulunmaktadır. Wayne
Woodward'ın çalışmasında uzlaşımsal yaklaşımın, halkla ilişkiler kuramının diyaloğa ilişkin
modelini ve yönetim uygulamalarını saf hale getirdiği belirtilmektedir (Woodward, 2000:
255).
Uygulamalı iletişim kampanyalarında karşılaşılan konulara ilişkin temel yaşam
döngüsü, Crable ve Vibbert'in tanımına benzer şekilde beş aşamada özetlenebilir: (Botan &
Taylor, 2004: 656)
. Konu öncesi durumlar: Uygulamalı iletişim kampanyalarında yer alanlar, kendi sosyal
çevrelerine bağımlıdır. Dolayısıyla, çevre taraması olarak bilinen uygulama gereğince, bu
ortamı yakından takip etmeleri gerekir. Böyle bir çevre, "konular ortaya çıkmadan önce
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gerçekleşen farkedilebilir değişimler" olarak tanımlanan eğilimleri belirlemektedir. Eğer
konular, kamuların önemli olduğuna karar verdiği meselelerse, o zaman konu öncesi
durumlar, çevrede gerçekleşen, kamuların henüz önem vermediği, ancak verebileceği
olaylardır.
. Konu öncesi durumlar, bazı gruplar ya da önemli bireyleri öneme bağlı olarak
potansiyel konulara dönüşür. Crable ve Vibbert'in potansiyel ve olmak üzere olan
konularının her ikisi de bu kategoride yer almaktadır, çünkü konu henüz geniş çaplı olarak
bilinmemektedir ve stratejik seçeneklerin çoğu da açıktır. Potansiyel konuların sayısı konu
öncesi durumlardan belirgin bir biçimde azdır, çünkü pek çok örgütün çevresinde
ilgilenilebilecek çok fazla potansiyel konu olmakla birlikte, konu öncesi durumların tamamı
potansiyel konulara dönüşmemektedir. Konu öncesi durumlardan potansiyel konu aşamasına
doğru gelişim, alana ve konunun içeriğine bağlı olarak bazı konular için oldukça uzun bir
süreç olabileceği gibi, birçok alt aşamayı da içerebilir. Örneğin kamu sağlığı ile ilgili
konuların, kaçınma, reddetme ya da hiddet uyandırma gibi çok farklı stratejiler gerektirecek
alt aşamaları olabilir. .
Kamusal konular. Tüketici ya da düzenleyici gruplar gibi belli başlı kamular potansiyel
bir konuya onay verirse, bu konu genellikle kitlesel çaptaki kamuları da içerecek şekilde
diğerlerinin gözünde de meşruluk kazanır. Bir konunun kamusal statüye ulaşmak için genel
olarak izlediği rota, medyadan geçmektedir. Bu konu birisinin haber değer tanımını
karşılamıştır. Bir muhabir ya da editör, konunun medyada yer alacak kadar önemli olduğuna
dair profesyonel bir yargıda bulunmuştur. Aynı zamanda, bir konu bir kez haber oldu mu,
kitlesel düzeydeki kamuların zihninde bu konuya belirli bir meşruluk kazandırıldığı yönünde
düşünce gelişir - artık bu konu, gündemlerindedir. Konular kamusal hale gelince, tarafların
konumları genellikle sağlamlaşır ve stratejik seçenekler hızla yok olmaya başlar.
Kamunun olaylarla yüzyüze gelmesi, taraflardan çoğunun ortak noktasının olduğu bir
durum yaratır, dolayısıyla söz konusu taraflar uzlaşıma giderek bile kaybeden durumuna
düşme riskini göze almak istemezler. Bir konuyu kamusal statüye ulaştırmak için kullanılan
bu yöntemler genellikle medyada yerlerini kendileri edinir, dolayısıyla, bir konu medyada
yer alarak kamusal hale gelmiş gibi görünse bile, medyada yer verilme ile bir konunun
kamusal statüsü arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır.
Medyanın müdahalesi olsa da olmasa da, potansiyel durumdan kamusal statüye ulaşma
genellikle aktivist ya da düzenleyici grupların bilinçli olarak gösterdiği çabaların bir
sonucudur. Örneğin, çevreci bir grubun çevreye yönelik bir tehditi kamuya duyurmak için
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düzenlediği basın toplantısı, gelişme aşamasında olan bir konuyu gündeme yerleştirerek
kamusal aşamaya taşımak üzere yapılan bilinçli bir çaba olarak işlev görmektedir.
. Kritik konular. "Karar verme anında", kritik bir aşamaya gelindiğinde, bir çok
kamunun zihninde konu karara bağlanmaya hazır hale gelir. Kamular, karar verme
konusundaki bir zafiyeti şüpheli bir davranış olarak yorumlayabilirler, çünkü bir şeylerin
olması için hazır durumdadırlar. Bu durum, pek çok kişinin bir konunun farkında olduğu,
fakat belirli bir kararın alınması için baskı oluşturduğu kamusal aşamadan oldukça farklıdır.
Kritik aşamaya bir kez ulaşıldı mı, müzakere için genellikle çok az zaman ya da yer kalır.
Halkla ilişkiler krizleri, kritik konuların özellikle aciliyet gösteren bir biçimdir. Krizler,
kritik aşamaya gelmiş ve şu iki ayırt edici özelliği paylaşan konulardır. Birincisi, kararın
alınması, bir örgütün normal karar verme sürecine giremeyeceği kadar kısa zaman çerçevesi
içinde dışarıdan bir güç tarafından talep edilmektedir. İkincisi, kriz, bir örgüt için dönüm
noktasını temsil etmektedir; dolayısıyla, iyi ya da kötü olsun, kriz öncesi aşamaya tam
olarak geri dönmne şansı yoktır.
. Rafa kalkmış konular. Crable ve Vibbert'in rafa kalkmış konular olarak adlandırdığı,
çözüme ulaştırılmış ya da unutulup gitmiş konulardır. Bunun anlamı, konuların tamamen
ortadan kalkmayarak, izleme ve yanıt geliştirmenin devam ettiği konu öncesi ya da
potansiyel konu aşamasında olmalarıdır. Dolayısıyla, bir konunun "karara bağlanmış"
olmasını anlamanın en iyi yolu, bu durumun aslında geçici olduğunu düşünmektir ve karara
bağlandığı açık olarak görülen bir konunun özünde de artık bu konunun parçası olmuş bir ya
da daha fazla konu bulunmaktadır. O zaman, konular gelişime yönelik çeşitli aşama ya da
adımları benzer biçimde izlemektedir. Herhangi bir konu belirli bir aşamayı atlayabileceği
gibi, bir aşamanın ötesinde gelişme gösteremeyebilir, tekrar ortaya çıkabilir ve ikinci defada
tüm aşamalardan geçmeyebilir. Fakat konular genel olarak, burada tartışılan aşamalardan
geçer ve bu durum uygulamalı iletişim için önem taşır, zira konu yönetiminin stratejik olarak
takip edilebilmesine olanak tanıyan, bu aşamaların varlığıdır.(Botan & Taylor, 2004: 656)
Konu yönetiminin doğası, sosyal ve siyasal meselelerde bireylerin, örgütlerin ve
medyanın rol almasına izin vermesidir. Konu yönetimi; bir konunun saptanmasını, bu
konuya önem verilmesini ve konuyu etkileyebilmek için etkinliklerin düzenlemesini içerir.
Konunun saptanması, bir konunun önceden belirlenmesi için konu yönetimi programlarında
gösterilen çabalara gönderme yapmaktadır. Etkinliklerin düzenlenmesi ise, araştırma ve
analiz, yanıt geliştirme ve iletişim stratejilerini içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bir
örgüt ile kamuları arasında ilişki oluşumu mümkündür ve aslında ciddi olarak da istenilen
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bir durumdur. Konu yönetimi kaynakçasındaki katı kurumsal önyargıya rağmen, sosyopolitik meselelerin bir parçası olmayı arzu eden herhangi bir grup ya da birey, konu
yönetimi tekniklerini ve yöntemlerini uygulayabilir.
Kâr amacı gütmeyen küçük sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri, aktivist ve tüm
siyasal gruplar amaçlarını gerçekleştirmek ve kamuları ile ilişki kurabilmek için konu
yönetimini kullanabilirler. Küçük gruplar büyük ve güçlü örgütlerle aynı tür kaynaklara
sahip değildir; dolayısıyla, bu grupların seslerini duyurmaları çok daha zordur. Konu
yönetiminin bu tür uygulamalı iletişim alanlarında aktif olarak kullanılması, eşit oranda
başarıyı getirmeyebilir, fakat kendilerini doğal olarak eşit olmayan konumda görenler için en
büyük başarı fırsatını sunar. Örneğin hükümet yetkilileri ve onların atadıkları kişiler, kamu
siyaseti ile ilgili konularda esas yetkiyi ellerinde tutarlar. Sahip oldukları yasama gücü
kendilerine seçmenler tarafından verilir. Kamusal işlerle ilgili alandaki diğer herhangi bir
etken (birey ya da grup) halâ güç kullanabilir. Buna göre, ontolojik açıdan bakıldığında,
konu yönetimi, örneğin aktivist bir grup ile devlet kurumu ya da büyük bir şirket arasında
eşitliği sağlamamakla birlikte, kamusal siyaset sürecini etkilemeye çalışan çok sayıda tarafın
olması nedeniyle varlığını sürdürmektedir (ibid. s. 658).
Botan ve Maureen’ e göre, konu yönetiminin araçlarına bakıldığında, uygulamalı
iletişime konu yönetimi aracılığıyla yaklaşmak, çok sayıda kuramsal/kavramsal aracı da
hazır hale getirir. Örneğin, Cheney ve Vibbert, konu yönetiminin kuramsal olarak
kavramsallaştırılmasında dört dönüşlü (reflexive) terim olduğu sonucuna varmışlardır: imaj,
konu, değer ve kimlik. Dolayısıyla konular; imajları, değerleri ve kimlikleri kısmen
kapsamaktadır ve bu öğeler konu yönetimindeki araştırmalarda kullanılmakta ve konu
yönetimine ilişkin kimlik ve özdeşleştirme konusunda yararlanılmaktadır. Sosyal ve siyasal
durumları şekillendirmek isteyen örgütler için konu yönetiminin değeri, akademik ve
uygulama alanlarındaki geçerliliğinden kaynaklanmaktadır. Konu yönetimi, herhangi bir
birey ya da grup tarafından kullanılabileceği için sosyal ve siyasal konular söz konusu
olduğunda, geçerli bir yaklaşımdır. Konu yönetimi, bilgi dağarcığının oluşturulması ve
bununla bağlantılı olarak araştırma tekniklerinin geliştirilmesi için yeni gözlem alanları
sunması nedeniyle, buldurucudur (heuristic). Yeni kuram ve araştırma potansiyelinin olması,
konu yönetiminin akademik geçerliliğini güçlendirmektedir. Değer kuramına (aksioloji)*
göre, konu yönetimi, kamusal iletişim ve bununla bağlantılı olarak ilişki oluşturmaya
yönelik olarak örgütleri açıklar ve geliştirir.
* moral, estetik (din) gibi değer sistemlerinin incelenmesi
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Halkla ilişkiler diyalog ilkesi aracılığıyla toplumun kamu toplumu özelliği
kazanmasında etkili olacaktır. Bilgilendirme ve fikir üretim alanları olarak sivil toplum
kurumları diyalog ilkesinin uygulanabileceği, bireylerin düşünce ve kanaatlerini güdümsüz,
açık ve empatik biçimde açıklayabilecekleri ortamlardır. Bu ortamlarda kamunun amaç ve
çıkarları ön plandadır. Sivil toplum kurumları diyaloğa dayalı halkla ilişkiler aracılığı ile
kamu toplumuna geçişi kolaylaştırırlar. “Diyaloğun yaptığı, kurum- halkla ilişkiler ilişkisini,
örgüt-kamu ilişkisinin doğasını, ilişki üzerine vurgu yaparak değiştirmektir. Örgütler
kamularıyla diyalogsal bağlar kurmaya istekli olmalıdır. Diyalog ilkesinin özellikleri:
karşılıklılık, örgüt-kamu ilişkisinin kabulü, yakınlık veya kamularla etkileşimin geçiciliği,
empati, kamu amaç ve çıkarlarının doğrulanması ve bağlılıktır” (Kent and Taylor, 2004: 32).

HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜR
İlişki inşasını yönlendiren değerler ve varsayımlar kültür tarafından belirlenmiştir. Bu
değer ve varsayımlar bireyin toplum içindeki konumu ve deneyimleri ile şekillendirilirken
temel kavramlar sabit kalır ve böylece halkla ilişkiler etkinlikleri uygulandıkları tarihsel ve
kültürel bağlama göre farklılaşır (Zaharna 2001; Sriramesh ve Vercic 2003; Molleda ve
Suarez 2005’den aktaran Hodges; 2006: 81). “Meslekleşme ile ilgili önemli soru, bir uğraşın
insanların gerçek sorunlarını ne derecede çözebileceği ve insan ihtiyaçlarını ne derecede
karşılayabileceğidir. Bir meslek geleneksel anlamda topluma hizmet etme iddiasındadır.
Halkla ilişkiler endüstrisi bu soruya sınırlı olarak cevap vermiştir” (Brien, 1998; Stevens,
1998; Fitzgerald ve Teal 2003’den aktaran Hodges, 2006: 82). 21. yüzyıl çokuluslaşmanın
gerçekleştiği ve popüler kültürün ulusal sınırları aştığı bir dönemdir. Huntigton’un
söyleminin aksine, toplumları bir arada tutan insan ilişkileri ile ilgili temel varsayımlar ve
farklı kültürel bağlamlarla ilgili olan inanç ve değerler bu durumdan etkilenmektedir.
Hodges’a göre, dünyanın farklı bölgelerinde halkla ilişkilerin “topluma hizmet” etme
potansiyelini anlayabilmek için endüstrinin halkla ilişkilerle kültür arasındaki ikiliği
araştırmayı sağlayacak kavramsal bir çerçeve geliştirmesi gerekmektedir.
“Kültür halkla ilişkileri şekillendirir ve halkla ilişkiler kültürün değişimine yardımcı
olur” (Grunig ve Grunig, 2003’den aktaran Hodges). Halkla ilişkiler kamu politikasını
yönlendirerek toplumu biçimlendirir. Kültürel olarak halkla ilişkiler zorlama yerine ikna
yoluyla mevcut inançları güçlendirir ya da yenilerini biçimlendirir. Bu endüstrinin amacı,
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kamuoyunun zihnini denetim altına almaktır. Çünkü karşı karşıya olunan en büyük tehdit,
kamusal zihindir” (Aktaran, Fox, 2002:
25) Halkla ilişkilerin demokratik söylemi, toplum yararına kullanıldığında ve sermayenin
haklarından ziyade toplumun, bireylerin haklarının gözetilmesine hizmet ettiğinde anlam
kazanır. Ulus oluşturma ve geliştirme amaçlı halkla ilişkiler bize halkla ilişkiler ve stratejik
iletişimin yalnızca kar amaçlı organizasyonların egemenlik alanı olmadığını göstermektedir.
Tam tersine halkla ilişkiler hedeflenen kamularla ilişki kurmak, bu ilişkide değişim yapmak
ve kurulmuş olan ilişkiyi sürdürmek isteyen herhangi bir grup ya da organizasyon tarafından
kullanılabilmektedir (Taylor, 200’den aktaran Hodges, 2006: 83). Halkla ilişkilerin,
mesleğin yapısına gösterilen sürekli ilgiden sıyrılarak kimin ne yaptığı ve bunu kimin için
nasıl yaptığı ile ilgilenmesi gerekmektedir (Stevens, 1998’den aktaran Hodges, 2006: 83).
Kültür, halkla ilişkiler uygulamaları ile bağlantılıdır. Kurumsal kültürün, bir
organizasyonun halkla ilişkiler uygulamaları üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı bir
etkisi

bulunmaktadır.

Bir

organizasyonda

egemen

gücü

elinde

bulunduranlar

organizasyonun çevresindeki anahtar öğeleri belirlemekte ve iletişim için bu öğeleri hedef
göstermektedirler.
Halkla ilişkilerin rolü kuruma hizmet, kurumun hedef kitlesi ile karşılıklı anlayışı
arttırma, diyalog ve tartışmayı imkanlı kılmaktır. Vercic ve Van Ruler’a göre, halkla ilişkiler
kavramının Amerika kökenli bu tanım kapsamındaki kullanımı ile Avrupa’daki kullanım
alanı, boyutları ve tanımı farklılık gösterir. Kültür ve dil ayrımının burada büyük etkisi
vardır. Bu anlamda literatürde halkla ilişkiler kavramını belirleyen ortak bir temel
oluşturulmasına çalışılmıştır. İki kıta arasındaki terminolojik farklar, ‘Public’ (halk)
kelimesinin nasıl algılandığı, İletişim ve ilişki anlamlarına gelen ‘communication’ ve
‘relation’ kelimelerinin anlamları, halkla ilişkilerin uygulanma biçimlerini ve benimsenen
rolleri de etkilemektedir. Oeckle ve Van der Meiden’ e göre Batılı kullanımda halkla ilişkiler
kavramı için kurum ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiler anlaşılırken, Avrupa’daki anlayış
‘kamu alanı’ içindeki, kamu ile ve kamu için olan ilişkileri içermektedir. Bu bağlamda
‘kamuoyu’ kavramı da tek tek bireylerin oylarının bileşkesini anlatmaz, burada kamuoyu
halkla ilişkiler için bir standart oluşturan bir çeşit siyasal otoriteyi anlatır (Vercic, Van
Ruler, Bütschi, Flodin, 2001: 376).
Bu noktada halkla ilişkiler, enformasyonun özgür dolaşımına ve kamusal alanın
gelişimine katkı sağlayan demokratik bir işlev midir, yoksa yalnızca belli bir ücret
karşılığında çalıştığı kurumu mu temsil etmektedir? Erdoğan’a (2006) göre, halkla ilişkiler
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bağlamındaki halkın tanımında insan merkezden çıkarılır, örgütlü öznel çıkarları temsil eden
bir yapı merkeze konulur. Halkla ilişkilerde halk, işlevine ve konumuna göre: iç ve dış halk,
aktif ve pasif, yüksek katılımlı ve düşük katılımlı biçimlerinde gruplandırılabilir. Ancak her
durumda halkla ilişkilerde halk bilinebilir, tanınabilir, örgüt için önemli ve ulaşılabilir
olandır (Erdoğan, 2006: 15’ten aktaran Görpe & Mengü, 2009: 80)
Halkla ilişkiler rolleri kamusal

iletişim

stratejilerinin

uygulanmasında önem

kazanmaktadır. “Grunig, etik merkezli olan ve halkla ilişkilerin amacı ve içeriğine yönelik
sorular içeren bir tartışma başlatmıştır. Bu tartışmanın niteliği ve belli başlı muhaliflerin
görüşleri Heath tarafından değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan konular şu şekildedir: halkla
ilişkilerin amacı yalnızca bir şirketin imajını iyileştirmek mi, yoksa çatışma ve çatışma
maliyetini yönetmek midir? Kurumla kamu arasında uyum sağlamak mı, ya da karşılıklı
yarar getirecek olumlu ilişkiler geliştirmek midir? Katılımcılar, örgütlerin kamuları ile olan
yüz yüze ilişkileri, müzakere ve uzlaşıma karşıt olarak iknanın ahlaksal meşruluğu gibi
konulara da odaklanmışlardır” (ibid. s.80). Halkla ilişkilere yönelik tanımlar bağlamında,
halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin yanısıra uygulanan bireysel halkla ilişkiler
modelleri de önemli hale gelmiştir. Kurumun iç ve dış çevresi, endüstri sektörünün
dinamizmi, uluslararası politik, toplumsal ve ekonomik unsurlar, örgütün çevresi ile olan
karşılıklı bağımlılığı, örgütsel kültürü ve iklimi, güç sahipleri, strateji olarak halkla ilişkiler
modellerinin seçimi, bir örgütteki halkla ilişkiler potansiyeli ve stratejik kamuların seçimi ile
bir bütün oluşturmaktadır. Tüm bu unsurlar hem halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri hem
de bir örgütte uygulanan halkla ilişkiler işlevinin nasıl olacağına dair bir öngörü
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda, halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak ele alınıp
alınmayacağına karar verilmektedir. (Moncur, 2006: 95-99)
“Utica College’da Cutlip (1991) halkla ilişkiler öğrencilerine şunu söylüyordu: halkla
ilişkiler pratiği ülkemizin kamu enformasyon sisteminin bütünleşik bir parçasıdır.
Vatandaşların siyasal, ekonomik, sosyal ve hayırseverlik kararlarını verme sürecinde
enformasyon için bağlandığı bir sistemdir. Demokratik bir ülkenin kamu enformasyon
sistemi, bir vatandaşın günlük yaşamında ve kararlarında gereksinim duyduğu enformasyonu
aldığı tüm iletişim kanal ve öğelerini içerir. Halkla ilişkiler günümüzde medya içeriğinin
yarısına yakınını sağlayarak haber medyamıza önemli sübvansiyon verir ve bunu yaparak
kamuoyunu etkiler. Bu sistemle tarih yapılır ve toplum kalıba sokulur” (Grunig, 1991’den
aktaran Erdoğan, 2006: s. 26)
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Halkla ilişkiler öncelikle özel kesimde gelişmiş ve kullanılmış, daha sonra kamu
yönetimi tarafından ilkeleri benimsenerek uygulanmıştır. Hükümetler, partiler, özel şirketler
kamuoyunu

bilgilendirmek,

yönlendirmek

ve

tanımak

amaçlı

çeşitli

çalışmalar

gerçekleştirmişlerdir. Tarihsel süreç içinde gelişen ve kullanılan modellerin işlevleri olumlu
ve olumsuz yönleriyle tartışılagelmiştir. Örneğin, “Simetrik pozisyonun anlamı ve içerimleri
ayrıntılı olarak tartışılmamıştır. Simetri, mükemmel ve daha etkili, barışçıl bir varoluşla
sonuçlanan örgütsel amaç olarak sunulmuştur. Hiçbir zaman sorulmamış ve yanıtlanmamış
olan soru, ‘ne çeşit bir barış istiyorsunuz?’dur… Uluslararası ilişkilerdeki devrimci
(simetrik) doktrin, ulus-devlete önem vermeyen bir uluslararası devlet ya da topluluğu
önermektedir. Simetrik yaklaşımın hem etiksel, hem de etkili olduğu söylenmiştir. Ancak bu
kavramlar tamamen açılmamıştır” (L’Etang, 2002, s. 74-75). L’Etang’a göre, simetri, sadece
görünüşte özgür ifadeyi öngörmektedir. Gelişim tarihini, kökenini, nedenlerini ve evrimini
bir yana bırakacak olursak, halkla ilişkilerin kullanım biçimi, ona ihtiyaç duyulan ortamda,
halkla ilişkilerin kavram olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal bağlamdaki algılanışına
bağlıdır. Halkla ilişkilerin hangi amaçla ve ne için kullanıldığı onunla ilgili etik tartışmaların
da özünü oluşturur. Aslında tecimsel kaygılara bağlı olarak ortaya çıkmış ve gelişmiş bir
uygulama biçimi olan halkla ilişkilerin kamusal ve kamu çıkarına hizmet eder hale
gelememesi sorun teşkil etmektedir. Küresel ekonomik sistemde halkla ilişkilerin her alanda
uygulanması kaçınılmazdır. Keza halkla ilişkiler sistemin devamı ve kabulü için gereklidir.
Halkla ilişkiler kürselleşmenin sine qua non’udur.
Küresel halkla ilişkiler, iki ya da daha çok pazara tümden aynı programı uygularken,
uluslar arası halkla ilişkiler, çoklu pazarlara onların coğrafyasına ve kültürüne uygun farklı
programlar uygulamaktadırlar. Buna “kültürel görecelilik” kuramı denilmektedir. Buna göre,
her toplumun kültürüne ve toplumsal şartlarına uygun bir halkla ilişkiler uygulanmalıdır.
Farklı gereksinimlere farklı sunumlar, söylemin, dilin farklı kullanımı, tek bakış açısının
ortadan kalkması, yeni gerçekliklerin ve değerlerin yaratılması söz konusudur. Petersen,
Taylor ve Kent’in, gelişmekte olan ülkelerdeki halkla ilişkiler uygulamalarının güçlü
kamuları ya da toplumları odaklamaları gerektiğini düşündüklerini belirtmiştir. Gelişmekte
olan ülkelerde, medya ve hükümet organizasyonlar için kamudan daha önemlidir. Kültür
medyanın konusu haline gelmiştir. İmaj ve gerçek iç içedir. Halkla ilişkiler uygulamalarına
bağlı olarak, Grunig, Sriramesh, Huang ve Lyra tarafından 1995’te dört tarihsel halkla
ilişkiler modeli Hindistan, Yunanistan ve Tayvan’da test edilmiştir (Holtzhausen & Peter,
2003: 309). Bu test sonucunda iki model daha belirlenmiştir. Bu modellerden “kişisel etki”
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modeli, halkla ilişkiler uygulayıcıları önemli kişilerle ilişki kurmak, geliştirmek
istediklerinde kullanılmakta ve bu model ABD’de kullanılan lobiciliğe benzemektedir. Diğer
model olan “kültürel yorumcu” model ise, halkla ilişkiler uygulayıcıları, çok uluslu şirketler
için yerel kültürleri yorumladıklarında kullanılmaktadır. Kültürel ve sosyal unsurların halkla
ilişkiler uygulayıcılarının kullandıkları modellere etkisi bulunmaktadır. Hofstede’ye gore,
Asya ülkelerinde otoriteye saygı ve hiyerarşi bir kültürel değer olarak kabul edildiğinden
burada simetrik modelin uygulanabilirliği zayıflamaktadır. Bunun yerini kişisel etki modeli
almıştır. Bizim ülkemizde de simetrik modelin uygulanabilirliği tartışma konusudur. Her
ülkenin olayları değerlendirişi, ele alışı farklıdır. Bu durum kültürel değerlerle bağlantılıdır.
Toplumdaki güç statü ilişkileri, toplum yapısı, kullanılan dil, kültürü belirleyen başlıca
unsurlardır. Bizim toplumumuz Kağıtçıbaşı’nın da belirttiği üzere, ilişkili benlik yapısına
sahip bir toplumdur
Bunun yanı sıra, toplumların tutarlı, mantıklı, duygusal, tepkili ya da tepkisiz oluşları da
yine kültürel değerlerle ilgilidir. 3. Dünya ülkelerinde, haberin dengesiz dağılımı, haber
içeriğinin tek yanlı düzenlenişi, haberin batı kaynaklı olarak bu ülkelere akışı, olumsuz
haber kurgulanması, haber eksikliği gibi sorunlar halen yaşanmaktadır (Martin & Hiebert,
1990: 249-250). Bu gibi sorunlar, toplumun dünyaya bakış açısını, görme ve algılama
biçimlerini de etkilemekte ve hatta dönüştürebilmektedir. Küreselleşme, toplumların
istenilen doğrultuda biçimlendirilmesinin adı olmakla birlikte çok uluslu sermayenin
aracılığıyla işlevini gerçekleştirmektedir. İdeolojik söylemin taşıyıcısı olarak halkla
ilişkilerin hangi anlatım formlarına uygun olarak düzenlendiği onun ticari ve kamusal
hizmete yönelik demokratik ve ahlaki konumu ortaya koyar.
Kamusal söylem kültürel formlar aracılığıyla düzenlenir. Toplumun düzenlenişindeki
ya da yapılandırılmasındaki geniş rolü çerçevesinde, anlamlandırma işlevini de yerine
getirir. Verstraeten, düzanlam ve yananlam düzeyinden daha çok toplumsal gerçekliğin
algılanmasında

kullanılan

ve

belli

bir

dünya

görüşünün

tanımlanmasına

ve

meşrulaştırılmasına yardımcı olan kategoriler ya da ideoloji düzeyini belirtmektedir. Bu
kategoriler toplumsal mekanın yapılarının içselleştirilmesini ve toplumsal dünyayı verili
olarak kabul etmeyi teşvik ediyor. Bourdieu’nun deyimiyle, Toplumsal dünyayı
dönüştürmek ya da korumak adına girişilen iktidar mücadeleleri bu dünyanın algılanmasını
sağlayan kategorileri koruma ya da dönüştürme mücadelesidir. Bu çeşit kategoriler kamusal
söylemler içine aktarılarak medya aracılığıyla yayılırlar. Kamusal alan bu kategorileşme
üzerine yapılan mücadelenin ismidir. Dolayısıyla bu anlamlandırma süreci de önemlidir.
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Bilişsel ve ideolojik düzeydeki etkin anlamlandırma izleyiciler ya da hedef kitleleri kamusal
alanın katılımcı yurttaşları olarak konumlandırmaktadır (Verstraeten, 2002: 364, 365den
aktaran Mengü ve Görpe, 2007).
Halkla ilişkiler yalnızca kültürel söyleme katkıda bulunmamakta aynı zamanda
süregelen kültürel yarış alanını oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler sınırsız sayıda kültürel ses
arasında süregelen rekabet ve iş birliğini sağlayan çok kültürlü bir alandır. Kültürel önyargı,
bilişsel olarak sosyal ilişkileri düzenlemenin belli yollarını sağlayan dünyaya bakış açısıdır.
Her kültürel önyargı, tercih edilmiş bir anlamlandırma biçimini ya da kültürel yapıyı
beraberinde getirir. Kültür farklı bakış açılarını sunar. Yaşam tarzları, sosyal ilişkilerin
seçilmiş biçimidir. Kültürel önyargı, ise doğa ve insanlar ile ilgili paylaşılan değerlerdir. Bu
inançlar ve sosyal ilişkiler karşılıklıdır, etkileşimlidir ve zorlayıcıdır. Kültürel kuram,
kültürü Thompson’a göre sonsuz sayıda yaşamdan oluşmuş bir ekosistem olarak tanımlar.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kurum ya da örgüt içinde aldıkları rol oldukça
önemlidir. Ortak bir konsensus olarak halkla ilişkiler uygulayıcıları yönetici rolünden çok
teknisyen rolünde bulunmaktadırlar. Halkla ilişkiler uygulayıcısına yönetici rolünü
vermemek, halkla ilişkilerin etkisini azaltacaktır. Bu tür çevrelerde kaderci bir bakış açısının
bulunduğu söylenebilir. Leichty and Springston kaderci kültürel söylemine yönelik beş
halkla ilişkiler rolü ortaya koymuşlardır: Bu grup ‘dışarıdakiler’ olarak isimlendirilmiştir.
Buna göre, halkla ilişkiler departmanı örgütün iletişim akışının kenarında ya da dışında yer
almakta ve gücü ve etkisi az bulunmaktadır. Kaderci söylemi, Sriramesh’e göre, “kişisel
etki” modeli bağlamında da görmek mümkündür. Bu modelin uygulandığı yerler, genelde
kamunun fikirlerinin medyada çok fazla yer almadığı, halkla ilişkiler mesajları için en
önemli hedef kitlenin hükümet organları olduğu ülkelerdir. Sriramesh’in yapmış olduğu
çalışma kapsamında, güney Hindistan’da uygulayıcıların zamanlarının çoğunu güçlü
kişilerle iletişim kurmaya çalışarak geçirdikleri tespit olunmuştır. Ayrıca mesleki otonomi
elde etme yönündeki isteklerini üst yönetimlerine dahi iletme konusunda terddütlüdürler,
çünkü hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünmektedirler. Aynı zamanda totaliter bir geçmişe
sahip olan Romanya’da da halkla ilişkilerin güçsüzlüğü, uygulamalardaki keyfiyet dile
getirilmiştir (ibid. s. 283).
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Uygulamalar
1. Çevrenizde konu kapsamına giren olaylar üzerine tartışınız. Hangi özellikleri
dolayısıyla konu oldular halkla ilişkiler açısından inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Kamu nedir?
2. Kamular nasıl oluşur?
3. Konu nedir ve nasıl oluşur?
4. Halkla ilişkilerde konu yönetimi neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kültür, küresel halkla ilişkiler, kamular, konu yönetimi kavramları öğrenildi.

Bölüm Soruları
1. “Utica College’da halkla ilişkiler öğrencilerine şunu söylüyordu: “Halkla ilişkiler pratiği
ülkemizin kamu enformasyon sisteminin bütünleşik bir parçasıdır. Vatandaşların siyasal,
ekonomik, sosyal ve hayırseverlik kararlarını verme sürecinde enformasyon için bağlandığı
bir sistemdir.”
a) Grunig,
b) Cutlip
c) L’Etang
d) Taylor ve Kent
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e) Huang ve Lyra
2. “………., düzanlam ve yananlam düzeyinden daha çok toplumsal gerçekliğin
algılanmasında kullanılan ve belli bir dünya görüşünün tanımlanmasına ve
meşrulaştırılmasına yardımcı olan kategoriler ya da ideoloji düzeyini belirtmektedir.” Bu
cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) P.T. Barnum
b) Sriramesh
c) Leichty and Springston
d) Verstraeten
e) Thompson
3. “Kültürel kuram, kültürü …………’a göre sonsuz sayıda yaşamdan oluşmuş bir ekosistem
olarak tanımlar.” Bu cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) Leichty and Springston
b) Thompson
c) Sriramesh
d) Verstraeten
e) Bourdieu
4. “Kültür halkla ilişkileri şekillendirir ve halkla ilişkiler kültürün değişimine yardımcı olur”
Bu görüş kime aittir?
a) Grunig ve Grunig,
b) Hodges
c) Taylor
d) Stevens,
e) Van Ruler
5. Michigan Üniversitesi Beşeri Bilimler ve İletişim Fakültesi'nden tarafından yazılmış olan
"Halka İlişkilerde Diyaloga Temel Oluşturan Uzlaşımsal (transactional) Felsefe" adlı makale
kime aittir?
a) Botan ve Taylor
b) Vibbert
c) Crable
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d) Wayne D. Woodward
e) Kent ve Taylor

6. “Kamu” denen topluluğun siyasal rolünü dayanak alarak, devletin ve yönetimin tüm
kararlarıyla, özel sektör kuruluşlarınca alınan, toplumda önemli sonuçlara yol açan kararlar,
kamu yararına alınmış diye gösterilerek haklılaştırılmakta, resmi açıklamalar kamu adına
yapılmaktadır. Demokratik düşünce çerçevesinde kamuoyunun özelliği, özgür düşünme ve
tartışma olanağına sahip olmasıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Toplumda kamu çıkarının ön plana alınması, toplumun kamu toplumu ya da kitle toplumu
olması bakımından önemlidir. Kitle toplumunda bireyler kendi düşünce ve kanaatlerini
kolaylıkla ifade edemezler. Kitle iletişim araçları iktidar doğrultusunda kitleleri istediği yönde
biçimlendirir ve bunu hiç de diyalogsal olmayan biçimde normalleştirir.
a)

Doğru

b) Yanlış

8. Kamusal konular, uygulamalı iletişim kampanyalarında yer alanlar, kendi sosyal
çevrelerine bağımlıdır. Dolayısıyla, çevre taraması olarak bilinen uygulama gereğince, bu
ortamı yakından takip etmeleri gerekir. Böyle bir çevre, "konular ortaya çıkmadan önce
gerçekleşen farkedilebilir değişimler" olarak tanımlanan eğilimleri belirlemektedir. Eğer
konular, kamuların önemli olduğuna karar verdiği meselelerse, o zaman konu öncesi
durumlar, çevrede gerçekleşen, kamuların henüz önem vermediği, ancak verebileceği
olaylardır.
a)

Doğru

b) Yanlış

9. Konu öncesi durumlar, bazı gruplar ya da önemli bireyleri öneme bağlı olarak potansiyel
konulara dönüşür. Crable ve Vibbert'in potansiyel ve olmak üzere olan konularının her ikisi
de bu kategoride yer almaktadır, çünkü konu henüz geniş çaplı olarak bilinmemektedir ve
stratejik seçeneklerin çoğu da açıktır.
a)

Doğru

b) Yanlış
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10. Rafa kalkmış konular. Crable ve Vibbert'in rafa kalkmış konular olarak adlandırdığı,
çözüme ulaştırılmış ya da unutulup gitmiş konulardır. Bunun anlamı, konuların tamamen
ortadan kalkmayarak, izleme ve yanıt geliştirmenin devam ettiği konu öncesi ya da potansiyel
konu aşamasında olmalarıdır. Dolayısıyla, bir konunun "karara bağlanmış" olmasını
anlamanın en iyi yolu, bu durumun aslında geçici olduğunu düşünmektir ve karara bağlandığı
açık olarak görülen bir konunun özünde de artık bu konunun parçası olmuş bir ya da daha
fazla konu bulunmaktadır.
a)

Doğru

b) Yanlış

12. HALKLA İLİŞKİLERDE MESLEKLEŞME VE STRATEJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde halkla ilişkilerde meslekleşme, kültürel ve kültürler arası boyutta halkla ilişkiler
mesleğini icra etme, halkla stratejisi planlama safhaları ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Etkili bir basın bülteni nasıl yazılır?

2.

Basın bülteninin bölümleri nelerdir?

3.

Rapor yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

4.

Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmanın evreleri nelerdir?

5.

Kültürler arası boyutta halkla ilişkiler uygulamalarına örnek veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkilerde

kültürler arası boyutta halkla

Konuya ilişkin okuma ve

meslekleşme, kültürel

ilişkiler mesleğini icra etme,

Uygulamalar

ve kültürler arası boyutta

halkla stratejisi planlama

yapılacaktır.

halkla ilişkiler mesleğini

safhalarını öğrenme

icra etme, halkla
stratejisi planlama
safhaları

268

Anahtar Kavramlar



Halkla İlişkiler için Stratejik Planlama: Sizi yaratıcı biçimde etkili
hale getirecek iki kavram üzerine kuruludur. Bunlardan ilki, etkili bir
iletişim programının nasıl geliştirileceğini öğrenmek için gerekli olan
ve adım adım gerçekleştirilecek bir planlama sistemidir.



Projeler: Bir hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, tek ve
genellikle de kısa süreli halkla ilişkiler etkinlikleridir. Örneğin: bir
haber bülteni yayınlanması ya da açık hava etkinliklerine yönelik olan
ve birbirleriyle ilişkili birkaç taktik.



Programlar: Belirli bir hedefe ulaşmak üzere yapılması amaçlanan ve
sürdürülen halkla ilişkiler etkinlikleridir.
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GİRİŞ
Bu bölümde Halkla ilişkilerde meslekleşme, kültürel ve kültürler arası boyutta halkla ilişkiler
mesleğini icra etme, halkla stratejisi planlama safhaları anlatılacaktır.
Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Strateji
Seitel’e göre, 21. Yüzyıl halkla ilişkilerin altın çağı olacaktır. Otonom bireycilik,
entelektüel düzeyde bağımsızlığıyla diğerlerinden ayrılır. Aydınlanma için insan doğası
özgür ve bağımsız olmalıdır. Bu bakış ‘doğru düşünme’ nin zorlayıcı taleplerinden kaçınır.
İnsan

ilişkilerinin

çıkış

noktaları

olmalıdır

ve

baskıcı

birliklerden

bireyler

uzaklaşabilmelidir. J. E. Grunig and Hunt’ın kamuyu bilgilendirme modeli otonom
bireycilik unsurlarını kapsamaktadır. Eğer enformasyon nötr bir araç ise, bir kişi bir örgüt ile
ilgili soruları cevaplayarak gazetecilik işlevi görebilir. Daha proaktif bir yaklaşım ile bir kişi
insanların uygun gördüklerini kullanmalarına yönelik enformasyon ortaya koyabilir. Bu
bağlamda otonom bireyci temsilcisi kendisine ‘enformasyon uzmanı’ görev titrini verebilir
(ibid. ss: 286-295). Rekabetçi bireyciliğe yönelik bakış ise, baskın halkla ilişkiler
koalisyonundaki güçlü sesi temsil eder. Halkla ilişkiler disiplininde bu bakış açısının
uygulayıcısı olarak Ivy Lee ‘yi görebiliriz.
Bauman’a

göre, halkla ilişkiler önemli

biçimde kimlik oluşumuna katkıda

bulunmaktadır. Promosyonel kültürün bir parçası olarak halkla ilişkiler imajlar yaratır.
Halkla ilişkiler bilgi oluşumunun merkezinde yer alan öznellik ile ilgili düşünce bağlamında
diğer bilimlerden ayrılır. McKie & Munshi’ye göre, halkla ilişkiler, kişisel arzuların, kişisel
çıkarların ve öznel şeffaflık olarak nitelendirilebilecek kişisel yatırımların açık bilgisinden
yoksundur (Xifra & McKie, 2011: 398).
Halkla ilişkiler mesleğinin kültürel formasyonunda liderlik önemli bir unsurdur.
Mesleğe yönelik algılama ve uygulama biçimlerinin oluşumu, edinilen değerler, kural ve
düzenlemeler lider statüsündeki kişiler tarafından konumlandırılır ve diğerlerine örnek
oluşturur. Farklı toplumlarda farklı örgütsel sistemler ve buna bağlı farklı stratejiler
geliştirilir. Shin, Haeth ve Lee, Amerikalı ve Koreli halkla ilişkiler uygulayıcılarının rutin ve
rutin olmayan durumlarda liderlik stillerini tanımlamışlardır. Karşılaştırmalı işlem analizinin
sonuçlarına göre, Amerikalı halkla ilişkiler çalışanları stratejik iletişime ya da sorun çözme
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aktivitelerine Koreli halkla ilişkiler çalışanlarından daha çok önem vermektedirler. Halkla
ilişkiler uygulayıcıları liderlik özelliklerini ve işlevlerini rutin olmayan durumlardaki
pratiksel ve kaynaksal yeterliliklerle ilişkilendirmektedirler. Bu tercih Koreli halkla ilişkiler
uygulamacıları arasında daha açıktır. İlişki gereksinimine dayalı olarak örgütlerin
beklentilerine uygun liderlik özellikleri: proaktif, bilgili, katılımcı olmalıdır. Liderlik tarzları
bireysel ve örgütsel görünüme yansımaktadır. Böylece, örgütler ve bireyler dünya görüşleri
bağlamında stratejik seçimler yapacaklardır. Liderliğe yönelik yaklaşımı şekillendirmede,
Cameron, Cropp ve Reber halkla ilişkiler uygulayıcılarını kapsayan kişisel özellikleri ve
işlevleri tanımlamışlardır. Bu kapsamda, karmaşık sorunların ele alınma yeteneği, iletişim
becerisi, kişisel etik, sorun tanımlama ve dogmatik bir kişiliğe sahip olunup olunmadığı vb.
unsurlar ortaya konulmuştur. Bununla birlikte bireylerin görüşlerinin diğer insanların dünya
görüşleriyle farklı olması, işbirliği ve gelişmeye açıklığı engelleyici unsurlar olarak
belirlenmiştir. Shin, Cameron and Cropp (2006) bu tür bireysel düzeydeki unsurların halkla
ilişkiler pratiğine, örgütsel ya da toplumsal düzeylerden daha fazla etki ettiğini
belirtmişlerdir. Halkla ilişkilerin bu krize yönelik bakış açısı, bireysel özelliklerle durumsal
faktörler arasındaki etkiyi vurgular. Grunig yönetimde mükemmellik kuramını geliştirirken,
mükemmel organizasyonlarda liderlik tipleri tespit etmişti: Mükemmel organizasyonların
bağlantılarına güvenen liderleri vardır. Otoriter değildirler. Mükemmel liderler, insanlara
güç verirler fakat güç politikalarını minimize ederler. Aynı zamanda kurumun vizyonunu ve
yönünü tespit edip kaosu önleyici düzenlemeler yaparlar. Shin, Haeth ve Lee ‘e göre,
Grunig’in liderliğe yaklaşımı evrensel unsurlara eğilimlidir ve karmaşık yatırımcı
ilişkilerindeki organizasyonel başarıya dayanan işlevleri amaçlar. Liderlik halkla ilişkiler
kapsamında gerçekten çok önemli bir yere sahiptir; özellikle çatışma, kriz ve risk
durumlarında. Halkla ilişkilerin olumlama kuramı, uygulayıcıların karar verme süreçlerini
etkileyen birkaç unsur tanımlamıştır. Bu unsurlar, sosyal, organizasyonel ve bireysel
düzeydedirler.

Özellikle

bireysel

düzey,

çatışma

durumlarında

halkla

ilişkiler

uygulayıcılarının hangi niteliklere gereksinimleri olduğunu açıklar. 1000 uygulayıcının
katıldığı araştırmada Shin ve diğerleri, durumlara cevap vermede bireysel etki faktörlerinin
öncelikli etkileri olduğunu saptamıştır. Bazı bireysel düzey unsurları bireysel iletişim
yeteneğini, bireysel etik değerleri, karmaşık problemleri çözme kabiliyetini ve dış hedef
kitlelerle yakınlık kurmayı kapsar (Shin, Heath & Lee, 2011: 169-171).
Kültür toplumda ve kurumlarda insanların birbirleriyle etkileşim biçimlerini
şekillendirir. Farklı kültürlerin kendilerine has değerleri, normları ve beklentileri vardır.
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Liderlerin belirli eylemleri ve davranışları, bulundukları kültürel çevreye bağlıdır. Paylaşılan
bir bilgi olarak kültür halkla ilişkiler liderlerinin özelliklerini etkiler. Bu bağlamda her
kültürün paylaşılan anlamı genel olarak liderliği, buna bağlı olarak da kurumlar arası
kurumlarla hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin niteliğini tanımlar. Daha önceki çalışmalar,
farklı ülkelerdeki halkla ilişkiler uygulayıcılarının farklı liderlik rollerini benimseyeceklerini
ve kendi değer sistemleri üzerinden performans göstereceklerini ortaya koymuştur. Bu
çalışma kapsamında Amerika ve Kore arasındaki en güçlü zıtlık (örneğin, bireyselliğe karşı
kolektivizm) deneysel bir durumu sunmaktadır. Koreliler, kurumsal kolektivizm kapsamında
en yüksek puanı almışlardır. Buna göre, kolektif eylemler, kaynakların kolektif kullanımı ve
grup içi kolektivizmde ise, gurup ifadesi, sadakat, ailede ve kurumda bütünlükçü ve yakın
arkadaşlık. Buna karşılık Amerika’da bu skorlar daha düşüktür. Hofstede, kolektivist Koreli
liderin takipçilerini ve bir bütün olarak grubu geliştirme rolüne sahip olduğunu belirtir.
Bireyselci Amerikalı yönetici ise, kendisiyle birlikte çalışanların otonom biçimde kişisel
gelişimlerini sağlar. Koreli yöneticiler kendi toplumlarının belirsizliğe yönelik güçlü
toleransı olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan Amerikalı yöneticiler ise kendi
toplumlarının düzen, tutarlılık, kurulu yaşam tarzları, toplumsal beklentilerin açık
belirginleştirmeleri ve olaylara ilişkin kural ve kanunlara yönelik daha orta bir eğilimde
olduklarını düşünmektedirler (ibid. ss. 172-174). Kültürel çeşitlilikler, liderlik özelliklerini
de farklı durumlar bağlamında çeşitlendirir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları kültürün oynadığı
rolün önemini anlamalıdırlar. Farklı kültürlerde halkla ilişkiler uygulamaları yaparken o
kültürün mirası olarak iş, toplumsal ekonomik, politik oluşumlar içine iliştirilmiş liderlik
tarzları da iyi anlaşılmalıdır.
Meslekleşme konusunda bilgilenme 1950 ve 60’lı yıllarda sosyolojide gelişti ve
gazetecilik ve halkla ilişkiler araştırmacıları da aynı ölçekleri kendi disiplinlerine
uyguladılar.

Akademisyenler,

bireysel

olarak

halkla

ilişkiler

uygulayıcılarının

profesyonelleşmesinde mesleğin özelliklerini ortaya koyan bir liste geliştirirler. Listede en
çok belirgin olan beş özellik ortaya çıkar: a) Mesleki değerler, b) Bu değerler içinde
uygulayıcıları sosyalleştirecek güçlü mesleki organizasyonlar, c) Etik kodlar tarafından
belirlenen değerleri güçlendirmek için kullanılabilecek mesleki normlar, d) Mesleki çalışma
kapsamında edinilen teknik beceriler, e) Oluşturulmuş bilgi ve entelektüel gelenek.
Meslekleşmenin özünde değerler, uzmanlaşmış beceriler ve bu değerleri geliştirecek bilgi
yer alır. Halkla ilişkiler profesyonelleri meslekleri ile ilgili bilgiyi ve standartları taşıma
gücüne sahiptirler. Eğer uygulayıcılar bu güçlerinin bilincinde olmayıp güçlerini
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kullanmazlarsa, müşteriler ve üstleri onları ne yapacakları konusunda yönlendirecektir.
Böyle bir durum da meslek standartlarının bozulmasına yol açacaktır (Grunig, 2009: 24-26).
Serini 1993 yılında bir ileri teknoloji firmasında halkla ilişkiler uygulayıcılarının
profesyonelleşmesi ve mesleki becerileri nasıl kullandıklarına ilişkin bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırmayı yaptığı uygulayıcıların karar verme konusunda düşük
otonomiye sahip olduklarını gözlemlemiştir. Her zaman uygulayıcılar, düşündükleri
konunun en iyisi olduğuna dair üstleriyle görüşüp anlaşmak zorundadırlar. Bununla birlikte
uygulayıcı ne kadar profesyonel ise, üstlerle yapılan bu görüşmelerde de o derece başarılıdır.
Profesyonellik ve meslekleşme uygulayıcılara karar verme süreçlerine katılım konusunda
güç kazandırmakta, güvenilirlik ve saygınlık sağlamaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları
bu anlamda halkla ilişkilere ilişkin temel bilgiye sahip olmalı ve saygı duymalıdır.
Gerçekten konusunda uzman, bilgili ve halkla ilişkiler meslek değerlerini içselleştirmiş
halkla ilişkiler uygulayıcıları örgütler ve hedef kitleleri arasındaki eşitsiz güç sorunlarının
üstesinden gelebilirler (ibid. s. 26).
Grunig, karma modelin, işbirlikçi savunuculuğun simetri ile aynı anlamda kullanıldığını
belirtir. O’na göre, simetrinin anlamı, özelin ve kamunun çıkarının dengelenmesine yönelik
mesleki bir perspektif geliştirmektir. Stratejik seçimler yapılmasında hissedarlar, müşteriler,
hammadde sağlayıcılar, topluluklar, hükümetler, şirket sahipleri ve çalışanlar kurumun
seçimlerini etkiler ve bu seçimlerden etkilenir. Buna göre kurumsal strateji kurum üyelerinin
ve hissedarlarının değer anlayışlarını yansıtır. Ancak bireysel ve örgütsel etik aynı
olmayabilir. Öte yandan halkla ilişkiler gibi bir meslek etiği birey ya da kurum etiğinden
farklıdır. Dolayısıyla kurumlar bireylerin kişisel sorumluluk ve ahlaki durumlarına
güvenmezler, istenilen sorumluluk ve etik resmi kurallar, yapılar ve kurumun kültürel
değerini kapsamalıdır. Halkla ilişkiler kurumun karar alma sürecindeki sorumluluk ve etik
anlayışı kapsayan resmi bir mekanizma olabilir. Halkla ilişkiler işlevi aracılığıyla
hissedarların sorunları ve değerleri stratejik karar verme süreci içinde aktarılır. Halkla
ilişkilerin ironisi şudur ki, kişisel değerler, müşteri kurum ve onun hedef kitlesi farklı
değerlere sahip olduğu için uygulanamaz. Kişisel etiği bir kurumda uygulamanın zorluğu,
bir kurumdaki halkla ilişkilerin değerini de açıklar. Halkla ilişkiler uygulayıcısı kişisel
olarak yönetimde karar alma aşamasında değerlere uyma zorunluluğu hissedecektir. Halkla
ilişkiler uygulayıcıları, halkla ilişkilerin sosyal rolünü düşünmelidirler. Halkla ilişkiler
uygulayıcıları, iki yönlü simetrik model ile kamuları, müşteri kurumun beklentileri
doğrultusunda davranışa ikna etmek için bilimsel araştırma yöntemini kullanırlar.
273

Bu model ile uygulayıcılar kurumun ve hedef kitlesinin davranış, tutum ve fikirlerinde
ortak yaşama ilişkin değişimleri gerçekleştirmek için araştırma ve diyaloğu kullanırlar (ibid.
s. 32).
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının hangi rol ve modelleri tercih ettiği mesleğin sahip
olduğu kültürel birikime ve mesleki sosyalleşmeye bağlıdır. Erdoğan’a göre, örgüt, bireyleri
istismar etme ve köleleştirmenin yanı sıra, kişilerin daha iyi çalışmalarını sağlamak için
Toplam Kalite Yönetimi gibi mutluluk vadeden söylemleri kullanan bir sistemdir. Fakat asıl
amaç, daha fazla kazanç sağlamak ve daha fazla emek istihdam etmektir. Örgütler,
bireylerin kendilerini gerçekleştirdikleri alanlardır. Bununla birlikte, örgütlere yönelik
böylesine olumsuz bir yapı, kendini gerçekleştirmenin önünde engel teşkil etmektedir. Bu
noktada, söz konusu sorunlarla başa çıkma konusunda önemli bir işlevi olan halkla ilişkiler
uzmanlarını ya da birimlerini görüyoruz. Üretim yoluyla kendini gerçekleştirme, öz saygı
elde etme ve varlığını sürdürme, etik tutumlardır.
Diğer taraftan, emek süreçlerinde ortaya çıkan kararlar, farklı uygulamalar, çatışmalar
ve ikilemler, bireylerin karşılaştıkları durumlara yönelik bakış açılarının yanı sıra,
tutumlarını da etkilemektedir. Burada önemli olan, bireylerin doğru, yararlı ve iyi olanı
seçebilmelerinin sağlanmasıdır. Bir örgütün iç ve dış iletişimini sağlayan, çatışmaları
uzlaştıran, haber akışını sağlayan, imaj oluşturan, birleştirici niteliği olan ve hepsinden
önemlisi, yönetimle işbirliği içinde olan halkla ilişkiler uygulamaları kesinlikle etik bir
tutuma sahip olması gerekir. Konumu ve işlevine dayalı olarak, halkla ilişkiler mesleği, pek
çok kurum arasında ortak bir alan sağlayan bir arabulucu rolünü üstlenmektedir. Bu
niteliğine bağlı olarak, kurumların ve örgütlerin işlevinde etkili olmaktadır.

Stratejik İletişim Programındaki Tutumlar
Halkla İlişkiler için Stratejik Planlama, stratejik iletişimin niteliklerine odaklanır. Etkili bir
iletişim programı, hem şirketler, hem de kar amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra, küçük ve büyük
ölçekli girişimlere uygulanabilecek şu özellikleri içermektedir:
Düzenlemeler ve müşteri talepleri ile teşvik edilen örgütler kamularının güvenini kazanmak
zorundadır. Kamuların çoğu, kaliteli bir performans ve açık bir iletişim yönündeki taleplerini giderek
arttırmaktadır. Örgütlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri, yüksek performans göstermelerine,
kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına bağlıdır. Stratejik iletişim, örgütün performansını doğru bir
biçimde yansıtarak itibarı arttırmaktadır. Bütün örgütler rekabetçi bir ortamda çalışmaktadır. Rakipler
tarafından cezbedilmeye çalışılan kamular, tutarlılık ve süreklilik gösterecek şekilde onların sadakatini
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kazanmış örgütleri terk etmeyecektir. Etkili bir iletişim, halkla ilişkiler ile pazarlama arasında
işbirliğini gerektirir. Her şövalyenin Kral Arthur’un yuvarlak masasında eşit konuma sahip olmasına
benzer şekilde, günümüzün yönetim masasında da, her iki disiplinin etkili ve eşit konuma sahip olduğu
görülmektedir.
Tüketici felsefesi toplumun tüm öğelerini etkisi altına almıştır ve bu durumda, örgütlerin de
kamularının çıkarlarını gözeterek, tüketici odaklı cevaplar vermesi gerekir. Kişiler, çıkarlarını ve
gereksinimlerini karşıladığına inandıkları örgütleri desteklemektedir. Örgütsel iletişim, dürüstlük,
doğruluk, ahlaklılık, gerçeklik, kamusal yarar ve karşılıklı iyilik gibi yüksek etik standartlara bağlıdır.
Giderek artan sayıda örgüt, değer sistemi ve etik kodlar geliştirmektedir. Küçülen ve yeniden
yapılanan holdingler, hem şirketleri, hem de kar amacı gütmeyen kuruluşları kısıtlı kaynaklarla
faaliyetlerini sürdürebilecek yollar aramaya yöneltmiştir ve pazarlamanın halkla ilişkilerden
soyutlanması, genellikle örgütlerin çok büyük bir bedel ödemesine neden olmaktadır. (Smith, 2008: 7).
Stratejik iletişim, konuları tanımlamaya, bilgi toplamaya, alternatifleri dikkate almaya ve
eylemi belirleme amacıyla dikkatle yapılan bir planlamaya bağlı olarak örgütün yönetim işlevinin ve
karar verme sürecinin bir parçasıdır. Stratejik iletişim, örgütün misyonunun temelinde yer alır ve
örgütün kar veya zararını gösteren rakam, bu misyonun gerçekleştirilme sürecinde de varlığını
sürdürür. Dikkat edilmesi gereken nokta, bir örgütün kar veya zararını gösteren rakamın, kazanılan ya
da elde edilen paranın ötesinde, örgütün temel amaç ya da misyonuna yönelik olmasıdır. Örgütsel
hedefler ve konumlandırma; istenilen düzeyde farkındalık, kabul ve eylem gerçekleştirmeye yönelik
ölçülebilir hedefler yoluyla gerçekleştirilir. Medyadaki pek çok değişiklik, örgütlerin iletişim
biçimlerini etkilemektedir. “Kitle iletişimi” kavramı, hiç kimsenin diğerleri üzerinde üstünlük
kuramayacağı bir noktaya gelmiştir. Haber ve eğlence arasındaki sınır giderek bulanık hale
gelmektedir. Bu arada, giderek artan reklam maliyetleri ve promosyon konusundaki bütçe
kısıtlamaları, örgütlerin maliyet etkinliği daha fazla olan iletişime ve halkla ilişkiler cephesinden
sağlanan promosyon araçlarına yönelmesine neden olmuştur.

Atılacak adımlar, hem betimletici, hem de doğru olan dört aşamada gruplandırılmaktadır, fakat
bu adımların adları, sözcüklerin baş harflerinden oluşan bir terim (akronim) oluşturmaya pek uygun
düşmediğinden, bu model, en yalın haliyle, Stratejik Halkla İlişkilerin Dokuz Adımı şeklinde
tanımlanmaktadır:
Birinci Aşama: Biçimlendirici Araştırma

1.

Adım: Durumun İncelenmesi

2.

Adım: Örgütün İncelenmesi
275

3.

Kamuların İncelenmesi

İkinci Aşama: Strateji

4.

Adım: Hedeflerin ve Amaçların Belirlenmesi

5.

Adım: Eylem ve Tepki Stratejilerinin Formülleştirilmesi

6.

Adım: Etkili İletişimin Uygulanması

Üçüncü Aşama: Taktikler

7.

Adım: İletişim Taktiklerinin Seçilmesi

8.

Adım: Stratejik Planın Uygulanması

Dördüncü Aşama: Değerlendirmeye Yönelik Araştırma

9.

Adım: Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Bu adımlara ilişkin süreç dikkatle ele alınmalı ve söz konusu adımlar da, birbirini takip edecek şekilde
uygulanmalıdır. Sorunu belirledikten sonra genellikle araştırma ve analiz aşamalarını atlayarak hemen
çözüm bulmaya yöneliriz. Bunun sonucu, daha sonradan yüksek maliyetli, üretime sekte vuran ve
rahatsızlık verici olduğu ortaya çıkan ve sağlam bir temele dayanmayan varsayımlardır. Dikkatle
yapılan bir planlama, reaktif ve çare bulmaya yönelik olmaktan çok, proaktif ve engelleyici nitelikteki
programların oluşumu sağlar. Bu süreçteki adımlar aynı zamanda, sürekli olarak denetleme, sınama ve
gerekli düzenlemeleri yapabilmeye olanak sağlayacak kadar da esnektir (ibid. s.9). Eğer
profesyonellerin nasıl çalıştığını gözlemleyebilirseniz, etkili iletişim yöneticilerinin gerçekten de
planlama yaptığını görebilirsiniz. İyi olanlar, araştırma ve planlama bileşenlerini işleriyle nasıl
bütünleştireceklerini öğrenmişlerdir.
Biçimlendirici Araştırma
Dokuz adımın ilk aşaması olan Biçimlendirici Araştırmanın odak noktası, bilgi toplama ve durum
değerlendirme amacıyla öncelikli olarak yapılan iletişim planlamasıdır. Bu aşamadaki üç adımda
planlamacı, bir taraftan örgüt için mevcut bilgiden yaralanırken, diğer taraftan, planlama sürecinde
karar alırken daha sonra ihtiyaç duyulacak bilgileri elde etmek üzere bir araştırma programı oluşturur:

1.

Adım: Durumun İncelenmesi. Durumun incelenmesi, sürece başlamak için atılacak

en önemli adımdır. İlgili tüm kişilerin (planlamacılar, müşteriler, danışmanlar, önemli role
sahip çalışma arkadaşları ve son kararı verecek olanlar) eldeki fırsatın niteliği ya da bu
programda karşılaşılacak engeller konusunda tam bir anlaşma içinde olmaları şarttır.
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2.

Adım: Örgütün İncelenmesi. Bu adım, örgütün üç özelliğine dikkatle ve içtenlikle

bakılmasını getektirir: (1) örgütün iç çevresi (misyonu, performansı ve kaynakları), (2)
örgütün kamu tarafından algılanış biçimi (itibarı) ve (3) örgütün dış çevresi (rakipler ve
muhalifler).
3.

Adım: Kamuların İncelenmesi. Bu adımda, önemli görülen kamular belirlenir ve

incelemeye alınır. Bu kamular, mevcut konu çerçevesinde, örgütünüzle etkileşime giren
kişilerin oluşturduğu gruplardır. Halkla ilişkiler için Stratejik Planlama, çeşitli kamular
arasında öncelikli olanların belirlenmesinde nesnel bir teknik sağlayarak, ele alınan konuya
bağlı olarak en önemlilerini seçmenizde yardımcı olur. Bu adım, her bir kamunun, konu
hakkındaki talepleri, gereksinimleri ve beklentileri, örgütle olan ilişkileri, iletişime girme ve
çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanım biçimlerinin yanı sıra, onları etkileyebilecek olan
çeşitli sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik eğilimler çerçevesinde incelenmesini
gerektirir (ibid. s.9).
Strateji, iletişimin istenilen etkiyi yapabilmesine yönelik karaların alınmasının yanı sıra,
bizzat iletişimin niteliğiyle ilgili olduğu için bir bakıma planlamanın kalbini oluşturur.

Stratejik Halkla İlişkiler Terimleri
Farklı halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik terimler aşağıda sunulmuştur:
Projeler, Bir hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, tek ve genellikle de kısa süreli halkla ilişkiler
etkinlikleridir. Örneğin: bir haber bülteni yayınlanması ya da açık hava etkinliklerine yönelik olan ve
birbirleriyle ilişkili birkaç taktik.
Programlar, belirli bir hedefe ulaşmak üzere yapılması amaçlanan ve sürdürülen halkla ilişkiler
etkinlikleridir. Programlar, örgüt bünyesinde süreklilik gösteren görevler olup, örgütün belirli
kamularla olan ilişkilerine yöneliktir. Örneğin: bir örgütteki toplum ya da çalışanlarla olan ilişkilere
yönelik programlar.
Kampanyalar, belirli ve ölçülebilir bir amacı olan, belirli bir zaman dilimi içinde sürdürülen, bir
konuya yönelik hedefleri içeren ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilen halkla ilişkiler etkinlikleridir.
Örneğin: içkili araba kullanmanın neden olduğu kazaları azaltmaya ya da çalışanların moralini ve
üretkenliğini arttırmaya yönelik bir kampanya (ibid. ss.9-10).
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4. Adım: Amaçları ve Hedeflerin Belirlenmesi. 4. Adım, örgütün yanı sıra, ürün ya da hizmet için
varılmaya çalışılan son noktadır. Bu adım; farkındalık, kabul ve eylem konusunda hedef kamular
üzerinde istenilen etkiyi oluşturmak üzere açık, belirli ve ölçülebilir hedeflerin geliştirilmesine
yardımcı olur. Mesajın hedef kamular tarafından kabul edilmesine ilişkin amaçlara oldukça fazla
dikkat sarf edilmektedir, zira bu, halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi alanındaki strateji uzmanları
için en kritik alandır.
5. Adım: Eylem ve Tepki Stratejilerinin Formülleştirilmesi. Örgütler için bir dizi eylem
bulunmaktadır ve bu adımda. Çeşitli durumlarda ne yapılabileceği dikkate alınır. Bu adımda, girişim
ve yanıt tipolojileri söz konusudur.
6. Adım: Etkili İletişimin Uygulanması. 6. Adım, mesajları hedef kamulara gönderecek kaynaklar,
mesajların içeriği, tarzı, sözel ve sözel olmayan öğeler ve buna benzer konulara yönelik kararlarla
ilgilidir. İkna edici iletişim ve diyalog konusundaki araştırmalardan çıkarılan dersler, 3. Adımda elde
edilen enformasyon çerçevesinde bir mesaj tasarlamak için kullanılabilir (ibid. s.11).

Taktikler

Taktik aşamasında çeşitli iletişim araçları dikkate alınır ve iletişim planının elle tutulur gözle görülür
öğeleri oluşturulur.
7. Adım: İletişim Taktiklerinin Seçilmesi. Bu adımda, çeşitli iletişim seçenekleri ele alınır.
Planlamacı, özellikle dört kategoriyi dikkate alır: (1) yüz yüze iletişim ve kişisel katılım olanakları, (2)
örgütsel medya (bazen kontrollü medya da denir), (3) haber medyası (kontrol edilmeyen medya), (4)
reklam ve promosyon medyası (kontrollü medyanın bir başka türü). Bu araçların tamamı herhangi bir
örgüt tarafından kullanılabilse de, her araç, her konu için uygun değildir. Planlamacı, tutarlı bir
iletişim programı için gerekli taktikleri bir araya getirir.
8. Adım: Stratejik Planın Uygulanması. 8. Adımda, iletişim programının uygulanması için gerekli
bütçe ve çalışma takvimleri oluşturulur. Bu aşamada, bir önceki aşamada belirlenmiş olan ham
malzemeler başarılı bir halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi için gerekli yemek tarifine dönüşür.
9. Adım: Stratejik Planın Değerlendirilmesi. Bu aşama, belirlenmiş amaçlara ulaşmak üzere önerilen
her taktiğin etkinliğini ölçmek için gerekli yöntemleri gösteren son planlama öğesidir (ibid. s.11).
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Etkili Yaratıcılık
İletişim uzmanlarının çoğu, Yaratıcı fikirleri eldeki işe uygulayabilen, görsel ve sözel
alanlarda yaratıcı kişilerdir. Yaratıcılığın etkili olabilmesi için yaratıcı fikirlerin de belirli bir amaca
hizmet etmesi gerekir. Etkili olmaktan çok yeniliğe önem verilen çok sayıda kampanya başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Yaratıcılık konusunda ödül kazanmış ajansların bazen parasal anlamda kayba uğradığı,
zira yenilikçi reklam programlarının ürünün satılmasını sağlayamadığı ya da yaratıcı yaklaşımın
istenilen sonucu vermediğine yönelik olarak reklamcılık endüstrisine özgü bir espri de söz konusudur.
Stratejik plan yaratıcılığı engellemez. Aynı alıcı kitlesini etkilemeye çalışan rakip grubunun olduğu bir
ortamda, iletişim uzmanlarının yaratıcı yaklaşıma ilaveten, araştırmaya daha fazla yer verdiği
görülmektedir. Bir zamanlar sadece sezgilerine dayanarak işi idare eden uygulayıcılar, dikkatle yapılan
bir planlama ile örgütün mesajlarının günlük yaşamın karmaşasının üzerine taşınabileceğini fark
etmişlerdir. Yaratıcı ve araştırmacı kişileri ayırmanın üretkenliğe karşıt bir durum oluşturacağı açıkça
görülebilir, çünkü bu kişiler birbirlerine yardım edebilir. Müşterilerine yardımcı olmak ya da
örgütlerinin bir sorunu çözmesi konusunda ortak bir amacı paylaşmaktadırlar. Araştırma, yaratıcı
sezgiyi besleyebilir, fikirlerin geliştirilmesini, amaçlanan şeylerin hedefte tutulmasını ve yaratıcı
girişimlerin etkinliğinin değerlendirilmesini sağlayabilir.
Halkla İlişkiler için Stratejik Planlama, sizi yaratıcı biçimde etkili hale getirecek iki kavram
üzerine kuruludur. Bunlardan ilki, etkili bir iletişim programının nasıl geliştirileceğini öğrenmek için
gerekli olan ve adım adım gerçekleştirilecek bir planlama sistemidir. İkincisi ise, etkili yaratıcılığın,
ilham perisinin gelmesinden çok, dikkatli ve kavrayışa dayalı bir planlamadan kaynaklanmasıdır.
Harita, size gitmeniz gereken yerleri göstermez; bunun yerine, olasılıkları keşfetmenize yardımcı olur.
Seçenekleri dikkate alırsınız, bunlar arasından seçim yaparsınız, alternatifleri belirlersiniz ve
beklenmedik durumlara karşı hazırlık yaparsınız. Kısacası, plan yaparsınız. Daha sonra, direksiyonun
başına geçip, yola koyularak bu planı uygulamaya başlarsınız (ibid. s.12).

Etkili Rapor Yazmak
İlk belirlenecek mesele, raporun tek başına mı olacağı yoksa konuşma,
ders veya toplantı gibi bir şeye eşlik mi edeceğidir. İkincisi, Önce bir kaba taslak
olarak hazırlanıp ve küçük çaplı bir komiteye sunulup, daha sonra konuşma ve
açıklamalarla ek toplantılarda daha geniş bir şekilde alınabilir. O zaman rapor,
daha çok hatırlatıcı bir not olarak kalır. Eğer şartlar uygunsa, rapor ve konuşma
karışımı, özellikle de sonuç olarak faaliyet plânlanmışsa, daha yararlı olabilir.
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Raporunuz altyapıyı anlatan ve raporun amaç ve hedeflerini tamamen
açıklayan bir takdim bölümüyle başlamalı. Amaç ve hedefler hakkında zaten
başlıkta belli bîr fikir vermiş olacaksınız. Küçük bir kitap misali, baş sayfada
yazarı ve yazılış tarihi bulunmalı. Orta bölümde delil, bilgi, meseleler ve
tartışmalar az, öz ve basit bir şekilde bölümlere bölünmüş, büyük ve küçük alt
başlıklarla desteklenmiş, numaralandırılmış paragraflar şeklinde düzenlenmiş
olmalı. Bitiş bölümü okuru, yazarın sonucu ve tavsiyeleri konusunda şüphe
bırakmamalı.
Ana fikirleriniz doğru yerlerde ifade edilmeli ve karışık, herkesçe
bilinmeyen terimler mutlaka açıklanmalıdır. Konuşmacının görsel araçlarıyla
ortak Özellikte olan çizimler ana metinde zaman ve yer tasarrufu sağlayabilir.
Fakat, daha karışık bilgiler raporun sonunda notlar şeklinde yer almalıdır.
Tarz konusunda olması gerekenler mektup veya herhangi bir iş yazışmasında
gerekenlerden farklı değildir. Ayrıca rapor, amacına, Özellikle konuşma ile
beraber kullanıldığında, az kelimeyle ulaşabilmelidir.
İşimizi yapmak için çok sayıda kâğıt okumamız gerekiyor. Hemen
hemen hepsi çok uzun. Bu, enerjimizi önemli noktaları aramak için harcamamız
gerekirken zaman kaybına sebep oluyor.
Raporlar daha kısa tutulmalıdır.
1. Amaç, kısa ve öz paragraflarla anlatılmak istenen konuyu sunan raporlar
olmalıdır,
2. Eğer rapor karışık verilerin veya istatistiklerin analizine dayanıyorsa, kitabın
sonunda bulunan notlar kısmında tutulmalıdır.
3. Genellikle bütün raporu sunmak yerine, sadece başlıkları içeren ve gerekirse
konuşmayla açıklanabilecek bir taslak sunmak daha iyidir.
4. 'Aşağıdaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak.,.'gibi ve buna
benzer şatafatlı klişelerden kaçınmak lâzımdır. Bu ifadelerin çoğu tek bir
kelimeyle de söylenebilir.
Halkla ilişkiler yazarları, tanım gereğince, belirli bir şeyin savunucuları olsa
da, profesyonel iletişimciler gibi sorumlulukları da vardır. Kuzey İllinois
Üniversitesi'nden Prof. Richard L. Johannes, ikna edici araçlar kullanmak
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konusunda her halkla ilişkiler uzmanının hatırda tutması gereken etik kriterleri
oluşturmuştur:



“Tartışma ya da iddiaları desteklemek için hatalı, uydurma, yanlış

yorumlanmış, çarpıtılmış ya da geçersiz delilleri kullanmayın.


Kasıtlı olarak haklı veya doğru göründüğü halde aslında öyle

olmayan, desteklenmemiş ya da mantıksız nedenler öne sürmeyin.


Aslında hakim olmadığınız bir konuda kendinizi "uzman" diye

tanıtmayın.


Dikkatleri elinizdeki konudan başka yere çekmek ya da bu konuyla

ilgili incelmeyi saptırmak amacıyla geçersiz konulara başvurmayın. Genellikle
bu amaca hizmet eden davranışlar, karşı tarafın kişiliğini "karalamaya" yönelik
saldırılar, öfke ve bağnazlık gösterme, taş atma, hakaret ve aşağılamaya neden
olacak terimler kullanmaktır.


Alıcı kitlenizden düşüncenizi ya da önerinizi, normalde herhangi bir

bağlantı olmadığı halde, duygu yüklü değerler, etkenler ya da hefelerle
ilişkilendirmesini istemeyin.


Gerçek amacınızı, çıkarınızı, temsil ettiğiniz grubu ya da belirli bir

görüşün savunucu olarak bulunduğunuz konumu gizleyerek alıcı kitlenizi
kandırmayın.


Sayısal verileri, bakış açılarını, yoğunluğu ya da istenmeyen

sonuçları çarpıtmayın, gizlemeyin ya da yanlış yorumlamayın.


Duygulanım oluşturmak istediğinizde, bunun sağlam bir temele ve

mantıklı düşünmeye dayandığından emin olun, zira alıcı kitelenin vakti ya da
fırsatı olduğunda, bu konuyu kendileri de araştırabilirler.


Karmaşık durumları basit, iki kutuplu, yalnızca iki olasılıktan birini

seçme zorunluluğu olan durumlara indirgemeyin.


Kararsızlık göstermenin ya da olasılık bildirmenin daha doğru

olacağı durumlarda eminmiş gibi davranmayın.”
Kendinizin inanmadığı bir şeyi savunmayın. (L. Wilcox, Wesley, 2001,
Longman, ss: 55)
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1. Basın Bülteni
Basın bülteni, hemen hemen her

tanıtım planının temel öğesidir.

Ancak basın bültenleri hakkında iki ciddi sorun söz konusudur. Öncelikle,
yapılan bazı araştırmalara göre, medyaya gönderilen basın bültenlerinin % 5597’si hiç kullanılmamaktadır. İkinci olarak, nuhabir ve editörlerin ilgisini
çekebilmek için kıyasıya bir rekabet vardır. Bir çok yayın kuruluşu haftada
300-500 arasında basın bülteni almaktadır. Belli başlı iki büyük elektronik
basın bülteni dağıtıcısı olan Business Wire ve PR Newswire günde yaklaşık
900 basın bülteni göndermektedir. Bunun anlamı, basın bülteninizin
yayınlanma şansının olmasını istiyorsanız, üç şey yapmanız gerektiğidir. İlk
olarak, standart bir formatı izlemeniz gerekir. İkinci olarak, kullanılan iletişim
ortamındaki alıcı kitlesinin ilgisini çekecek bilgi sağlamanız gerekir. Üçüncü
olarak, basın bülteninizin zamanlaması uygun olmalıdır.

2. Basın Bültenlerinin Değeri
Peki, neden basın bülteni yazılması gerekiyor? Doğal olarak bunun
en temel nedeni, örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesne yardımcı olmaktır.
Zira

kişiler,

farkındalık

yaratıldıktan

sonra

karar

verme

sürecine

başlamaktadırlar. Gazetelerin ve dergilerin haber sütunlarındaki öykülerin ya
da televizyon haberlerlerinin temelini oluşturan basın bültenleri, fikirler,
durumlar, hizmetler ve ürünler hakkında farkındalık yaratırlar. Pazardaki yeni
bir ürün ya da Kızılhaç’ın kan bağışı kampanyası kamunun dikkatine sunulur.
Örneğin, The New York Times’ta yeni mutfak gereçleri ile ilgili bir makalede
basın bülteninin bazı bölümlerini kullanılan bir cips makinası üreticisi tüm
ürünlerini satmıştır.
Basın bültenlerinin aynı zamanda maliyet etkinliği de söz konusudur.
Bahçecilik klübünden IBM’e kadar hemen hemen tüm örgütler, reklam için
ödenen

ücretlerle karşılaştırıldığında oldukça nominal bir masrafla

basın

bültenleri oluşturup bunların ilgiliyerlere gönderilmesini gerçekleştirebilirler.
Aynı zamanda, güvenilirlik etkeni de söz konusudur. Basın bültenleri,
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gazetelerin haber sütunlarında yer alır ve yapılan çalışmalar, insanların bir
haberde yer alan bilgiyi, reklamlardakine göre çok daha inandırıcı bulduklarını
göstermektedir. Bu çalışmalardan birinde, Wirthlin Grubu, 1023 yetişkine
yönelik bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya katılanların yaklaşık % 30’u,
haberlerin satın almaya ilişkin kararlarını etkilediğini belirtmiştir. Bununla
birlikte, katılımcıların % 8’i, reklamların satın alma kararlarını etkilediğini
ifade etmiştir.

3. Basın Bülteni Planlaması
Bu bölümde, bir basın bülteni yazılırken, sözcük seçimi ve üslup
gibi, dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır. Ancak herhangi
bir şey yazmaya başlamadan önce, halkla ilişkiler yazarının planlamaya ilişkin
bir çalışma tablosunu tamamlaması gerekir.
Temel Sorular
Çalışma tablonuzun aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekir:
- Mesajın konusu nedir? Bu basın bülteninin odak noktası nedir?
- Bu mesaj, kime ulaştırılmak üzere tasarlanmaktadır? Örneğin, yerel halkla
mı, yoksa ekonomi saysasını okuyup, belirli bir ürünü sipariş etme olasılığı
olan diğer şirketlerin yöneticilerine mi hitap etmektedir?
- Alıcı kitlesine ne vaat edilmektedir? Potansiyel kazançlar ve ödüller
nelerdir?
- Örgüt neyi hedeflemektedir? Örgütün amacı nedir? Ürünün satışını
arttırmak mıdır? Kuruluşu belirli bir alanda lider konumuna mı getirmektir?
Kuruluşun çevre konusundaki duyarlılığını mı göstermektir?
- Bu basın bülteniyele neyi başarmek istiyorsunuz? Amacınız bilgilendirmek
mi,tutumları ve davranışları değiştirmek mi yoksa yerel bir etkinliğe katılımı
arttırmak mı?
- Bu basın bülteni hangi konuları ön plana çıkarıyor? Bu konular, belirli bir
yayın ve bu yayının okuyucularının formatı için nasıl şekillendirilebilir?
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Bu sorular, halkla ilişkiler bakış açısı ile bir basın bülteninin içeriğini
seçmenizi ve yapılandırmanızı sağlar. Basın bülteni,

bilginin doğru yayın

tarzıyla nesnel olarak aktarılması konusundaki gazetecilik

ilkesini yerine

getirmektedir, ancak anahtar niteliğindeki mesjları içermesi için doğru olarak
tasarlanması da gerekir. Bu tür bir planlama, bir gazateci olarak yazmakla, bir
halkla ilişkiler uzmanı olarak yazmak arasındaki

temel farklılığı ortaya

koymaktadır.
Bununla birlikte, aynı zamanda gazeteci olarak da düşünmeniz gerekir.
Biçim ve içerik söz konusu olduğunda, basın bülteni de haber bülteni gibidir.
Halkla ilişkiler yazarının da bir gazateci gibi, 5N 1 K: kim, ne , ne zaman,
nerede, neden ve nasıl sorularına cevap vermesi gerekir. Eğer bu sorulara
vereceğiniz cevaplar varsa, o zaman hazırsınız demektir. ( İbid.s: 119-120)

4. Basın Bülteni Türleri ( ibid.s. 123)
Bir basın bülteni genel ya da özel bir alıcı kitlesini etkileyecek ya da bu
kitlenin ilgisini çekecek hemen her konuda olabilir. Aslına bakılırsa, bir örgüt
bir yıllık bir süre içinde pek çok farklı konuda basıl bültenleri hazırlar.
Aralarındaki sınırlar genel olarak belirsizleşmekle beraber, esas olarak 5 tür
basın bülteni vardır: 1) duyurular, 2) reklam spotları, 3) tepki haberleri, 4) kötü
haberler, 5) yerel haberler.



Duyurular (ibid, s. 123)
Yapıal duyurular genel olarak, personelle ilgili atamalar, terfiler ve

değişimler, yeni ürün ya da hizmetler (eğer gerçekten yeni ve ilginçlerse), satış
raporları,

kazanımlar,

şirket

birleşmeleri,

olaylar,

ödüller,

politika

değişiklikleri, iş fırsatları, yıldönümleri, fiyat değişiklikleri, işe yeni katılanlar,
işten çıkarılanlar, tesislerin inşası, açılması, kapanması, yapılan ya da iptal
edilen anlaşmalar ve yasal işlemlerle ilgilidir.
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National Black McDonald’s İşletmeciler Birliği’ne (NBMOA) yeni başkan ve
CEO seçilmesi, duyuruya yönelik basın bültenine güzel bir örnektir. Genel
olarak, duyuruların kuruluşun en üst makamındaki kişi tarafından yapılması iyi
bir fikirdir. Ün, başlı başına bir haber değeridir. Bir şirketin başkanı tarafından
yapılan bir duyuru, başkan yardımcısının ya da bir bölüm başkanının yaptığı
duyuruya göre daha fazla ilgi çeker. Ancak, iş yerel haberlere gelince, o
bölgedeki bir tesisin yöneticisi, yerel basın açısından, tesisin bağlı olduğu
şirketin uzak bir şehirdeki başkanına göre çok daha ön plandadır.
McDonald's
BASIN BÜLTENİ
HEMEN YAYINLANMAK ÜZERE
1

Haziran

1999

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
Ronald E. Childs
Burrel Communications Group, Inc.
312/443-8709rchilds@burrel.com

ULUSAL SİYAHİ McDONALD'S İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ
YENİ BİNYILDAKİ YENİ LİDERİNİ BELİRLEMEK İÇİN SEÇİME GİDİYOR

OAK BROOK; IL. Ülkenin en büyük ve en etkili tecimsel kuruluşlarından biri olan
Ulusal Siyahi McDonald's İşletmecileri Birliği (NBMOA), kısa bir süre önce Craig
Welburn'ün başkan ve CEO olarak seçildiğini duyurmuştu. 15 yıldır McDonald's
sisteminde çalışan deneyimli yönetici Welburn (50), daha önceden de 28 yıllık bir
şirket olan Northeast Division'ın başkanlığının yanı sıra, Philadelphia bölgesinde yerel
başkanlık ve bölge temsilciliğini de yapmıştı. Aynı zamanda McDonald's restoran
işletmecisi de olan Welburn'un Philadelphia ve Delaware'de hem sahibi, hem de
işletmecisi olduğu sekiz restoranı bulunmakta ve bu restoranlarda 500 kişi istihdam
edilmektedir.
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A.B.D.'deki en yapıcı ve etkili siyahi örgütlerinden bir olarak bilinen NBMOA'nın 32
eyalette 33 şubesi ve toplam 375 üyesi bulunmaktadır. 1971'de kurulan bu birlik, her
zaman için karlı istihdam ve Afrika kökenli Amerikan gençliğinin mesleki gelişiminin
savunucusu olmuştur. Bu birlik aynı zamanda, Afrika-Amerkan örgütleri ile
McDonald's şirketi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde de önemli bir rol
oynamaktadır. Birliğin önemli anlaşmalar gerçekleştidiği diğer kuruluşlar arasında;
Congressional Black Caucus, National Urban League, 100 Balck Men of America
sayılabilir.
McDonald's sisteminde giderek artan etkisinin bir göstergesi olarak, NBMOA'ya ait
restoranların 1999 itibariyle cirosunun 1 milyar $ olmasıo beklenmektedir.
NBMOA'nın sahibi olduğu restoranlarda ülke genelinde 15.000 kişi çalışmaktadır.
./.

(Wilcox, 2001, Longman,ss:120-123)



Spot Haberler (ibid, s. 125)

Eğer bir örgütün dışında gelişen olaylar ya da dışarıdan gelen etkiler söz
konusuysa, o zaman spot haber yayınlanması söz konusu olabilir. Fırtına kamuya
ait bir tesisin kullanımını engellemişse, bir yangın ya da kaza çalışmayı
durdurmuşsa, sel nedeniyle yollar kapanmışsa, grev nedeniyle bir fabrika kapısına
kilit vu “rmuşsa, o zaman ne olduğuna ve ne türlü etkilerin ortaya çıktığına dair bir
bülten yayınlanabilir.
Eğer etkilenen örgüt medyaya herhangi bir haber vermezse, muhabirler
kendi haberlerini oluşturur ve ortaya kötü bir iş çıkarr, zira tüm gerçekleri
bilmemektedirler. Pek çok durumda, arkadan tekrar haber yayınlanması gerekir. Bu
tür haberlerde daha konuyla ilgili detaylı bilgi verilir ve sorunun çözümene yönelik
olarak yapılanlardan söz edilir.


Tepki Bültenleri (ibid s. 126)

Bir örgüte zarar verebilecek bir şey söylenendiğinde ya da yapıldığında
yayınlanan bültenlerdir. Bir fabrikadaki çalışma koşullarının güvenli olmaması,
zarar ziyan nedniyle açılan bir dava, kansere yol açabilecek bir gıda katlı
maddesinin bulunması ile ilgili haberler buna örnek olarak verilebilir. Bir devlet
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kuruluşu, belirli bir faaliyetin yapılması için maddi kaynak sağlamayı kestiğinde,
bu kesintiden etkilenen kişiler, söz konusu projenin gerekli olduğunu ve bütçe
kesintisinin yapılmaması gerektiği yönündeki tepkilerini ifade eden bir bülten
yayınlayabilirler.
Bu tür bültenlerin bir başka kullanımı da, bir örgüte zararlı olmamasına
rağmen, örgütle ilişkili olan konularda belirlenen yüksek bir hedefi ifade etmektir.
Örneğin, Çevre Koruma Kurumu, yapılan denetimleri biraz gevşettiğini
söylediğinde, bir şirket, basın bülteni

yayınlayarak, çevreyi kirletmeme

konusundaki politikalarını devam ettireceklerini belirterek, izledikleri politikayı
vurgulamış olur.

 Kötü Haberler
Bazı örgütler, kendilerine zarar vereckelrini düşündükleri haberleri baskı
altına almaya çalışırlar. Doğal olarak, bu işleri daha da kötüye götürür. İnsanlar bu
konu hakkında konuşmaya başlar, dedikodular yayılır ve araştırmacı gazeteciler
“gizlenen” konuya özel bir ilgi duyar. Böyle bir durumdan kurtulmanın en iyi yolu,
konuyla yüz yüze gelmektir. Gerçekleri ve örgütün bakış açısını ortaya koyan bir
basın açıklaması yayınlanmalıdır. Eğer gazeteciler daha fazla bilgi isterlerse,
gerekli bilgi onlara vakit geçirmeden verilmelidir.

 Yerel Haberler
Basın bültenlerinin kullanılmamasının en önemli nedeni, bu bültenlerin
yerel bakış açısının olmamasıdır. Pek çok basılı, görsel ve işitsel yayın ulusal
okuyucu, dinleyici ya da izleyicilere yönelik olmakla birlikte, yayınların bir çoğu
aslında yerel kitlelere hitap etmektedir.

5. Basın Bülteninin Bölümleri (ibid s. 127)
Bir basın bülteni 6 ana bileşenden oluşmaktadır: 1) antet, 2) iletişim bilgileri, 3)
başlık, 4) tarih satırı, 5) giriş paragrafı, 6) (ana) metin

Başlık
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Basın bildirilerinin çoğunda, özellikle de ürünle ilgili olanlarda, kısa bir başlık olur.
Başlık genellikle ana metindeki yazılrdan daha büyük puntoda ve koyu olarak
yazılır. Dolayısyla, eğer metin 12 punto ile yazılmışsa, başlık 14 ya da 16 puntoda
olur. Ancak, bülteni e-posta ile gönderiyorsanız, o zaman başlıkla metin aynı
puntoda olabilir, zira, e-posta sistemlerinin tümü, farklı metin kodlarını
desteklememektedir.

Giriş paragrafı
Harhangi bir bültenin en önemli bölümü,giriş paragrafıdır. Bir ya da iki
cümle ile okuyucuya metnin temel konularını vermeniz gerekir. The Newsletter
Editor’s Desk Book kitabının yazarı Marvin Arthur şöyle demektedir: “Giriş
paragrafı yazmanın püf noktası, metnin haber değeri en fazla olan noktası
odaklanmak ve ayrıntıları daha sonraya saklamaktır. Haberin özünü tek bir
cümleye, hatta tek bir sözcüğe indirmeye çalışın.”

6. Profesyonel İpuçları (s. 133)

Basın Bültenlerindeki Giriş Paragrafı Türleri
Doğrudan bilgi veren paragraflar (kim, ne, ne zaman, nerede)
Murray Üniversitesi Tarih Merkezi yeni öğretim yılına 21 Eylü saat 11’de,
Des Moines, Woodward Caddesi’nde bulunan Martin Murphy Tarih Parkında
verilecek bir barbekü partisi ile başlayacak.
Değişime uğratılmış doğrudan bilgi veren paragraflar (belirli bir konuyu
vurgulayacak şekilde)
Ulusal sağlık sigortası programında saha araştırması yapmayı planlayan
Chicago’lu bir torasik cerrah, Cook County Tıp Derneği’ne başkan olarak seçildi.
Bilgi veren paragraf (ilgi uyandırmak üzere tasarlanmış)
Morgan Hill’deki Hill Country Havacılık Müzesi’nin üzerindeki
gökyüzünde bu hafta sonu maket makinalı tüfek sesleri yankılanacak
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Özel bir habere yönelik paragraf (genellikle dergi makalelerinde ve gazetelerde
insanlarla ilgili haberlerde kullanılır)
John Talbot’un bisiklet çılgınlığı
Deneyimsiz yazarlar, giriş paragrafının gazetecilikteki altı soruya cevap
vermesi gerektiği yönünde yanlış bir düşünceye kapılabilirler. Oysa bu,
okumayı güçleştirecek şekilde birbirinden bağımsız ve anlaşılmaz cümlelerin
ortaya çıkmasına neden olabilir.
Aşağıda, tek bir öğeyi vurgulayan giriş paragraflarına örnekler verilmiştir.
Kim: Ses sanatçısı Lisa Atkinson bir müzük dinletisi vererek okul öncesi
çocukları eğlendirecek…
Ne: “Ateş, Torak ve Su,” erken dönem Kolobiya heykelciliği sergisi Cume
günü açılıyor…
Ne zaman: 15 Kasım, sel felaketinden zarar görenlerin talepte bulunması için
son tarih…
Nerede: 90.’sı düzenlenen Golden Gate Kennel Club Köpek Yarışmasında
birinciliği bir golden retriever kazandı…
Neden: İngilitere’nin Farnell Şirketi, Cleveland’ın Premier Industrial şirketi ile
birleştir. 2.8 milyon $’lık anlaşma, dünya genelinde elektronik eşya dağıtım
ağını güçlendirmeye yönelik bir çaba…
Nasıl: Flextime, çalışanları işe başlama ve bitirme zamanlarınıkendilerinin
belirlemesine olanak tanıyan Felxtime sistemi Kellogg Enterprises’daki emek
devir oranını düşürdü…

289

7. Profesyonel İpuçları (s. 135)

Basın Bülteninin Gözden Geçirilmesi
Basın bülteninizi yazdıktan sonra, aşağıdaki soruları göz önünde
bulundurarak gözden geçirin
- Haber değeri var mı? İnsanların bilgi edinmek, karar vermek ya da
yaşadıkları yerde neler olup bittiğini anlamak için bilmeleri gereken bir şey
mi?
- Başlık uygun mu? Bültenin kaynağını gösteriyor mu?
- İletişim kurulacak kişi ya da kişilerin adları, adresleri ve telefon numaraları
verilmiş mi? İletişim kurulacak kişiye kolayca ulaşılabilir mi ve bu kişi
medyanın sorularını cevaplandırabilecek düzeyde bilgi sahibi mi?
- Tarih verilmiş mi? Yer ve zamanı da içeriyor mu?
- Giriş paragrafı tamamlanmış mı? 5N 1 K önem sırasıne göre sıralanmış mı?
- Giriş paragrafı ilgi çekici mi? Haberi özetliyor mu?
- Habere giriş parafrafında mı, ikini paragrafta mı gönderme yapılıyor?
- Ters piramit yapısı kullanılıyor mu? Esas bilgi kaybolmayacak şekilde
editör herhangi bir paragraftan sonra kesme yapabilir mi?
- Cümleler uzunluk ve karmaşıklık açısından çeşitlilik gösteriyor mu? Bileşik
tümceleri dengeleyecek şekilde yeterince basit ve bildirim tümcesi var mı?
- Paragraflar iyi tasarlanmış mı? Konunun gelişimi doğal bir şekilde yapılmış
mı? Bir konudan diğerine geçiş yumuşak mı?
- Yazım stili, hedef okurlara uygun mu? Fazla özel terim kullanmaktan
kaçınılmış mı? Özne-tümleç-yüklem yapısına dikkat edilmiş mi? Gereksiz
sözcük ve yapılar atılmış mı? Okuyuculara yabancı olan kavramlar açıklanmış
mı?
- Konuyla ilgili belgeler verilmiş mi? Kuşkucu birisi, herhangi bir şekilde
belgelendirilmemiş bir iddiayı ya da ifadeyi sorgulayabilir mi?
- Konu ve konunun ele alınışı hedef okurlar için uygun mu? Konuyu ya da
konunun ele alınışını nasıl geliştirebilirsiniz?
- Yazdığınız metin temiz, düzenli ve göze hoş görünecek şekilde
biçimlendirilmiş mi? Herhangi bir yazım ya da dilbilgisi hatası var mı?
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Giriş paragrafı yazıldıktan sonra metin tamalanıncaya kadar bilgi eklemeniz
gerekir. Houston Üviversitesi’nde iletişim profesörü olan Michael Ryan, bir
basın bülteninin dört paragraftan oluşması gerektiğini söylemektedir. Prof.
Ryan’ın modeli şu şekildedir:
- Birinci Paragraf
o Konuya yönelik en önemli gerçekler
o Göndermeler, daha az önemli bilgi
- İkinci paragraf
o Gerekli artalan bilgisi, önemli kişilerin ya da kaynakların adları, ikinci
önemli öğe
o İkinci derecede önemli kişişilerin ve kaynakların adları
- Üçüncü paragraf
o Birinci parafraftaki konunun irdelenmesi
o Artalan bilgisi, göndermeler
- Dördüncü paragraf
o Ele alınan en önemli konuya ilişkin cümle
o Artalan bilgisi, göndermeler

Standart paragrafa güzel bir örnek, McDonalds’ın basın bildirisinde
görülebilir:
115 farklı ülkedeki 25.000 restoranı ile günde yaklaşık 40 milyon kişiye
hizmet sunan Mc Donald’s, gıda alanında perakende olarak hizmet sunan
dünyanın en büyük küresel firmasıdır. Gerçeğe dayalı olarak bir şey hakkında
en önemli bilgileri veren metinler genellikle basın bültenlerine destek sağlar.
Buradaki gerçek bilgiler, metni oluştururken gönderme yapmak üzere
muhabire yardımcı olur.
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Uygulamalar
1. Örnek bir halkla ilişkiler kampanyası planlama.
2. Kültürler arası halkla ilişkiler uygulamalarına örnek verme.
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Uygulama Soruları

1. Etkili bir basın bülteni nasıl yazılır?
2. Basın bülteninin bölümleri nelerdir?
3. Rapor yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
4. Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmanın evreleri nelerdir?
5. Kültürler arası boyutta halkla ilişkiler uygulamalarına örnek veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkilerde meslekleşme, kültürel ve kültürler arası boyutta halkla ilişkiler
mesleğini icra etme, halkla stratejisi planlama safhaları ele alındı.

294

Bölüm Soruları
1 “………’a göre, halkla ilişkiler önemli biçimde kimlik oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
Promosyonel kültürün bir parçası olarak halkla ilişkiler imajlar yaratır. Halkla ilişkiler bilgi
oluşumunun merkezinde yer alan öznellik ile ilgili düşünce bağlamında diğer bilimlerden
ayrılır.” Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Ivy Lee
b) Xifra & McKie
c) Bauman
d) Shin
e) Haeth
2. “Kolektivist Koreli liderin takipçilerini ve bir bütün olarak grubu geliştirme rolüne sahip
olduğunu belirtir.” Bu görüşün sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hofstede
b) Shin
c) Heath
d) Lee
e) Grunig
3. “1993 yılında bir ileri teknoloji firmasında halkla ilişkiler uygulayıcılarının
profesyonelleşmesi ve mesleki becerileri nasıl kullandıklarına ilişkin bir araştırma
gerçekleştirilmiştir.” Bu araştırmayı kim yapmıştır?
a) Freud
b) Serini
c) Cialdini
d) Hunt
e) Ivy Lee
4. “Meslekleşme konusunda bilgilenme 1950 ve 60’lı yıllarda ………… gelişti ve gazetecilik
ve halkla ilişkiler araştırmacıları da aynı ölçekleri kendi disiplinlerine uyguladılar.” Bu
cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Antropolojide
b) Psikolojide
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c) Sosyolojide
d) Politikada
e) Mühendislikte
5. “Dokuz adımın ilk aşaması olan ………. Araştırmanın odak noktası, bilgi toplama ve durum
değerlendirme amacıyla öncelikli olarak yapılan iletişim planlamasıdır. Bu aşamadaki üç adımda
planlamacı, bir taraftan örgüt için mevcut bilgiden yaralanırken, diğer taraftan, planlama sürecinde
karar alırken daha sonra ihtiyaç duyulacak bilgileri elde etmek üzere bir araştırma programı oluşturur”
Buradaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

a) Bilgilendirici
b) Biçimlendirici
c) Karar verici
d) Sonuçlandırma
e) Değerlendirici

6. Kültürel çeşitlilikler, liderlik özelliklerini de farklı durumlar bağlamında çeşitlendirir.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları kültürün oynadığı rolün önemini anlamalıdırlar. Farklı
kültürlerde halkla ilişkiler uygulamaları yaparken o kültürün mirası olarak iş, toplumsal
ekonomik, politik oluşumlar içine iliştirilmiş liderlik tarzları da iyi anlaşılmalıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Halkla ilişkiler uygulayıcısı kişisel olarak yönetimde karar alma aşamasında
değerlere uyma zorunluluğu hissedecektir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, halkla
ilişkilerin sosyal rolünü düşünmelidirler. Halkla ilişkiler uygulayıcıları, iki yönlü
simetrik model ile kamuları, müşteri kurumun beklentileri doğrultusunda davranışa
ikna etmak için bilimsel araştırma yöntemini kullanırlar.

a)

Doğru

b) Yanlış

8. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının hangi rol ve modelleri tercih ettiği mesleğin sahip olduğu
kültürel birikime ve mesleki sosyalleşmeye bağlıdır.
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a)

Doğru

b) Yanlış

9. Stratejik iletişimin ilk aşaması biçimlendirici aşamadır. Burada bilgi toplama olur.
a)

Doğru

b) Yanlış

10. Halkla ilişkiler strateji ve taktiklerden oluşur.
a)

Doğru

b) Yanlış

13. KONU YÖNETİMİ VE KAMULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi, kriz iletişim yönetimi ve
brief hazırlama konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Konu nedir? Konular kaça ayrılır?
2. Kamu nedir ve kaça ayrılır?
3. Kriz iletişim adımları nelerdir?
4. Brief nedir ve nasıl hazırlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu yönetimi ve kamulara Konuların ne olduğu ve

Konuyla

yaklaşım

yaparak ve örnekler vererek.

nasıl yönetilmesi gerektiği,

ilgili

okumalar

kamuların özellikleri
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

 Konular: Örgütlerin dikkate alması gereken durumlardır.
 Konu yönetimi : Bir örgütün ortaya çıkabilecek durumları önceden görmesi ve bu
durumlar kontrolden çıkmadan önce karşılık verebilmesini saplayan süreçtir.

 Kurumsal itibar: Yönetimi, kuruma yönelik itibar sağlamayı ve kurumun
gücünü arttırmayı amaçlar.
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GİRİŞ
Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi, kriz iletişim yönetimi ve brief
hazırlama konuları ele alınacaktır. Ayrıca hedef kitle gruplandırmaları, kurumsal kimlik ve
medya ilişkileri irdelenecektir.
Konu Yönetimi ve Kamular

“Konu yönetimi” kavramı Ivy Lee’nin zamanından beri varolmasına rağmen, bu terimi ilk kez
kullanan W. Howard Chase (1977) olmuştur. Fakat Chase, bu kavramı istenildiği gibi kullanılan bir
durumdan kurtararak, beş adımdan oluşacak şekilde sistemli bir hale getirmiştir. Ewing (1997) ise söz
konusu kavramı yedi adımdan oluşan bir süreç biçiminde geliştirmiştir. Konu yönetimindeki çeşitli
adımlara yönelik daha yeni bir sentez şu şekildedir: (Jones’tan akt. ibid. s.21).

1. Bir örgütü gelecekte etkileme olasılığı olan konuları belirleyin. Örgütün kendisi için sorun
yaratabilecek potansiyel engelleri ve üzerindeki ekonomik, siyasal, teknolojik, sosyal ve benzeri
baskıları önceden görmesini sağlayacak bir erken uyarı tarama sistemi geliştirin. Örgütün yolunda
ilerlemesine yardımcı olabilecek güçleri araştırın.
2. Her konuyu araştırın ve analiz edin. Dikkatli bir şekilde bu konular hakkında mümkün olduğunca
fazla sayıda bilgi toplamaya çalışın. Özellikle bu konulara aşina olan uzmanlara akıl danışın.
3. Her konuya yönelik olarak farklı seçenekleri dikkate alın. Elinizdeki konuyla ilgilenirken, mümkün
olduğunca çok sayıda alternatif bulmak üzere yaratıcı problem çözme teknikleri kullanın. Başarı için
standartlarınızı ve örgütünüzün çeşitli alternatifler arasından seçim yapabilmesini için gereken
kriterleri belirleyin.
4. En iyi seçenek için bir eylem planı geliştirin. Özellikle fiyat-fayda etkinliği, uygulanabilirlik ve
örgüte uygunluk açısından en elverişli alternatifi seçin.
5. Gereken enerji ve kaynakları azami düzeyde kullanarak bu planı uygulayın.
6. Hem uygulama aşamasında, gereken değişiklikleri yapabilmek için hala zaman varken, hem de
program tamamlandığında elde edilen sonucun etkinliğini değerlendirin. All State Insurance
Şirketi’nin CEO’su olan Archie Boe’ye (1979) göre, “konu yönetimi ve stratejik planlamanın her ikisi
de, geleceği bilmeyi ümit eden ve sadece buna uyum sağlamaya çalışan pasif yaklaşımı reddeden,
buna karşılık, geleceği oluşturma ve kurumsal girişimleri buna uyarlama konusunda sağlam bir duruş
sergileyen Amerikan iş idaresindeki dinamik gelenekten kaynaklanmaktadır” (ibid. s.21).
Konular, örgütlerin dikkate alması gereken durumlardır. Konu yönetimi ise, bir örgütün
ortaya çıkabilecek durumları önceden görmesi ve bu durumlar kontrolden çıkmadan önce karşılık
verebilmesini saplayan süreçtir. Halkla ilişkilerin pek çok özelliği gibi, konu yönetimi de potansiyel
olarak değişimi öngörmektedir. Örneğin, sigorta şirketleri, hastaneler ve sağlık örgütlerinin tamamı
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sağlık endüstrisindeki eğilimleri tahmin etmeye ve gelecekte etkin bir rol oynamaya çalışmaktadırlar.
Bazı örgütler, konu yönetimini süresince seçeneklerine ağırlık vermelerine paralel olarak “elinden
gelenin en iyisini yapma” yaklaşımını benimsemektedir. Örgütsel anlamda problem çözümüne yönelik
bu yaklaşım, diğer örgütlerin benzer durumlarla nasıl başa çıkabildiklerinin araştırılmasını içeren,
“denek taşına vurma” (karşılaştırmalı değerlendirme) olarak da bilinmektedir. Peter Schwartz ve Blair
Gibb (1999), karşılaştırmalı değerlendirme yaklaşımının üç yararından söz etmektedirler: (1) kurum
için ataletin (eylemsizlik) egemen olmasını engellemek üzere örgütsel girişim, (2) rakiplerden gelen
yeniliklere ilişkin sürekli farkındalık, (3) örgüt dışından temiz hava girişinin sağlanması (ibid. s.22).
İçerdiği yönetim kavramına rağmen, konu yönetimi, denetim odaklı olmadığı gibi, ne tek
yönlü iletişimi, ne de herhangi bir kamunun manipulasyonunu içerir. Kamu yönetimi, bunun yerine,
bir örgütün kamuları ile etkileşime girmesine yardımcı olur. Örgütün konuyu önceden çözümlemesine
ya da konunun yönünü değiştirmesine yardımcı olur; hatta konunun ortaya çıkmasını bile
engelleyebilir. Halkla ilişkiler genel olarak, bir örgütteki erken uyarı sistemini idare eder. Konu
yönetiminin amacı, işler kontrolden çıkmadan önce meseleleri ele almaktır. Kontrol bir kez kaybedildi
mi, mesele, krize dönüşür.

Temel Planlama Soruları :

1. Örgütün yüz yüze geldiği durum nedir?
2. Durumun arka planında ne var?
3. Durumun önemi ya da ağırlığı nedir? (ibid. s.26)

Kriz yönetimine stratejik yaklaşım, aşağıdaki altı ilke çerçevesinde incelenebilir:

1. Mevcut İlişkiler İlkesi: Bir kriz sırasında çalışanlar, gönüllüler, hissedarlar, bağışta bulunanlar,
grup liderleri, müşteriler, hükümet yetkileri, uzmanlar ve diğer ilgili kişilerin yanı sıra mesai
arkadaşlarınızla iletişim kurun. En azından, herkese bilgi verin çünkü onların süregelen desteği, krizin
ardından gerçekleştireceğiniz yeniden oluşturma faaliyetleri için önem taşımaktadır. En azından,
inanılır ve etkili bir iletişim kurabilmek için kriz süresince bu kamulardan bazılarının yaptığı yardımı
kaydedin.
2. Müttefik Olarak Medya İlkesi. Krizler araştırmayı da beraberinde getirir çünkü geniş kitleler
üzerinde etki oluşturma potansiyeline sahiptirler. Dolayısıyla, haber medyasını, önemli kamularla
iletişim kurma fırsatı sağlayan bir müttefik olarak düşünün. Eğer medya, burnunu sokan ya da
düşmanca bir tavır içine girerse, bu genellikle örgütün medyaya ve diğer kamulara geçerli bilgi verme
konusunda pek de cana yakın olmamasından kaynaklanmaktadır. Medya ilişkileri konusunda önceden
hazırlanmış güzel bir program, medya düşmanlığının en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
3. İtibara Yönelik Öncelikler İlkesi. Güvenlikle ilgili konulardan sonra gelen önceliğiniz,
itibarınızıdır. Bunun hatırda tutmak, müşterileriniz, çalışanlarınız ve diğer önemli kamular için en
iyisini yapmaya odaklanmanızı sağlar. Güvenilirliğinin sürdürülmesini (hatta gerekiyorsa geri
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kazanılmasını) sağlayacak hedefler belirleyin. Çeşitli kamulara yönelik sosyal sorumluluk konusunda
itibarınız artırmak için krizi bir fırsat olarak kullanın.
4. Hızlı Karşılık İlkesi. Kamularınızın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde size ulaşabilmelerini
sağlayın. Kriz söz konusu olduğunda haber medyasının ilgisini hemen çekebilmek için standart ilke,
bir saat kuralıdır. Krizden haberdar olduğunuz bir saat içinde örgütün kamulara, özellikle de
(yaşanmakta olan bir krizin ilk aşamalarında en zorlayıcı kamu durumunda olan) medyaya ileteceği ilk
mesajın hazır olması gerekir. Daha az dikkat çeken krizlerde, örgütün kamuya bilgi vermeden önce
beş ya da altı saati vardır.
5. Eksiksiz Açıklama İlkesi. Kriz sırasında sessiz kalmak, kabul edilebilecek bir karşılık değildir.
Örgüt, hatayı itiraf etmeksizin ya da henüz bilinmeyen gerçekler hakkında yorum yapmaksızın
mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışmalıdır. Örgütün bildiği her şeyin erişilebilir olması
gerektiği düşünülmektedir. Belirli bilgilerin neden paylaşılmadığının gerekçesi örgüt içinde
belirlenmelidir (ibid. s.23).

Kamunun Nitelikleri

Kamuları belirlemeye başladığınızda, neleri araştırmanız gerektiğini nasıl bilebilirsiniz? Bir kamuya
özgü önemli nitelikler şunlardır:

1.

Kamu, ayırt edilebilir niteliktedir. Mutlaka tanınan ya da resmi bir grup olması

gerekmemekle birlikte, kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları, tanınabilen bir gruplaşma
biçimidir. Örneğin, bir mücevherat şirketi kendisini “pahalı mücevherat almak isteyen
herkese” tanıtabilir. Fakat bu grup, bir kamu değildir, çünkü belirli bir grup insanı temsil
etmemektedir. Bunu yerine mücevheratçı kendi kamusunu, “yıllık geliri 50.000 $’ın üzerinde
olan ve yaş günlerini, yıldönümlerini, mezuniyetleri vb. kutlayan kişiler” olarak
tanımlamaktadır.
2.

Kamu, homojendir. Üyeleri, ortak özellikleri ve nitelikleri paylaşırlar. Birbirlerini

tanımayabilirler, fakat onları bir grup olarak görmenize yetecek kadar ortak özelliğe
sahiptirler. Örneğin, ceza hukuku öğreten tüm profesörler birbirlerini tanımazlar ve hatta
kendi disiplinleri içindeki belirli konularda da anlaşamayabilirler. Fakat onların ortak ilgi
alanı ve ceza hukuku bilgisi, Emniyet Müdürleri Ulusal Birliği gibi bir örgüt tarafından bir
kamu olarak nitelendirilmelerini sağlamaktadır. Pazar dilimi olarak adlandırılan tüketici
kamuları geleneksel olarak; doğum oranının yüksek olduğu dönemde doğmuş olanlar (baby
boomers), etnik kökenliler, yaşlı yurttaşlar, X kuşağı vb. ortak niteliklerine göre
adlandırılmaktadır.
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3.

Kamu, örgütünüz için önemlidir. Elbette ki, belirlenebilen her grup ve yalıtılmış her

birey, örgütünüzün başarısı için önemli olamaz. Bunlardan bazıları dikkatle göz ardı edilip,
bir kenara bırakılabilir. Halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi alanındaki strateji uzmanları,
örgütün karına ciddi bir etkide bulunabilen ve misyonunu gerçekleştirebilmesi için atılım
yapmasını sağlayan bu tür kamularla en çok ilgilenenlerdir.
4.

Kamu, ciddiye alınmayı gerektirecek kadar büyüktür. Kamunuzun, stratejik

anlamda dikkat gerektirecek ve kamusal medyanın kullanımına olanak tanıyacak kadar büyük
olmasına dikkat edin. Eğer birkaç kişiyle uğraşıyorsanız, bu kişiler bir kamu meydana
getirmeyecek ve program taktikleriniz yalnızca kişisel iletişim araçlarıyla sınırlı kalacaktır.
Fakat örgütünüz için hayati öneme sahip olacak küçük bir grubu da kamu olarak
nitelendirmekte tereddüt etmeyin. Örneğin, lobicilik faaliyeti, önemli bir senato komitesinin
bir avuç üyesine yönelik olabilir.
5.

Kamu ulaşılabilirdir. Kamu, etkileşim ve iletişimde bulunabileceğiniz bir gruptur.

Örneğin, ikili öğretim yapan bir bölge üniversitesinin potansiyel öğrencilere ulaşması
kolaydır, çünkü bu öğrencilerin çoğu, küçük bir coğrafi bölgede kümelenmiştir. Dünyaca ünlü
bir üniversitenin potansiyel öğrencilere ulaşması zordur, çünkü bu öğrenciler bütün dünyaya
yayılmış durumdadır (ibid. s.40).
Kurumsal iletişimin içinde yer alan kurumsal itibar yönetimi, kuruma yönelik itibar sağlamayı
ve kurumun gücünü arttırmayı amaçlar. Kurumsal itibar, bazıları tarafından kurumsal kimlik olarak da
nitelendirilir; organizasyona karşı yatırımcıların kolektif düşüncelerini anlatır. Ayrıca yine kuruma
ilişkin olumlu ve sürdürülebilir imajın yaratılması adına stratejik ve finansal amaçların
gerçekleştirilmesine dair olumlu geri bildirimlerin alınması biçiminde de tanımlanır. Bir kurumun
itibarı, onun ürün ve hizmetinin satışına, yatırımcıları etkilemesine, yetenekli ve kalifiye çalışanları
almasına ve hükümet kanalında etkisini arttırmasına katkıda bulunur. İtibar elde edilmesi oldukça zor
bir unsurdur. Kurumun değerini ifade eden itibar bir kez kaybolursa geri kazanmak oldukça güç olur.
Kurumsal itibar iş yönetiminde küresel en büyük kuruluşların yönettiği bir olgudur. Olumsuz bir
kurumsal itibarın en önemli sonucu, pazar ve ücret paylaşımına olan olumsuz etkisidir. Satıştan
müşterilere, tedarikçilerden dağıtımcılara, çalışanlara, finansal yatırımcılara ve yasa koyuculara kadar
kurumun kendini anlatabilmesi için itibar çok önemlidir. İtibarla bağlantılı olarak maliyet düşürücü,
verimlilik ve kar odaklı performans hedefleri artış göstermektedir. Bazı yöneticiler astlarını agresif
amaçlarına yönlendirmektedirler. Burada amaç, kısa dönemli finansal kazanımları korumak olup, bu
yaklaşım çoğunlukla sosyal bütünleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca çalışanlarda motivasyon
düşüklüğüne ve etik değerlerin kaybolmasına neden olmaktadır (Nakra, 2000: 1).

Konulara Yönelik Bilgi Kaynakları: (Knights, 2001: 20).
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Brief ( Konu Özeti)

İnsanlara kendilerini ifade etmek için özet konusunda güvenemezsiniz. Ufak bir konuyu
abartabilirler ya da önemli bir konuyu atlayabilirler. Özetin iki ya da üç kez baştan sona okunması ve
en önemli yerinin hangi kısmı olduğuna bakılması gerekir. Daha sonra da özeti verenin hedeflediği
soruları takip etmeniz gerekir. Böylece mümkün olduğunca daha çok bilgiyi ele alır, önemsiz olanları
da elersiniz. Ancak bazı insanlar müşterisini ya da yeni iş anlayışını gerçekten sorgulamak konusunda
isteksiz davranırlar.
Planlama aşamasında özet dikkatli bir şekilde okunmalıdır ki böylece esas gereklilikleri atmadığınıza
emin olun. Eğer özete eleştiri getirmek istiyorsanız, açık ve tutarlı bir argüman ortaya koymak
koşuluyla, bunu yapabilirsiniz.

Basın

Basın bir şirket ya da örgütle ilgili değerli bir bilgi ve iç görü kaynağı olabilir. Pazar hakkında
size iyi bir fikir verebilecek özellikte içerikler yayınlayabilir. Ayrıca gazeteciler de belirli bir sektörde
yıllarca yazmanın getirdiği deneyime sahip olabilirler ve arandıkları zaman bu bilgilerini de
paylaşmaktan memnun olabilirler. Ulusal gazeteler ve pazarlama basını vb. geçmiş konulara
bakarsanız sizinle alakalı olarak yeni içerikler yayınlamış olabilirler.

Online Veriler

Lexis-Nexis ya da Profound gibi üyeliklere dayalı online bilgi servisleri geçmiş basın
içeriklerine erişmenizi daha kolay hale getirebilirler. Ayrıca haber ajansı raporları, pazar araştırmaları
gibi başka içeriklere de ulaşmanızı sağlar. Buna ek olarak bir dizi faydalı bilgi sunabilen başka online
sistemler de vardır.
Örneğin Foresight gelecek etkinlikleri farklı kategoriler altında detaylandıran, çakışan etkinliklerin
olup olmadığını kontrol etmenize olanak tanıyan bir planlama aracıdır.

Ticari kuruluşlar

Ticari basınla birlikte ticari kuruluşlar belirli bir pazarın uzman bakışıyla faydalı bir kaynak
olabilir. Geniş bir çalışan kesimi varmış gibi görünmelerine rağmen, genelde bu tarz örgütlerin küçük
bir ofis ortamında çalışan bir ya da iki personeli vardır.
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Pazar Raporları

Mintel,Euromonitor and Keynote gibi örgütler o anki durumu, temel oyuncuları, trendler ve
farklı pazarların olası gelişmelerini ayrıntılı bir şekilde irdeleyen Pazar raporlarını yayınlarlar. Bu
raporlar ücretli olabilir ama birçok kişi bunlara kütüphanede ücretsiz olarak da erişilebilir. Buradaki
sorun ise tarihinin çabuk geçmesidir ki, sizin pazarınızdaki son rapor birkaç yıl önce yayınlandıysa,
buna karşı dikkatli olmanız gerekir.

Kütüphaneler

Halk kütüphaneleri rapor ve diğer basılı çalışmalara ulaşmada oldukça ekonomik olsalar da,
masa başı araştırmada oldukça faydalı olan birçok özel kütüphaneler de vardır. Gazeteciler için masa
başı araştırma olanağı sunan birçok medya işleyişli bilgi servisi artık dışarıdan kullanımlar için de
açıktır. Örneğin Financial Times ve The Grocer, arşivlerine ulaşma imkanı sunmaktadırlar, BBC
Information and Archives Commercial Unit ise 50 yıldaki 25 milyon basın bültenine başlığa göre
arama imkanı sunmaktadır. The World Wide Web bedava bilgi için muhteşem bir kaynaktır.
Google.com gibi arama motorlarını kullanmak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ancak konu hakkında
tüm online haber gruplarının ne söylüyor olabileceklerini tam olarak araştırmak için yeterli vaktiniz
olmayabilir, bu nedenle eğer istenirse, CyberAlert or Infonic gibi uzman bir takip şirketinden destek
almanız gerekebilir. Bunun dışında webte başka pek çok faydalı bilgiler de vardır.

Kişsel gözlemler

Kendi gözlemleriniz de bilgi toplamada önemlidir. Masa başında olsanız da dışarı çıkın ve
gerçek dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü kendiniz görün. Örneğin bir market markasıysa, değişik
ölçekteki süper marketlere gidin ve ürünün nasıl sergilendiğini, müşterilerin o reyona geldiğinde nasıl
davrandıklarını gözlemleyin. Eğer outlet zinciriyse, olabildiğince çok şubesine gidip bakın. Bulunduğu
yere göre, bir şubenin belirli bir kesime hitap ettiğini, diğerinin ise tamamen farklı bir kesime hitap
ettiğini göreceksiniz belki de.

SWOT analizi
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Tam olarak bir bilgi kaynağı olmasa da, SWOT analizi de basit ve yararlı bir araç olabilir.
Konuyla ilgili olarak her şeyi dört başlık altında listeleyerek konuyla ilgili tam olarak ne bildiğinizi
ortaya koymuş olursunuz. SWOT analizini tamamlamak için bilginiz yeterli değilse size brief veren
kişiyi ya da uzman birini boşlukları doldurması içn ikna edebilirsiniz. SWOT analizi anahtar
meseleleri tanımlamanızda yardımcı olacaktır.

Hedef Kitle Araştırması

Hedef kitlenizi işaretleyecek tek yol araştırmadan geçer. Sonraki aşama seyirci araştırmasını
devreye sokmayı ele alacaktır ama işinize yarayacak araştırmanın var olup olmadığını da araştırmak
gerekir.
Birçok büyük şirket kendi araştırma departmanlarına sahiptir. Araştırma yürütmede genellikle
fazlasıyla yetkin durumdadırlar, fakat bulguları paylaşmada yetersiz kalmaktadırlar. Araştırma
departmanındaki verileri bilmek son derece önemlidir. Halkla ilişkiler departmanına ya da ajansına bir
iki soru eklemek maliyeti arttırmaz, hedef kitlenize erişmede değerli bir içgörü sağlar. Büyük Pazar
araştırma şirketlerinin birçoğu eski raporların kopyasını size satmaya hazır durumdadır. Onların web
sitelerini ziyaret etmeniz de önemlidir çünkü birçoğu ücretsiz araştırma arşivinde basın bültenlerini
araştırmanıza olanak tanır. (örneğin www.mori.com or www.nop.co.uk).

Hedef Grup İndeksi

İngiliz Pazar Araştırma Kurumu tarafından yapılan Hedef kitle indeksi 24,000 tamamlanmış
ankete dayalı araştırmanın bir parçasıdır. Çeşitli ürünleri çok, orta, az ve hiç kullanmayanlar şeklinde
sıralamakta ve etkenleriyle birlikte tanımlamaktadır, örneğin yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik seviye,
gelir, eğitim seviyesi, medya tüketimi, yaşam tarzı. Hedef kitle indeksi hedef kitlenizi belirlerken size
çok yardımcı olabilir. Örneğin planlama sürecinin konusu bir şampuan markasıysa, şampuanı yoğun
olarak kullananlara bakabiliriz ve onların yaşını, cinsiyetini hatta evli ya da bekar olduğunu, gelir
durumlarını, izledikleri TV programlarını, okudukları dergileri, hobilerini ve en çok kullandıkları diğer
ürünleri keşfedebiliriz. Böylece sadece hangi medyayı kullanacağınıza karar vermede değil hedef
kitlenize ulaşmada olası etkili yolları belirlemede de kullanabilirsiniz. Hedef kitle indeksi en iyi
medyayı kullanmanızı belirlemede tek araç değil ancak önemli bir araçtır (Knights, 2001: 20).

Medya Araştırmaları

Halkla ilişkilerde çalışan bir çok insan medya denetimini gerçekten farydalı bir araç olarak
görmektedir. Aslında hedef kitle araştırmasında bir çeşit yapılacaklar listesidir. Ne kadar iyi yöntem
kullanılırsa size o kadar iyi kanıt sunacaktır. Medya PR için çok önemli bir hedef kitledir. İletişimde

308

ya kolaylık sağlarlar ya da tamamen bloke ederler. Birkaç gazeteciyle sadece resmi bir konuşmadan
kaçının ve daha özenli bir yaklaşımı benimseyin. Her cevaplayana aynı sorunun sorulduğu bir anket
hazırlayın. Soruların çoğunluğu değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına çoktan seçmeli olmalı ve yorum
soruları da yer almalıdır. Örneklem yani görüşülen gazetecilerin sayısı olabildiğince çok olmalıdır. Bir
araştırma şirketinden de yardım alabilirsiniz.
Ne tarz sorular sormalısınız? Gazeteci olmanın dışında halktan biri olarak konuyla ilgili ne
düşünüyorlar, algılamaları nasıl? Gazetecilerin şirket ya da örgütten aldıkları hizmetin oranını
ölçmeniz gerekir. Ayrıca daha objekif olarak konuyu nasıl algıladıklarını da sorun. Aynı şekilde
rakipler hakkında da bilgi edinmeniz gerekir, daha da önemlisi gazetecilerin ideal olarak aksiyon ve
hizmet konusunda gelecekte neleri beğenecekleri de önemlidir (ibid. s.21). Basın mensupları genelde
sizinle görüşmeye gelmeden önce, kendi zihinlerinde konuyla ilgili bir haber yapmışlardır. Dolayısıyla
önemli olan savunmacı bir yaklaşımdan ziyade konu ile ilgili doğru bilgileri sunmaktır.

Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme planlama aşamasında önemli bir araç olarak görülmektedir. PR için
değerlendirme sadece bazen bir haklı çıkarma aracı veya “değdi mi” sorusuna verilecek bir cevap
olarak görülmektedir. Bu soruya cevap verilmesi çok önemlidir. Değerlendirme aynı zamanda
çıkarılmış dersleri ve “gelecekte PR’ı daha iyi nasıl kullanabiliriz” sorusuna verilecek cevabı da
araştırmalıdır.

Hedef Kitle Gruplandırmaları, Kurumsal kimlik ve medya ilişkileri

En bilindik seyirci grupları National Readership Survey tafrafından tanımlanan sosyo-ekonomik
seviyelere göre olanlardır.

A üst orta sınıf: daha yüksek idari, yönetimsel ya da profesyonel kişiler.
B orta sınıf: orta idari, yönetimsel ya da profesyonel kişiler.
C1 alt orta sınıf: denetleyici ya da memur ve profesyonel, alt yönetici ya da idareci.
C2 vasıflı işçi sınıfı: vasıflı, yetenekli işçiler.
D işçi sınıfı : vasıfız işçiler
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E en düşük seviyede geçinenler: düşük statülü devlet emekleileri ya da dullar, gündelik ya da en
düşük seviyedeki vasıfsız işçiler (ibid. s.26).

National Readership Survey’ e göre, sorun gerçekte var olandan daha ustaca bir ayrıntı
eklemeye meğilli oluşumuzdur, bu da sistemin içindeki kısıtlamalardan kaynaklanır. Eğer devlet
emeklileri E olarak tanımlandıysa, özel sektör emeklilerini nasıl tanımlayacağız? Birçok B grubu
çalışanlarından daha yüksek maaş alan C2 vasıflı işçilerini nasıl ele alacağız? A grubu ev ortamında
yetişmiş ve böylece üst sınıf davranışlarını, zevk ve ürün tercihlerini kazanmış C1 alt yöneticilerine
nasıl hitap edeceğiz? Bu kısıtlamalar fark edildiğinde diğer sınıflama sistemleri ortaya çıkarılmıştır.
Bunların en öne çıkanlarından bir CACI tarafından yapılan ACORN’dur. İnsanları altı kategoriye
böler ve onları da 17 alt kategoriye ayırır.

Yaratıcı Brief Hazırlamak

Kampanyanın yaratıcı bir parçasını geliştirmekle görevli kişiye yardım edebilecek
planlamanın bir yolu da reklamcılıktan fikir ödünç almak ve yaratıcı bir brief hazırlamaktır. Reklam
ajansında yaratıcı brief yaratıcı departmana yöneliktir. Bunu PR’a uygulamak zor olsa da yararlı bir
deneyim olabilir çünkü bu, bir parça kağıda tam olarak neler istendiğine dair fikirleri dökmek onları
listelemek demektir. PR yaratıcı brief için bir plan önerir. Burada önemli olan neyin stratejik planlama
aşamasıyla benzer olduğunu görebilmektir. Bu aslında strateji geliştirmede keşfedilmiş ve karar
verilmiş her şeyin bir özeti gibidir. Yaratıcı brief hem size hem de yaratıcı aşamada her kim varsa
onlara yönelik açık, kısa ve öz bir ifade içermelidir.

Halkla İlişkiler Yaratıcı Brief :

(Müşteri) CLIENT: ____________________________

(Ürün) PRODUCT: ____________________________

(Bütçe) BUDGET: £ _________________________

(Zamanlama) TIMING: kampanya ne zaman başlayacak?
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(Arka plan) BACKGROUND :Sorun ya da mesele nedir ve bu konuda halkla ilişkiler kapsamında ne
yapılmış ve nasıl bir sonuç alınmıştır.

(Hedef Kitle) TARGET AUDIENCE : Belirlediğimiz sosyo ekonomik grubu anlatan kısa tanım.

(Tutumlar) ATTITUDES : Hedef kitlelerin görüş ya da alıgılarının özeti

(Hedefler) OBJECTIVES : Kampanya ne elde etmelidir?

(Anahtar Mesaj) KEY MESSAGE : Hedef Kitleyi ikna etmenizi sağlayacak temel şeyler.

(Destek) SUPPORT : Verilmek istenen mesajları destekleyecek ya da onlara temel oluşturacak özel
mesajlar.

(Çözüm) SOLUTION : Bir cümleyle özetlenmiş PR stratejisi.

(İletişim Yolları) COMMUNICATIONS ROUTES : Hedef kitleye ulaşmak için seçilmiş Medya ya
da diğer araçlar

(Zorunluluklar) MANDATORIES: Kampanyanın gerçekleşmesi için gerekli, ana tema ile bağdaşan
her şey (ibid. ss.30-33).

Halkla İlişkiler Yaratıcı Brief Örneği

MÜŞTERİ: Şeker endüstrisi konsorsiyumu
ÜRÜN: Şeker
BÜTÇE: £100,000
ZAMANLAMA: Bahar
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ARKA PLAN: Şekerin kilo aldırıcı ve sağlıksız olduğuna yönelik artan bir trendin sonucunda sağlıklı
beslenmeye bağlı olarak şeker satışları düşüyor. Bu negatif algılara karşı satışların düşüşünü azaltmak
ve sonlandırmak için atak yapılması gerekmektedir.
HEDEF KİTLE: Çocuklu Kadın Müşteriler
TUTUMLAR : Aileleri için en iyisini yapma arzusuyla dolu hedef kitle- onlara keyif alabilecekleri
ve sağlıklı olabilecekleri yiyecekler verin. Ailenin doğrudan şeker kullanması sağlıksız olarak
algılanacağı için hedef kitlenin hevesi kırılmalıdır. Ayrıca, kişiler tam zamanlı ya da yarı zamanlı
çalıştıklarından börek çörek pişirmeye çok az vakitleri olacaktır. Sıcak içeceklerin tüketiminin de
özellikle gençler arasında gittikçe düştüğünü unutmayın.
AMAÇLAR: Sağlıklı, dengeli, lezzetli bir dietin parçası olarak şeker için bir rol biçin ve hedef
tüketicileri şeker satın almalari için teşvik edin.

ANAHTAR MESAJ:

•

Şeker doğaldır.

•

Şeker sizin düşündüğünüz kadar şişmanlatıcı değildir

•

Şeker sağlıklı, dengeli bir diyetin parçası oalrak faydalı olabilir

•

Şeker yiyecek ve içecekleri daha lezettli ve keyifli hale getirir

DESTEK: • Şeker tüketiminin faydalarını gösteren değişik pek çok bilimsel çalışmalar
• “sevdiğiniz şeyden birazcık yemeniz sizi iyi yapar” geleneksel yaklaşımı

ÇÖZÜM: Bir tutam şeker kullanımına yönelik tavsiyelere odaklanın, lezzetli, taze, doğal, kalori
hesabı yapılmış tatlılar ve yulaflı müslilerde azıcık şeker kullanmak gibi; şeker tüketiminin faydalarını
ortaya koyan en son bilimsel çalışmaların haberlerini ortaya çıkarın.

İLETİŞİM YOLLARI: Öncelikle kadın haftalık dergileri (ör. Take a Break, Bella, Woman’s Own),
Raflardaki dergiler (ör. M&S, Safeway ve Sainsbury dergileri), TV dergi listeleri (ör What’s On TV,
Sky Customer Magazine).

ZORUNLULUKLAR: Yaklaşımınız ılımlı ve gerçekçi olmalıdır ve kampanyanın çok fazla şeker
tüketimine yönlendirdiğine dair eleştirilerin yöneltilmesinden uzak durmaya çalışılmalıdır. Yaratıcı
aşamanızda yer alacak insanları seçerken bir dizi etkenden yararlanabilrsiniz:
• hedef kitlenin temsilcisi olabilmeliler – örneğin annelerle iletişim kurmak istyorsanız, fikir
üretmede birkaç annenin yer alması iyi bir fikir olacaktır.
• sadece yaratıcı oldukları unutulmamalıdır
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• çok fazla dikkatli ya da çekingen olmamalılar, ihtiyacınız olan en son şey katkı sunmaktan ziyade
aptal görünerek fazlasıyla endişeli olan birisidir.
İnsanları başka yerlerden ödünç almanız gerekebilir, diğer departmanlardan, ailenizden,
arkadaşlarınızın arasından vb. Nasıl yaklaşırsanız yaklaşın, etrafınızdan altı yedi ekstra beyin bulmanız
gerekir. Beyin fırtınasının bazı biçimleri en iyi yaklaşımdır ama gerçekten işe yaradığına dair emin
olmanız gerekir. Bu da yarım ya da bir saatlik bir zaman diliminin yeterli olmadığı anlamına gelir
(ibid. ss.30-33).
Kurumsal iletişim stratejisi geliştirirken öncelikle amaçlarımızı belirlemeliyiz. Birincil ya da
ikincil hedef kitlelerimize bir konuyu aktarmaya çalışıp onların bu konu karşısında isteğimiz
doğrultuda eylemde bulunmalarını sağlamak için amaçlar iyi ve doğru tespit edilmeli ve aktarılmalıdır.
Sebepler doğru açıklanmalıdır. Yapılan çalışmalarda onların yararına bir şeyler olduğuna yönelik ikna
edilmelidirler. Ele alınacak konu her ne olursa olsun, para, insan kaynakları ve zaman unsuru
stratejinin belirlenmesine göz önünde bulundurulmalıdır.

KURUMSAL KİMLİK VE MEDYA İLİŞKİLERİ
Kurumsal iletişim çalışmaları kurumun kimliğini yansıtır nitelikte olmalıdır. Kurum kimliği; kurum
felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişim unsurlarından oluşur. Kurum
kimliği bilinmeden, kurumsal iletişim stratejisi oluşturulamaz. Tarihsel sureç içinde kurum kimliği
bazı evrelerden geçmiştir. Bu dönemler: Geleneksel dönem, marka tekniği dönemi, İkinci dünya
savaşı sonrası dönem- dizayn dönemi ve Stratejik dönemdir” (Okay, 2012: 3). Geleneksel dönemde,
işletmenin kurucusunun kimliği ile kuruluşun kimliği özdeştir. Kurucunun felsefesi, değerleri ve
yönetim tarzı kuruluş için geçerli olan yönetim ilkeleridir. Bosch, Siemens, Ford, Hewlett Packard
Coca Cola vb kuruluşlar bu döneme örnek verilebilir. Marka tekniği döneminde ise, önemli olan
bağımsız markalar yaratılarak kamunun güveninin kazanılmasıdır. Bu dönemde kurum kimliği belirli
semboller kullanılarak marka kimliği yoluyla aktarılmaktaydı.
Dizayn dönemi, kurum kimliğinin daha çok dizayn olarak görüldüğü dönemdir. Bu dönemin en
belirgin örneklerinden biri Braun’un kurum kimliğidir (ibid. s. 15). Bu dönemde logo, tasarım ve
renkler ön plandadır.
Stratejik dönem, 1970’li yıllardan günümüze kadar gelen dönemi kapsar. Bu dönemde, kurum
kimliğini oluşturan tüm unsurlar; kurum felsefesi, kurumsal davranış, dizayn ve kurumsal iletişim
bütünleşik ve tutarlı bir yapı içinde, kurumun iş hedefleri doğrultusunda kuruluşun iç ve dış
hedeflerine yönelik uygulanmaya başlamıştır.
Kurum kimliği, kuruluşun kendisini görme ya da tanımlama biçimidir. Kurum kimliği, bir kurumu
diğerlerinden ayıran, farklılaştıran temel unsurları ortaya koyarken marka kimliği de herhangi bir
markayı diğerlerinden ayıran özgün satış önermesini ortaya koyar. Okay’a gore, Kapferer marka
kimliğini altı yönlü bir prizma ile açıklar:

1. Marka üründe gizli olan, algılanması zor bir özelliktir. Ürüne yönelik objektif özelliklerin bir
bütünüdür. Örneğin Magnum’un akla güzel bir dondurma olarak gelmesi.
2. Her markanın kendine özgü bir kişiliği vardır. Ürüne yönelik yapılan iletişim çalışmaları ürün
ya da hizmetin bu kişiliğini yansıtmalıdır. Örneğin Citroen, idealleri temsil eder.
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3. Her marka bir kültür ve değerler sistemini ifade eder. Örneğin, Mercedes, disiplinli bir Alman
kültürünü yansıtır.
4. Marka insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi yapılandırır.
5. Marka hedef kitlesiyle bir koordinasyon yaratır.
6. Marka arzulanan bir düşüncedir (ibid. ss. 40-41). Marka kimliğine ait tüm bu boyutlar, hedef
kitle bağlamında kurum imajını hedeflemektedir.
Kurum kimliği unsurlarını kısaca açıklayacak olursak:



Kurum Felsefesi: kurumun benimsediği değer, tutum ve normlarını ifade eder. Kurumun
tarihsel geçmişinden itibaren getirdiği tüm maddi ve manevi birikimi temsil eder.



Kurumsal Davranış: Kurumun iç ve dış hedef kitlesine ilişkin tüm eylem ve söylemlerini
kapsar. Üretim, satış, dağıtım, çalışan ilişkileri, sosyal davranışlar, iş ve iletişim hedeflerini
gerçekleştirme biçimidir.



Kurumsal Dizayn: Kuruluşun kendisini yer, konum ve görsellik açısından ifade etme
biçimidir. Kuruluşun iç ve dış dizaynı, marka şekli, yazı, renk vb. Unsurları kapsar.



Kurumsal İletişim: Bu kitabın konusunu oluşturan kısımdır. En genel biçimiyle, kurumun iç
ve dış hedef kitlesine yönelik yönetimsel, örgütsel ve pazarlama odaklı uyguladığı bütünleşik
bir stratejik yönetim işlevidir.



Kurum Kültürü: Bu dört ana unsur dışında kurum kimliği ile etkileşim halinde bulunan bir
önemli unsur da kurum kültürüdür. Kurum kültürü, bir kuruluş içinde işlerin yürütülme
tarzıdır. Kurum içindeki söylemler, alışkanlıklar, ritüller, kullanılan semboller ve örgütsel
iletişim biçimleri kültürü belirleyen unsurlardır.
Kurumsal iletişim stratejisi oluşturulması için öncelikle kurum felsefesi ve kurumsal vizyonun ortaya
konması gerekir. Kurum felsefesi kurumsal davranış bağlamında somutlaşır. Kurum felsefesi,
kuruluşun toplumsal işlevlerini belirler, kuruluşun rakiplerine, sürekli gelişmeye ve teknolojik
yeniliklere karşı tutumunu ortaya koyar. Tüm sosyal paydaşlara karşı sorumluluk bilincini ifade eder.
Kuruluşun çalışma ve davranış ilkelerini ortaya koyar. Kurumsal vizyon ise, kurum felesefesinin
kalbini oluşturur. Kurum vizyonu, kuruluşun gelecekteki hedeflerini, konumunu hem iç hem de dış
hedef kitelenin zihninde somutlaştıracak fikirlerdir. Vizyon anlaşılır ve içinde bulunulan konumu
değiştirebilir olmalıdır. Uzun sureli bir iletişim çalışması olup imaj oluşturma amacı güden kurumsal
iletişim, kurum kimliğinin tüm unsurlarının belirli bir strateji doğrultusunda iletişime geçirilmesidir.
Pratt ve Foreman, kurumlardaki çoklu kimliklerin varlığının altını çizmişlerdir. Kurumsal liderler, ‘Biz
kurum olarak kimiz?’ sorusunu kendilerine sorarlar. Kurumlara yönelik pek çok kimliğin yaratılması
hem onları etkisizleştirir hem de hedef kitlede şaşkınlık yaratır. Diğer yandan az sayıda kimlik özelliği
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ise, kurumun tüm hedef kitlelerinin farklı beklentilerini gerçekleştirmede sıkıntılar yaşanmasına neden
olur. Pek çok büyük kurumda yöneticiler, ‘bölümlenmiş kimlik sendromu’ adı verilen dört stratejiden
birini uygularlar;



Bölümlere ayırma: Kurum ve üyeleri mevcut kimlikleri korumayı ancak bu kimlikler arasında
herhangi bir sinerji oluşturmayı araştırmadıklarında uygulanır.



Iptal Etme: Yöneticiler kurumun bir ya da daha fazla kimliğini ortadan kaldırdıklarında
uygulanır.
Bütünleştirme: Yöneticiler çoklu kimlikleri tutarlı bir bütün içinde birleştirmek istediklerinde
uygulanır.



Kümelemek: Yöneticiler, bütün şirketin kimliklerini aralarındaki bağları güçlendirerek
muhafaza etmek istediklerinde uygulanır (Van Riel & Fombrun, 2007: 74).
Kurumun kendini dışsal olarak ifade etmesi, duygusal çekiciliği uyandırır; güven hissi, saygı,
yatırımcı ve hissedarlar arasında kuruma yönelik beğeni oluşumu sağlar. Etkili dışsal ifadeler yalnızca
kurum ve çalışanları arasında bütünlük oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda kurum ve yatırımcıları
arasında da bir birlik yaratır. Bu bağlamda kimlik ve özdeşleşim arasında bir bağlantı bulunur.
Yöneticiler çalışanlara yönelik ilgi çekici bir kimlik yaratmak için sadece bir özdeşleşim ya da
tanımlama gerçekleştirmezler, aynı zamanda etkili sosyalizasyon uygulamalaryla şirketin gelecekteki
yönelimlerine de katılımlarını sağlarlar. Amaç, çalışanların önemli bir kurumda çalışıyor olduklarını
ve bu nedenle kendilerini değerli hissettikleri bilincini uyandırmaktır. Kimlik edinme ve tanınma
kurumun tüm paydaşları için son derece önemlidir. Kimliklendirme çabaları ise, çeşitli örgüt içi
iletişim çalışmalarıyla, insan kaynakları yönetiminin farklı uygulamalarıyla çalışanlara ve dış iletişim
çalışmalarıyla da diğer hedef kitlelere uygulanır. Bir şirketin kendini ifade edebilirliğini ortaya koyan
unsurlar; ayırıcı özelliğe sahip olması, yanıt verebilir olması, görülebilir, tutarlı, şeffaf ve güvenilir
olmasıdır.

Medya

Kurumsal iletişimin amacı, şirket çıkarlarına da hizmet ederek genel kamuyla iletişim kurmaktır.
Değişik hedef kitlelerle farklı iletişim çalışmalarıyla iletişim kurulmaktadır. Ancak medya bu iletişim
yollarının en yaygın ve gündem belirlemede en etkin olanıdır. Geleneksel ve internet üzerinden
yayınlanan basın bültenleri, şirketin ürünlerini, felsefesini, vizyonunu ve performansını çok geniş
kitlelere aktarabilmektedir. Medya aracılığı ile ayrıca, şirketin liderliği, kurumsal vatandaşlığı, çalışma
koşulları ve örgütsel iletişim sistemi hakkında da bilgi verilmektedir. Kurum ile ilgili medya
aracılığıyla verilen bilgiler kurumun kimliğini yansıtır nitelikte ve birbirleriyle tutarlı olmalıdır.
Kurumun kültürünü, kuruluşunu, kuruluşa ait değerleri içinde barındıran ilginç, samimi, haber
değeri taşıyan hikayeler medya ile paylaşılmalıdır. Medya için önemli olan haberdir. Kamuoyunun
ilgisini çekecek konuları kamuoyu ile paylaşmak görevini yerini getirir. Medya mensupları, haber
oluşturacakları konular ile ilgili olarak, o konuda bilgi almadan once, mutlaka kendi kafalarında olayın
senaryosunu yazmış olurlar. Dolayısıyla muhabirle karşılaşmadan once, konunuzla ilgili çok iyi bilgi
sahibi olmanızın yanı sıra, sizinle ya da kurum sözcünüzle görüşme yapacak olan muhabiri tanımanız,
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son 3 ila 6 ay içinde yazmış olduğu yazılarını okumuş ve sizin kurumunuz hakkındaki görüşlerini
biliyor olmanız gerekir. Burada önemli olan sizin muhabiri yönlendirmenizdir.

Yöneticiler kullandıkları medyada kurumsal kimliği farklı biçimlerde ifade edebilirler. Medya,
kurumsal davranış olarak kurum kimliğinin yaratıldığı en önemli ve en etkili ortamdır. Kurumsal
dizayn ise, sembollerin kullanımı ile örgütsel davranışla ilgili durumların ortaya konulmasıdır.
Kurumsal iletişimde ise, taktiksel olarak sözlü ve sözsüz mesajların gönderilmesi söz konusudur.
Medya ile ilişkilerde bir gazeteci ya da bir yayıncı, muhabir gibi düşünüp öyle davranmalısınız. Her
durumda kurumunuz adına hazırlıklı olmalısınız. Çünkü medya her an yeni konular peşindedir ve
kamuoyu izleyici konumdadır. Dolayısıyla kurumunuz ile ilgili yapılan haberler imajınızı doğrudan
etkileyebilecektir. Medyaya yönelik etkiyi olumlu yönetmek için dürüst, şeffaf ve açık olunmalıdır.
Medya tarafından istenilen bilgiler doğru ve açık bir biçimde verilmelidir. Medya mensuplarının
görüşme talepleri kabul edilmelidir. Medya mensupları sürekli aranıp, kurum ile ilgili bilgilerin nasıl
yer alması gerektiğine ilişkin istekler öne sürülmemelidir. Medyanın kabul edemeyeceği taleplerde
bulunulmamalıdır. Medya ile ilişkiler konusunda, konu yönetimi stratejilerinden de kısaca
bahsetmekte fayda var. Kurumsal iletişim uzmanı, medya ilişkilerinde bu konu yönetimi
stratejilerinden de yararlanabilir (Heugens’ten akt. Van Riel & Fombrun, 2007: 206)



Avukatlık



Diyalog



Kurumsal sessizlik



Kriz iletişimi
Kurumsal itibarın oluşumuna önemli katkıda bulunan kurumsal hikayenin paylaşılması farklı
biçimlerde olabilir. Şirketler için medya ile diyalog kurmak çoğu zaman zor olmaktadır. Bunun farklı
nedenleri vardır; medya ile ilişki kuran kişinin medyayı, işlevini ve çalışma koşullarını bilmemesi, iki
yönlü iletişime gereken önemin verilmemesi, medyanın gücünün farkına varılamaması vb. Diyalog
stratejisi medya ile ilgili uygulanabilecek en etkin yöntemdir.
Avukatlık stratejisi ise, kurumun farklı becerilere sahip olmasını gerektirir. Burada amaç, şirketin
bakış açısını güçlü bir ikna tekniği kullanarak, yasa koyuculara, medyaya anlatabilmektir. Dolayısıyla
burada mesaj, tutarlı ve açık bir biçimde daha dolaylı yoldan aktarılmalıdır.
Eğer bir konuyla ilgili kesin bir bilgi yoksa ve bu konuya yönelik kamunun tepkisi çok açıksa
şirketler çoğu zaman sesizlik stratejisini kullanmaktadırlar. Sessizlik belki küçük direnç gruplarıyla
başa çıkma bağlamında tercih edilen bir strateji olabilir. Aynı zamanda sessizlik kuruma hazırlanması
için bir fırsat da verebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, gecikmedir. Medya beklemez.
Her geçen saat sizin aleyhinize işler ve bir kriz ortamının yaratılmasına sebebiyet verebilir.

3.1.

Kriz iletişimi esnasında medya ile kurulan iletişim ise en kritik olanıdır. Burada hızlı

eylem, güçlü iletişim ve karar verme becerileri ve kriz iletişim ekibinin stratejiyi önceden
belirlemiş olması gerekir. Medya ile ne kadar hızlı bağlantı kurulup, tek elden bilgi verilir ve
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diğer iç ve dış müşterilerin medya ile olumsuz bağlantı kurmaları engellenirse o kadar etkili
olur.
MİGROS
NOSTALJİ – 57.Yıl Kampanyası

AMAÇ

Nostalji kampanyasının amacı, Migros'un 57 yıldır Türk halkına hem hesaplı hem kaliteli hizmetler
sunduğunu, bugün de bunu yeni fırsatlarla kutladığını duyurmaktır.

YÖNTEM

Bu nedenle Migros, televizyon filmlerini, eski Türk filmleri tarzında hazırlamıştır. Bu filmlerin
beğenilir olmasını sağlayan şey, Yeşilçam filmlerini “n'ayır n'olamaz”lı ucuz skeçler gibi abartılı bir
oyunculukla taklit etmek yerine, gerçekten 40-50 yıl önce çekilmişçesine, eski filmlerin tadını
izleyiciye verebilmeleridir. O dönemdeki diyaloglarda karakterlerin kullandığı vücut diline, göz göze
gelmeden konuşmalarına, görüntünün eskitilmesine, kostümlere, saçlara ve mekâna çok dikkat
edilmiştir.

Kampanyanın basılı işleri tasarlanırken doğal olarak bu nostalji dünyasına paralel düşünülmüştür.
Basın ilanlarında ve Migroskop kapaklarında, o yılların grafik tasarım dili kullaılmıştır. İlanların
metinlerinde de, filmlerde olduğu gibi, mümkün olduğunca eski sözcükler kullanılmıştır. “Mamul,
erzak, muhtelif, ekseriya, tenzilat” gibi sözcükler ve “katiyen kaçırmayınız” gibi kalıplar da
kullanılmıştır.

Kampanya ile ilgili Bazı Görseller:
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Sokak

Mağaza İçi

Sokak

Mağaza İçi

Raf

İç iletişim

Basın İmaj & Promosyon

Dijital
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Basın İmaj & Promosyon

Dijital

Mobil TVC İmaj & Promosyon

Mobil

TVC İmaj & Promosyon

Retro Ambalajlar
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Mağaza İçi

Migroskop Tema Dönemleri

“Nostaljik fiyatlar”

Basın İlanı
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“İkincisi %50”

Insert
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Basın İlanı

“Hediyeli ve indirimli”

Basın İlanı
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“Gördüğünüze İnanın”

Sonuç:
Satışları %10 artırma hedefi gerçekleştirildi.
Kristal Elma 2012
Film/ TV ve Sinema Promosyon Kategorisi İkinciliği
Kırmızı Ödülleri 2011
Basında En İyi Satış Promosyon Reklamı

Migros’un Nostalji kampanyasıyla, pazarlama dünyasının uluslararası geçerliliği olan en
önemli ödülü olan Altın Effie de kazanılmıştır.
Effie ödülleri özellikle iş sonuçlarını dikkate alması açısından, kampanyanın başarısını
fazlasıyla ortaya koymaktadır.
(Tüm bilgi ve görseller Migros Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Giray'dan alınmıştır.)
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SATIŞI DESTEKLEYEN TUTUNDURMA UNSURLARI
Pazarlamacıların ürün ya da hizmetlerini tanıtmada çok çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Reklam,
halkla ilişkiler, satış promosyon ve kişisel satış bu unsurlardan en bilinenleridir. Örneğin tişört
sloganları reklam ya da halkla ilişkiler değildir, ancak, üzerlerinde marka logosu olan tişörtler
pazarlama iletişimi olarak düşünülebilir. Tutundurma unsurlarına genel olarak bakacak olursak:
Reklam: ödemesi yapılarak bir medya organında yayınlanan mesajdır. Bunların yanısıra, otobüs
biletlerinin üzerinde, pullarda, makbuzlarda vb yerleştirilmiş mesajlar ya da şehir merkezlerindeki
sanat yapıları gibi çevrenin herhangi bir parçasını oluşturan mesajları bu gruptan sayabiliriz. Ayrıca,
gazete ve dergilerde ödemesi yapılan mesajlar, televizyon, radyo ve outdoor reklamları da bunlar
arasındadır. Ulaşım araçlarının içlerinde bulunan posterler, basın bültenleri, halkla ilişkiler çalışmaları,
sponsorluklar, satış promosyonu ve kişisel satışı bunun içinde sayabiliriz. Ayrıca veri tabanlı
pazarlama ile; müşteri profillerini veri tabanı üzerine çıkararak kişiselleştirilmiş mailler ve farklı
iletişim yöntemleriyle onlara ulaşmak. tele pazarlama denilen telefonla gerçekleşen satış yöntemi, web
sitelerinden ürün satışını gerçekleştiren e- ticaret yöntemi, sergiler, ticari fuarlar, kurumsal kimlik ve
marakalama çalışmaları da yine tutundurma unsurlarındandır.
Pazarlama iletişimi, “ tüketicileri ikna edici yöndeki iletişimi sağlayan tüm pazarlama araçlarıdır.
…Tutundurma, tutumları ve davranışları etkilemek için satıcı ile alıcı arasındaki iletişimdir” (Odabaşı
& Oyman, 2006: 82). Pazarlama yönetiminin özellikleri şöyledir:



“Tutundurma iletişim kuramına dayanır ve ikna edicidir.



Doğrudan satışları kolaylaştırma amacı taşır, tutum ve davranışlara da yöneliktir.



Diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanır ve onların etkisi altındadır.



Ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve birlikte sinerjik
etki oluşturur.



İşletmelerin genellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir.



Genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır.
Sadece tüketicilere yönelik değil, pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir” (ibid. s.83).
Bazıları doğrudan satışları etkilemeyi amaçlayan tutundurma çalışmaları tutum ve davranışlarda da bir
biçimlendirme yaparlar. Örneğin bir düşüncenin benimsetilmesini amaçlayan sivil toplum örgütlerinin
“Suyumuzu koruyalım” temalı çalışmaları alabiliriz. Tutundurma elemanlarını bütünsel işlevleri içinde
düşündüğümüzde etkili olur. Pazarlama iletişim unsurlarından birinin eksik kaldığı noktada diğer
uygun eleman devreye sokulur. Üretilen mesajların tüketicilerin kararlarını etkileyecek güçte olması
için stratejik bir bakış açısı gereklidir. Bu stratejik bakış açısı ile alınan tüm kararlar, kurumun ortak
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amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmeyi hedeflemelidir. Tutundurma karması kapsamında yer alan tüm
iletişim unsurları, mesaja ilişkin bir bakış açısı edinerek birbirlerini tamamlayan iletiler
üretmektedirler. Dolayısıyla tüm iletiler tüketicilere ulaşmadan once, bütünleştirilmektedir. Ancak bu
bütünleşme sürecinde bazı sorunlar sözkonusu olabilmektedir. Bozkurt’a gore, kurumsal engeller,
yapısal, işlevsel ve kültürel engeller, üst düzey yöneticilerin kontrolü ve kurum içinde çalışanlara
bütünleşik pazarlama kuramının benimsetilmemesidir. Bunun dışında halkla ilişkiler ajanslarının da
kurum içinde departmanlara gore bütçe dağılımlarının engel teşkil etmesi söz konusudur. Bu nedenle
süreç tek elden planlanmalı ve yürütülmelidir. (Bozkurt, 2006: 140-141).
Tutundurma karması unsurları hem dolaylı hem de doğrudan yöntemlerle tüketicilerin hem psikolojik
hem de fiziksel yönden haz almalarını sağlamaya çalışmaktadır. Burada USP (Uniqe sales Promotion)
adı verilen ve ürünün satışını gerçekleştiren en önemli özellikleri vurgulayan “ürünün toplam önerisi”
kavramıyla karşılaşıyoruz. Örneğin Coca Cola’nın şişesinin tasarımı, tadı, rengi ve kokusu, yani
tüketiciyi fiziksel ve psikolojik olarak etkileyen ve onu diğer bütün muadillerinden ayıran özellikleri
bizi ürünün marka kimliğine yönlendiriyor. İşte bu marka kimliğini pazarlama elemanlarını kullanarak
bütünleşik yapı içinde nasıl sunarız, burada tutundurma stratejileri devreye giriyor.
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UYGULAMALAR
1. Çevrenizdeki kamu ve özel kuruluşları ilgilendiren ve onları etkileyen konuları ve
hangi kamuları nasıl etkilediğini tartışınız.
2. Ülkenizdeki ticari kuruluşların pazarlama aktivitelerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Konuların kaça ayrıldığını ve nasıl ele alındığını anlatınız.
2. Kamular hakkında bilgi veriniz. Kamular kaça ayrılır?
3. Kriz iletişimi nasıl yapılır?
4. Konu yönetimi halkla ilişkiler açısından neden önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi, kriz iletişim yönetimi ve brief
hazırlama konuları ele alınmış, hedef kitle gruplandırmaları, kurumsal kimlik ve medya
ilişkileri irdelenmiştir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi bir kamuya özgü önemli niteliklerden biri değildir?
a) Kamu, ayırt edilebilir niteliktedir
b) Kamu homojendir
c) Kamu, örgütünüz için önemlidir
d) Kamu, ciddiye alınmayı gerektirecek kadar büyüktür
e) Kamu, ulaşılabilir değildir.
2. “Konu yönetimi” kavramı Ivy Lee’nin zamanından beri varolmasına rağmen, bu terimi ilk kez W.
Howard Chase hangi yıl kullanmıştır?

a) 1974
b) 1975
c) 1976
d) 1977
e) 1978
3.”Migros’un Nostalji kampanyasıyla, pazarlama dünyasının uluslararası geçerliliği olan en
önemli ödülü olan ………. de kazanılmıştır.” Bu ifadedeki ödülün adı nedir?
a) Altın Pusula
b) Altın Effie
c) Cannes Lions
d) Kırmızı
e) Altın Lale
4. “……… amacı, şirket çıkarlarına da hizmet ederek genel kamuyla iletişim kurmaktır.” Buradaki
boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?”
a) Kurumsal iletişimin
b) İmajın
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c) İtibarın
d) Prestijin
e) Kurumsal kültürün
5. Brief sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?
a) Sonuç
b) Konu özeti
c) Analiz
d) İstatistik
e) Değerlendirme

6. “Konu yönetimi” kavramı Ivy Lee’nin zamanından beri varolmasına rağmen, bu terimi ilk
kez kullanan W. Howard Chase (1977) olmuştur. Fakat Chase, bu kavramı istenildiği gibi
kullanılan bir durumdan kurtararak, beş adımdan oluşacak şekilde sistemli bir hale getirmiştir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Konu yönetiminde hem uygulama aşamasında, gereken değişiklikleri yapabilmek için hala
zaman varken, hem de program tamamlandığında elde edilen sonucun etkinliğini
değerlendirin.
a)

Doğru

b) Yanlış

8. Konular, örgütlerin dikkate alması gereken durumlardır. Konu yönetimi ise, bir örgütün
ortaya çıkabilecek durumları önceden görmesi ve bu durumlar kontrolden çıkmadan önce
karşılık verebilmesini saplayan süreçtir. Halkla ilişkilerin pek çok özelliği gibi, konu yönetimi
de potansiyel olarak değişimi öngörmektedir.
a)

Doğru

b) Yanlış

9. Kamu ayırt edilemez.
a) Doğru

b) Yanlış

10. Kriz yönetiminde gizlilik ilkesi çok önemlidir.
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a) Doğru

b) Yanlış
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14. Halkla İlişkiler Yazarlığı

333

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölümde halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde
durulacaktır. Alıcı kitle analizi, kaynak güvenilirliği, Davranış bilimleri modeli, mesajın
açıklığı, kişiyi eyleme geçiren unsurlar ve tüm bunların halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında
kullanım biçimleri anlatılacaktır.

334

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkiler yazarlığı nedir?
2. Kişiyi eyleme geçiren unsurlar nelerdir?
3. İkna edici iletişim tarzını açıklayınız?
4. Mesajın açık olması ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkiler yazarlığı

İkna edici yazım tarzları

Uygulamalar yapılacak.

üzerinde durulacaktır. Alıcı
kitle analizi, kaynak
güvenilirliği, Davranış
bilimleri modeli, mesajın
açıklığı, kişiyi eyleme
geçiren unsurlar öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
•

Kamusal: Kamu ile ilgili.

•

Retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.

•

İmece: Birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle, bir kişinin ya da bir topluluğun işini
görmesi ve böylece işlerin sırayla bitirilmesi,
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GİRİŞ
Bu bölümde halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde
durulacaktır. Alıcı kitle analizi, kaynak güvenilirliği, Davranış bilimleri modeli, mesajın
açıklığı, kişiyi eyleme geçiren unsurlar ve tüm bunların halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında
kullanım biçimleri anlatılacaktır.

14. HALKLA İLİŞKİLER YAZARI VE HEDEFLER
Yazdıklarına olan yaklaşımları söz konusu olduğunda, bir halkla ilişkiler yazarı ile bir
gazetecinin pek çok ortak özelliği paylaşalar da, hedefler, alıcılar ve kanallar açısından halkla
ilişkiler yazarı farklılıklar göstermektedir.
Bir gazeteci genel olarak, öncelikle bir haber kuruluşunun abonelerine, izleyicilerine
ya da dinleyicilerine haber sağlamak üzere bilgi toplamak, bu bilgiyi işlemek ve sentez
yapmakla görevli kişidir. Profesyonel haberciliğin ayırt edici özelliği, bilginin nesnel bir
tarzda sunulmasıdır. Bir habercinin kişisel tercihi, sözcük seçimlerini ve olaya bakış açısını
etkileyebilir, ancak haberci genel olarak nesnel bir tutumu sürdürmeye çalışır.
Buna karşılık halkla ilişkiler yazarı, haber medyası ya da farklı iletişim kanalları ile
çok değişik türdeki alıcılarla iletişim kurmaya çalışan bir kuruluş tarafından işe alınmıştır.
Müşterilerinin adına bilgi sağlayan şirketler, hükümet temsilcilikleri, çevreci örgütler, işçi
sendikaları ya da halkla ilişkiler firmaları bu kuruluşlara örnek olarak verilebilir.
Halkla ilişkiler yazarın amacı nesnellik değil, bir fikri savunmak ya da desteklemektir.
Burada amaç, yalnızca bilgi vermek değil, aynı zamanda ikna ve motive etmektir. Manning,
Selvage & Lee Halkla İlişkiler şirketinin önceki başkanlarından Edward M. Stanton, Public
Relations Quarterly'de yazdığı bir yazıda, halkla ilişkiler faaliyetini: "strateji ve mesajları
belirlemek üzere müşterilerle çalışmak ve müşterinin yararına olacak bir şeyi yapmaya ikna
etmek üzere bu mesajları hedef kitlelere iletmek" biçimde tanımlamaktadır.
Burson-Marsteller'in Başkanı ve halkla ilişkiler alanında uzun süredir lider durumda
olan Harold Burson, yazarlığı da içerecek şekilde halkla ilişkiler faaliyetini şöyle
tanımlamaktadır: "kamusal kanaate katkıda bulunmak üzere, bilgiyi kamusal tartışma alanında
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(forum) geliştirmek." Etkili ve inandırıcı olabilmeleri için halkla ilişkiler mesajlarının
gerçeklere

dayanması

gerekir.

"Bununla

birlikte"

diyen

Burson,

sözlerini

şöyle

sürdürmektedir:
Bizler belirli bir düşünceyi savunan kişileriz ve bunu hatırda tutmamız gerekir. Bizler
belirli bir bakış açısının savunucularıyız - bu, bizim müşterimizin ya da patronumuzun bakış
açısıdır. Kamusal çıkara en iyi hizmetin, müşterimizin çıkarına hizmet olduğunu kabul
ederken, gazeteci olmadığımızı hatırlamamız gerekir. Bizim işimiz bu değildir.
Rhetoical and Critical Approaches to Public Relations (Halkla İlişkilerde

güzel

Konuşma-Yazma Sanatına İlişkin ve Eleştirel Yaklaşımlar) adlı eserin yardımcı yazarlarından
olan Profesör Robert Heath, bir fikri, bir yaşam biçimini vb. savunan ve destekleyen bir
kişinin rolünün, eskiden beri kullanıldığından dolayı köklü ve saygın olduğunu belirtmektedir.
Bu konudaki tarihçe, söylenilmesi gerekeni ve istenilen sonucu elde edebilmek için bunun
nasıl söylenilmesi gerektiğini belirleme yeteneği ifade eden retorik terimini 2000 sene önce
kavramlaştıran Aristo'ya kadar uzanmaktadır. Heath'e göre retorik, "önemli bir konuyu
kavrayabilmeleri için mevcut gerçekleri ve tartışmaları hedef kitleye gösterebilme yeteneği ve
zorunluluğudur."
Dolaysıyla, halkla ilişkilere yönelik tüm yazım biçimleri, "bu, örgütün hedeflerini
gerçekleştirmesine nasıl yardımcı olacak?" sorusu ile başlamaktadır. Örneğin, "verilen haber
ürün hakkındaki anahtar mesajları içeriyor mu ve müşteriler bundan nasıl yararlanabilir?
Şirket çalışanlarına yönelik bir bültenin editörünün de, çeşitli makaleleri planlarken
şirketin hedeflerini dikkate alması gerekir. Eğer bir şirket çalışanların verimliliğini arttırmak
istiyorsa, o zaman editör, (1) işlerinde yüksek verimlilik gösteren çalışanların özelliklerini ön
plana çıkarmaya, (2) bireysel verimliliği arttırmaya yönelik ipuçları ve öneriler veren ve
düzenli olarak yayınlanacak bir sütun geliştirmeye, (3) yüksek verimliliğin şirketi nasıl daha
rekabetçi yapacağına ve iş güvencesini garantileyeceğine dair bazı öyküler yazmaya karar
verebilir.

1. İkna Edici Tarzda Yazma
Amacınız hedef kitlenizi ikna etmektir. Mesajınız bir şekilde, birkaç şekilde ya da pek
çok değişik şekilde iletilebilir. Mesajın içeriği üzerinde çalışırken, alıcı kitle analizi, kaynağın
güvenilirliği, bireysel olarak ilgi duyulan konulara hitap etme, mesajın açıklığı, zamanlama ve
metin, simgeler, sloganlar, birkaç kelimenin baş harflerinin veya ilk hecelerinin bir araya
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gelmesiyle oluşan kelimeler, semantik, eyleme geçme için öneriler, içerik ve yapı gibi
kavramları da hatırda tutmanızda yarar vardır.

2. Davranışsal İletişim Modeli
farkındalık  potansiyel olarak hazır olma  tetikleyici olay  davranış
İletişim kurumlarının çoğu, mesajın alıcıya ulaşması ile sona erer. Buradaki varsayım,
okuyucunun ikna edileceği ve göndericinin hedefinin gerçekleşeceğidir.
PR Reporter'e göre, davranışsal iletişim modeli daha iyidir, zira kişilerin bir mesaja
dikkat etmelerine ya da eyleme geçmelerine neyin yol açtığını düşünmek üzere halkla ilişkiler
uygulayıcılarını zorlamaktadır. Bu konudaki dört aşamalı süreç şu şekildedir: (Wilcox, 2001,
Longman,ss: 46-50)
1. Farkındalık. İletişimin temel hedefi, herhangi bir davranışsal sürecin başlangıcı
olan, farkındalık yaratmaktır.
2. Potansiyel olarak hazır olma. Bireyin tutumlarının ve eğilimlerinin bir mesaja
dikkat etme ya da eyleme geçmeye beyinsel olarak hazır olup olmamaları üzerinde büyük
etkisi vardır. Alıcıların karşılık vermedikleri yönünde dikkate değer araştırmalar
bulunmaktadır. Mesajı duyabilirler, ancak bununla ilgili hiç bir şey yapmayabilirler.
3. Tetikleyici olay. Bu aşama, potansiyel hazırlık durumlarına göre eyleme geçme
olanağı tanır. Tetikleyici olay, eyleme geçmeyi sağlayan bir şeydir. Bu, bir hayır kurumundan
bağışla ilgili olarak gelen bir telefon olacağı gibi, çok kaza meydana gelen bir yolun
iyileştirilmesine ilişkin oldukça pahalı bir yatırım yapılması için oy kullanma ya da pazara
yeni bir ürünü tanıtmak için yapılan basın toplantısı olabilir. Halkla ilişkiler uzmanlarının
tetikleyici olaylar oluşturarak, bunları planlarına dahil etmesi gerekir. Dolayısıyla, ağırlık
merkezi iletişimden davranış motivasyonuna doğru kaydırılmış olur.
4. Davranış. Nihai hedef, kişileri bir şey alma ya da belirli bir davranış gösterme
konusunda motive etmek olsa da, insanlar bazen daha fazla basılı kaynak talep etme, satılan
malların örneklerine bakılabilen salonu (showroom) ziyaret etme, bir ürünü ya da düşünceyi
sınırlı olarak deneyebilme gibi ara davranışlar benimseyebilirler. Burada önemli olan,
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tetikleyici olayın hedef kitle tarafında neye yol açacağını tam olarak belirleyebilmektir.
(Wilcox, 2001, ss: 44,45)

3. Alıcı Kitle Analizi
Bir mesajın, hedef grubun değerleri ve inançları ile uyumlu olması gerekir. Örneğin,
benzin fiyatı ve trafik sıkışıklığındaki artışı vurgulayan bir mesaj söz konusu olduğunda,
kendi otomobilleriyle işe gidip gelen insanlar, araba imecesi* ve toplu taşımayla daha çok
ilgileneceklerdir. Anlamlı bir mesaj oluşturmak üzere hedef grubun tutumlarının ve
değerlerinin belirlenmesine bilgi kanalı oluşturma denmektedir. Alıcı kitlenin inançlarını
tanıma ve kitleyi oluşturan bireylerin özel ilgilerine göre belirli bir eylem belirleme tekniğidir.
Yukarıdaki örnekte, araba imecesi yapmak ya da toplu ulaşımı kullanmaya yönelik teşvik,
çevreyi koruma gibi nispeten soyut kavramlara göre daha harekete geçiricidir.

4. Kaynağın Güvenilirliği (Wilcox, 2001, Longman,ss: 46-50)
Eğer kaynak güvenilirse, o zaman bir mesaj hedef kitle için daha inandırıcı olur. Bu
nedenle, yazarlar kullandıkları bilgi ve alıntıları uzman olarak algılanan kişilere dayandırmaya
çalışırlar. Gerçekten de, uzmanlık, güvenilirlik konusunda anahtar öğedir. Diğer iki öğe ise,
içtenlik ve karizmadır. İdeal olarak, kaynağın bu üç özelliğe da sahip olması beklenir.
Apple'ın başkanı Steve Jobs, bu konuda verilebilecek güzel bir örnektir. Şirketi 1999
yılında yeniden canlandırma konusunda gösterdiği başarı, Apple ürünlerinin uzmanı ve
yüksek teknoloji konusunda vizyon sahibi bir kişi olarak güvenilirliğini büyük ölçüde
arttırmıştır. Sayısız gazete makalesinde ve yaptığı konuşmalarda, iMac ve iBook'un gerçekten
de piyasadaki en iyi ürünler olduğuna inanan, cana yakın ve hiç bir şey için endişelenmeyen
"tuhaf" biri izlenimini vermiştir. Jobs'un karizması da vardır. Öz güveni olan, kendinden emin
ve konuşkan biridir. Time'da belirtildiği gibi, "MacWorld Hayranları Alayı" (Adoring
Legions of MacWorld) adlı bir fan klübü de vardır.
Her şirketin Steeve Jobs gibi bir başkanı yoktur, olması da gerekmez. Mesaja ve alıcı
kitleye bağlı olarak, kaynak güvenilirliği sağlamak üzere çeştli kişiler ve bu kişilerden

arabası olan birkaç kişinin sırayla bir kişinin arabasıyla işe, okula vb. gitmek için kendi aralarında anlaşmaları
(İng. carpooling)

*
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yapılan alıntılar kullanılabilir. Örneğin, ekonomi dergisi için yeni bir ürünle ilgili basın
bildirisi hazırlıyorsanız, alıntı yapılabilecek en iyi kaynak, üretici şirketin araştırma-geliştirme
bölüm başkanıdır. Bu kişi öncelikle kişisel bilgi ve uzmanlığı nedeniyle güvenilir bir
kaynaktır. Eğer bir şirketin kazancı ile ilgili bir basın bülteni hazırlıyorsanız, bu durumda en
güvenilir kaynak, genel müdür ya da mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıdır. Her iki
kaynak da, konumları gereğince uzman kişilerdir.
Kaynak güvenilirliği kiralama yoluyla da sağlanabilir. Örneğin, Kaliforniya Çilek
Danışmanlık Kurulu, çileğin besin değeri konusunda konuşmak ve yapılması kolay tarifler
vermek üzere bir ev ekonomisi uzmanının televizyondaki sohbet programlarına katılmasını
sağlamaktadır. Bu programların izleyicileri olan ev kadınları, kendilerini bu iş için seçilmiş
kişi ile özdeşleştirmekle kalmayıp, konuşmacıyı bir uzman olarak da algılamaktadırlar. Eğer
konuşmacının iletilmek istenen mesaj hakkında samimi olduğu da aktarılabilirse, o zaman
fazladan bir güvenilirlik de oluşturulabilir.
İçtenlik, ünlülerin onayı söz konusu olduğunda, çok önemli bir öğedir. Michael
Jordan, onay verdiği ürünlerin hepsi hakkında uzman olamaz, ancak karizması oldukça
fazladır. İçtenlik ve karizma, kaynak güvenilirliği oluşturmak üzere ünlülerin kullanılmasında
ağırlığı olan öğelerdir. Ünlü kişiler öncelikle, herhangi bir ürün, hizmet ya da düşünceye
dikkat çekmek için kullanılırlar. Sponsorun amacı, söz konusu kişinin popülerliği ile ürünü
ilişkilendirmektir. Buna, aktarma (transfer) denilir.
Ancak bazı durumlarda, bir skandal ya da olumsuz olumsuz tanıtım nedeniyle ünlü
kişiler kaynak güvenilirliğini kaybedebilir. Florida portakal suyu üreticileri, Lori
Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Burt Reynolds'tan hemen vazgeçmiştir.
Üreticileri, Burt Reynolds'un evliliğinde yaşadığı sorunların, sağlıklı ve mutlu aile ürünü olan
portakal suyunun imajı ile çeliştiğini düşünmüşlerdir. Özet olarak, çeşitli kaynakların
güvenilirlik için kullanılması, büyük oranda hitap edilmek istenen alıcı kitlesinin özelliklerine
dayanmaktadır. Bu nedenle de, alıcı kitlesine yönelik analizler, etkili halkla ilişkiler mesajları
oluşturmada ilk adımdır.
5. Bireysel İlgi Alanlarını Dikkate Alma (Wilcox, 2001, Longman,ss: 46-50)
Bireysel ilgi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve alıcı kitle analizi ile bağlantılı olarak
ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler yazarının her zaman için alıcı kitlenin ne istediğinden
haberdar olması gerekir. Yeni bir gıda ürününü kamuya tanıtmak amacıyla yazılan bir metin
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örnek olarak verilebilir. Gıda endüstrisine (bakkaliyeler, tedarikçiler, toptancılar, dağıtıcılar)
hizmet eden ekonomi basınına gönderilen bir bülten; ürünün nasıl geliştirildiği, dağıtıldığı,
halkla nasıl ulaştırıldığı, üreticinin fiyat politikaları ya da tüketicilerin ürünün talep ettiğini
gösteren pazarlama çalışmalarını vurgulayabilir. Buradaki alıcı kitlesi, dağıtımın teknik
özellikleri, fiyatlandırma ve pazarlama için uygun yerle ilgilenmektedir.
Tüketiciler, bir gıda ürününün besin değeri, uygunluğu ve fiyatının yanı sıra, bu
ürünün benzerlerine göre neden daha üstün olduğu hakkında bilgi edinmek ister. Okuyucular
aynı zamanda, ürünün kullanıldığı menüler ve yemek tariflerini de görmek ister.

6. Kişileri Eyleme Yönlendiren Etkenler
İkna edici mesajlar genel olarak, alıcı kitlesinin özel ilgi alanlarına hitap eden bilgi
içerir. Charles Marsh'ın Communication World için derlediği ikna edici mesaj konuları
aşağıda sunulmuştur:

para kazanmak
merakı gidermek
para tasarruf etmek
aileyi korumak
zaman kazanmak
modayı takip etmek
külfetten kaçınmak
güzel şeylere sahip olmak
daha fazla rahatlık
damak tadına uygun şeyler yiyebilmek
daha sağlıklı olmak
diğerleri gibi olmak
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daha temiz olmak
sorundan uzak durmak
acıdan kaçmak
eleştiriden uzak durmak
övgü almak
bireysel olmak
popüler olmak
şöhretini korumak
sevilmek / kabul edilmek
güvende olmak
malına sahip çıkmak
daha kolay iş yapmak
daha fazla eğlence
emniyette olmak

7. Mesajın Açıklığı
Her zaman söylendiği gibi, eğer alıcı sizin mesajınızı anlamazsa iletişim
gerçekleşmez. Bu nedenle, biçim ve içerik açısından hedef kitlenizin özelliklerine göre mesaj
oluşturmanız önemlidir. Barolar birliği bir ara, bir kaza durumunda sürücülere haklarının ne
olduğu konusunda bilgi sağlayan bir broşür oluşturmaya karar vermişti. Ancak birlik zaman
içinde broşürü hukuk terimleriyle doldurunca, broşür kamu için işe yaramaz hale geldi. Bu
soruna getirilebilecek bir çözüm, tüm halkla ilişkiler malzemesini kopyalayıp, bunu hedef
kitle üzerinde denemektir. İkinci çözüm, bu tür dokümanlar hazırlanıp dağıtılmadan önce
okunabilirlik ve anlaşılma formüllerini uygulamaktır. Pek çok formül, her cümledeki kelime
sayısına ve her 100 sözcükteki tek heceli sözcük sayısının belirlenmesine dayanmaktadır.
Genel olarak, standard yazım tarzında her 100 kelime için 140-150 hece olmalı ve her cümle
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yaklaşım 17 sözcükten oluşmalıdır. Time gibi haber dergileri ve günlük gazetelerde bu oran
kullanılmaktadır.

8. Zamanlama ve Bağlam
Profesyonel iletişimciler genel olarak zamanlamanın her şey olduğunu ifade
etmektedir. Otomobilleriyle işe gidip gelen insanlar için daha önce verilmiş bir örnekte
olduğu gibi, spor otomobil sahiplerini araba imecesine (carpooling) ya da toplu taşımı
kullanmaya yönlendirmek için en uygun zaman, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir artışın olduğu
dönemdir. Bağlam için verilebilecek diğer güzel bir örnek de, karayolları genel müdürlüğü
(ABD)

tarafından yapılmış olan ve sıkışık trafikte A noktasından B noktasına gidişin geçen

yıla oranla 20 dakika daha fazla zaman aldığını gösteren bir çalışmadır. Bu örmeklerin her
ikisi de, "tetikleyici olaylar" için verilebilecek güzel örneklerdir.
Mesajınız, uygun biçimde değerlendirilebilecek bir zamanda ulaşmalıdır. Eğer çok
erken varırsa, alıcı kitlenizin konu hakkında düşünmeye henüz hazır olmayabilir. Nisan ayı,
kış sporları ve gereçleri hakkında konuşmak için uygun bir zaman olmayabilir, fakat Ekim
tam zamanıdır. Gelir vergisi hakkında bilgi, beyanname vermek için son tarih olan 15
Nisan'dan önce ilgi çekicidir, fakat bu tarihten sonra hiç haber değeri yoktur. Erkeklerde
görülen kelliğe bulunan çare hakkındaki haberler, orta yaşlı kel erkeklerde her zaman için
büyük ilgi uyandırır. (Wilcox, 2001, Longman,ss: 46-50)

9. Simgeler, Sloganlar ve Kısaltmalar (Acronym)*
Kızılhaç (Ortadoğu'da Kızılay) dünyada en çok tanınan insanı yardım kuruluşudur.
İsim tek başına fazla bir şey ifade etmemekle birlikte, simge kolayca tanınmakta ve kuruluş
tarafından sağlanan yardım ve bakımla özdeşleştirilmektedir. Bayraklar da birer simgedir.
Dünyaca ünlü bir simge oluşturma olanağınız bulunmuyor, ya da böyle bir şey kesin olarak
mümkün değilse, belirli bir kuruluşu simgeleyen çizimsel (grafik) bir şey bulmaya çalışın.
Buna marka oluşturma denir ve şirketler genellikle, tüketicilere güvenilirlik ve kalite mesajı
verecek simgeleri oluşturmak için milyonlar harcarlar.

*

bir adın, özellikle bir kurum ya da kuruluş adının ilk harflerinden oluşan sözcük (ör. NATO)
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Sloganlar da büyük oranda ikna edici olabilir. Kolayca hatırlanabilecek ve telaffuz
edilebilecek birkaç sözcükle, anahtar bir kavramı ifade ederler. Günümüzde şirketler bu
konuda çok bilinçlidir.
Dolayısıyla, American Express, "Onsuz evden çıkmayın," Altoids, "Tuhaf biçimde
keskin nane," Hewlett-Packard, "olasılıkları genişletmek" gibi sloganları logolarıyla birlikte
kullanmaktadır. Tanıtmak istediğiniz şeyin ana fikrini ifade eden bir slogan bulmanız,
hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kısaltmalar, etkili olabildiği gibi gülünç de olabilir. Kuruluşların adlarını oluşturan ya
da bir eylemi tanımlayan sözcüklerin baş harflerınden türetilmiş kısaltmalar bazı durumlarda
çok yararlı olabilir. Bu konudaki güzel bir örnek NOW'dır (National Organization for Women
- Ulusal Kadın Örgütü). Kolaylıkla haırlanması ve telaffuz edilebilmesinin yanı sıra, siyasal
bir oluşumu özlü bir biçimde ifade eder. Bu kadınlar eşitlik için mücadele vermekte ve bu
eşitliği "şimdi" (NOW) istemektedirler. Kısaltmaların kullanılması konusunda diğer iyi bir
neden de, uzun bir adın kısaltılmasıdır. AIDS'in anlaşılması ve yazılması, "acquired immune
deficiency syndrome"dan çok daha kolaydır.

•

Anlambilim (Semantik) (Wilcox, 2001, Longman,ss: 46-50)
Sözlükteki tanımlar açık ve kesin olabilir, ancak kelimeler için farklı bir boyut daha

vardır: farklı bireyler ve gruplar için geçerli olan yan anlam. Sözcüklere verilen anlam ve bu
anlamlarda zaman içinde görülen değişimler, dilbilimin bir dalı olan anlambilimin
konusudur.
Örneğin, "gay" sözcüğünün Amerikan toplumundaki evrimini ele alalım. Bu sözcük
geleneksel olarak; şen, neşeli, keyifli, şakrak ve mutlu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu
sözcük 19. yüzyılda parlak renkler ve neşeli, canlı dans için kullanılmıştır. Ancak, 1920'lere
ve 30'lara gelindiğinde, renkli ve parlak dünyadaki fahişelere yönelik bir şifre gibi
kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze ise "gay" sözcüğü eşcinselleri ifade etmek için
kullanılmaktadır. İkna edici tarzda yazmak ve hedef kitleyi etkilemek için anlambilim
konusunda duyarlı olmanız gerekir.
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• Biçim ve İçerik
Sahne temsilleri ve güzel bir öykü insanları motive eder. Gözü pek hareketler ve
insana dair heyecan verici durum ya da olaylar onları duygulandırır. Mesajınızın renksiz
gerçekler, hatta güzel sözlerin ötesine geçmesi gerekir. Eğer hakkında konuştuğunuzu şeyi
belirgin bir biçimde betimleyebilirseniz, -sözcüklerle resimler çizebilirseniz- mesajınız çok
daha ikna edici olacaktır. Bir dizi teknik, mesajınızın çok daha ikna edici hale gelmesini
sağlar. Aşağıda, yazıma ek olarak kullanılabilecek teknikler sunulmuştur.

• Drama
Herkes güzel bir öyküden hoşlanır. Öykü anlatımı genellikle bir olay ya da durumun
çizisel (grafik) olarak betimlenmesiyle desteklenir. Gazeteler sık sık okuyucuların ilgisini
artırmak için bir olayı oyunlaştırma yoluna giderler. Dolayısıyla, AIDS'e yakalanmış birinin
günlük yaşamı, hükümetin harcamaları kısması nedeniyle sosyal yardım alamayıp zor duruma
düşen bir aile, ilk defa işsiz kaldığı için ne yapacağını bilemez durumdaki bir yönetici ile ilgili
haberlerle karşılaşırız. Haber merkezinde buna, konunun insancıllaştırılması denir.
Oyunlaştırma halkla ilişkilerde de kullanılır. Özellikle yardım kuruluşları bağış
toplayabilmek için kamuyu şaşkınlığa uğratarak harekete geçirmeye çalışırlar. Buradaki
düşünce, ıstırap ve trajediyi kişiselleştirmektir. Sudan'da iskelete dönmüş bebeğinin cansız
bedenine sarılmış olarak ağlayan bir annenin görüntüsü 3 milyon Afrikalının açlıktan
kırıldığını söylemekten çok daha ikna edicidir. Okuyucular ve izleyiciler, grafik olarak
yardıma ihtiyaç olduğunu gösteren o annenin kaybı ile kendilerini özdeşleştirirler. Tek başına
büyük rakamlar soğuk ve kişisellikten uzaktır, bu nedenle de duygular üzerinde ya çok az
etkileri olur, ya da hiç etkileri olmaz. Oyunlaştırmanın daha dünyasal olarak kullanımı,
öykünün ekonomi basınına gönderilerek uygulanmaya konmasıdır. Üreticinin, bir kişi ya da
şirketin bir ürünü nasıl kullandığı hakkında bir makale hazırladığı bu uygulamaya bazen
durum incelemesi tekniği de denir. Örneğin, Honeywell şirketi, ürettikleri sıcaklık kontrol
sistemini kullanan işyerlerinin ve kuruluşların nasıl para tasarruf ettiklerine dair birçok öykü
hazırlamıştır.

•

İstatistikler
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İnsanlar şu veya bu nedenle istatistiklere hayranlık duyarlar. Oldukça kesin görünen
rakamların kullanılması, inandırıcılık sağlayacak biçimde nesnellik, büyüklük önem ifade
eder. (Wilcox, 2001, Longman,ss: 46-50)
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UYGULAMALAR

1. Okuduğunuz metinlerin düz anlamlarını ve yan anlamlarını çıkarın ve tartışın.
2. Öyküleri okuduktan sonra, bu öyküleri dramalaştırarak anlatın.
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Uygulama Soruları

1) Davranışsal iletişim modelini açıklayınız?
2) Sunum yapmadan önce alıcı kitle analizi neden önemlidir?
3) Etkili sunum için gerekli faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde
durulmuştur. Alıcı kitle analizi, kaynak güvenilirliği, Davranış bilimleri modeli, mesajın
açıklığı, kişiyi eyleme geçiren unsurlar ve tüm bunların halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında
kullanım biçimleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Manning, Selvage & Lee Halkla İlişkiler şirketinin önceki
başkanlarından biridir?
a) Longman
b) Wilcox
c) Williams
d) E. Zola
e) Edward M. Stanton
2. “………. göre, davranışsal iletişim modeli daha iyidir, zira kişilerin bir mesaja dikkat
etmelerine ya da eyleme geçmelerine neyin yol açtığını düşünmek üzere halkla ilişkiler
uygulayıcılarını zorlamaktadır.” Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) PR Reporter
b) IPRA
c) PRSA
d) TUHİD
e) İDA
3. “Anlamlı bir mesaj oluşturmak üzere hedef grubun tutumlarının ve değerlerinin
belirlenmesine ………. denmektedir.” Bu ifadeyi tamamlamak için en uygun yanıt
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz yeteneği
b) Bilgi kanalı oluşturma
c) Sonuç alma
d) Yeniden değerlendirme
e) Ortaklık kurma
4.” Genel olarak, standard yazım tarzında her 100 kelime için 140-150 hece olmalı ve her
cümle yaklaşım …. sözcükten oluşmalıdır. Time gibi haber dergileri ve günlük gazetelerde
bu oran kullanılmaktadır.” Bu ifadeyi tamamlamak için en uygun yanıt aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 15
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b) 16
c) 17
d) 18
e) 19
5. Anlambilim kavramı başka nasıl ifade edilebilir?
a) Şemantik
b) Fonetik
c) Diksiyon
d) Semantik
e) Ontoloji

6. Genel olarak, standard yazım tarzında her 100 kelime için 140-150 hece olmalı ve her

cümle yaklaşım 17 sözcükten oluşmalıdır. Time gibi haber dergileri ve günlük gazetelerde bu
oran kullanılmaktadır.
A) Doğru

b) Yanlış

7. Sunum yapmadan önce alıcı kitle analizi önemlidir.
A) Doğru

b) Yanlış

8. Drama ve istatistikler Etkili sunum için gerekli faktörler değildir.
A) Doğru

b) Yanlış

9. Güzel şeylere sahip olmak Kişileri eyleme yönlendiren, ikna edici mesaj konularındandır.
a) Doğru

b) Yanlış

10. Sunum yaparken kaynağın güvenilir olması gerekmez.
A) Doğru

b) Yanlış
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