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ÖNSÖZ

21. yüzyılda iletişim çok boyutlu bir yapıya kavuşmuş, sınırları aşmış, toplumları birbirine
yakınlaştırmıştır. Bu ders kapsamında kültürün iletişim olgusundaki önemine vurgu yapılacak, etkili
iletişim teknik ve yöntemleri kullanıldığında kültürler arasındaki kaynaşmanın, birbirini tanıma ve
anlamanın artığına işaret edilecektir.
Toplumlar birbirlerinin kültürlerini tanıdıkça, birbirlerini daha çok anlamakta, anladıkça
ortak yönlerini bulmakta; bu da beraberinde pekçok sorunun çözümünü getirmekte, barışa,
kardeşliğe ve huzura katkı sunmaktadır.
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YAZAR NOTU

İletişim bilimleri alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin artık kendi ulusal sınırları
içinde kalmaları, sadece kendi ülke ve toplumlarını tanımaları yeterli değildir.
Küreselleşmenin de beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm dinamiği dışa açılmayı,
başka toplumları, kültürleri tanımayı zorunlu kılmaktadır.
Bu ders uluslar arası ve kültürler arası iletişim olgusunun önemini anlatırken,
iletişimcilere şu mesajı da vermektedir: Bir ayağınız kendi ülkenizde, medeniyet değerlerinizde
ve kültürünüzde olmalı; diğer ayağınızla (tıpkı bir pergel gibi) dünyanın diğer toplumlarını
incelemeli, kültürlerini tanımalı, onları anlamaya çalışmalısınız.
Böyle bir vizyon kendi kültürünüzü ve değerlerinizi daha iyi anlayıp başkalarına anlatma
imkanı verdiği gibi sizleri de “dünya vatandaşı” yapar.
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1. YENİ ULUSLARARASI SİSTEM VE KÜRESELLEŞME OLGUSU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Yeni uluslar arası sistem ve küreselleşme olgusu
1.2.Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdikleri
1.3.Bilgi;Küreselleşmenin en önemli üretim faktörü

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

-Küreselleşme beraberinde hangi değişim ve dönüşümleri getirmiştir?

-Küreselleşmeye direnmek mümkün müdür?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küreselleşme olgusu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bilgi toplumu

Teorik olarak küreselleşme
kavramının öğrenilmesi ve
dünyayı nasıl değiştirdiğinin
farkına varılması

Teknolojik gelişme
Kültür

4

Anahtar Kavramlar

Küreselleşme
Bilgi toplumu
Değişim yönetimi

5

Giriş
21. yüzyılın en önemli olgularından biri küreselleşme süreci… Küreselleşme henüz bir süreç
ve bu süreç “savunanları”, “karşı çıkanları” ve “kuşkuyla yaklaşanları” olmasına rağmen hızla
akmaya devam ediyor. Küreselleşme sürecinin kazananları olduğu gibi elbette kaybedenleri
de var. Küreselleşme, ne radikal savunucularının ifade ettiği gibi “her derde deva”, ne de
karşıtlarının vurguladığı gibi “her türlü kötülüğün baş sorumlusu”... Küreselleşme sürecinden
rasyonel bir biçimde yararlanmak için; önce bu süreci çok iyi tahlil etmek, süreci ortaya
çıkartan faktörleri tanımak, sürecin akışını sağlayan olguları bilmek ve tüm bunlara göre
pozisyon almak gerekiyor. Küreselleşmenin hem nimetleri var hem de külfetleri...
Nimetlerinden yararlanmak için önce külfetlerinin faturasını ödemek gerekiyor...
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1.1. Yeni Uluslararası Sistem ve Küreselleşme Olgusu
21. yüzyılda dünyamız iki kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu yeni uluslararası
sisteme evrilmiştir. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan küreselleşme süreci
ekonomiden siyasete, kültürden medyaya kadar pek çok alanda köklü paradigma
değişimlerine yol açmıştır. Sınırlar kalkmış, dünya adeta bir köye dönmüş, teknolojinin ve
internetin hızla hayatımıza girmesiyle birlikte yepyeni bir düzen kurulmuştur.
Bu yeni uluslararası düzeni ve onun beraberinde getirdiklerini doğru anlayan,
kodlarını çözen ve ona göre davranış geliştiren ülkeler/toplumlar rekabet üstünlüğü elde
etmekte, öne çıkmaktadır. Özellikle iletişim alanındaki gelişmeler baş döndürücü niteliktedir;
hedef kitlelerine ulaşmak/mesaj vermek isteyen markalar, kurumlar, kuruluşlar bu yeni
düzenin paradagmalarını çok iyi anlamalı, tüketicide meydana gelen değişim ve dönüşümleri
yakından takip etmelidir.
Yeni uluslararası sistemi anlamak için küreselleşme olgusunun ne olduğunu, nasıl bir
değişim ve dönüşüm getirdiğini kavramak gerekmektedir.

1.2. Küreselleşme Kavramı
Küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin
yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması olarak tanımlanmaktadır.
Bu genel tanıma rağmen, küreselleşmenin tanımı üzerinde tam bir ittifak sözkonusu
değildir. Küreselleşmeyi ele alan pekçok çalışma, küreselleşme kavramına farklı açılardan
yaklaşmakta, kendilerince önemli buldukları unsurları ön plana çıkartmaktadırlar.
Küreselleşme olgusunu değişik boyutlarıyla kavrayabilmek için bu tanımların bilinmesi
faydalı olacaktır.
Roland Robertson, küreselleşmeyi “hem dünyanın küçülmesini simgeleyen, hem de
bir bütün olarak dünyanın bilincinin güçlenmesini gönderme yapan bir kavram” olarak
tanımlamaktadır. Robertson, küreselleşmenin modernliğin doğrudan bir sonucu olarak
görülemeyeceğine dikkat çekerek, “küreselleşme ile modernleşmeyi bir tutmak da yanlış
olacaktır” demektedir.
Küreselleşmeyi, “çağdaş emperyalizmin 1980’lerden itibaren yaygınlaşan ve Sovyet
sisteminin çöküşünden sonra tek ve kaçınılmaz bir olgu olarak dünyaya sunulan yeni adı ”
olarak tanımlayan Taner Timur, küreselleşmeyi kapitalist sermaye birikiminin yeni bir
aşaması olarak ifade etmektedir.
Modern dönemdeki zaman/mekân uzaklaşması düzeyinin önceki bütün dönemlerden
çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Antony Giddens, küreselleşmeyi şöyle
tanımlamaktadır: “Yerel ve uzak toplumsal biçim ve olaylar arasındaki ilişkiler de buna
uygun olarak ‘esnerler’... Küreselleşme asıl olarak bu esneme sürecine işaret eder; farklı
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toplumsal bağlamlar ya da bölgeler arasındaki bağlantı biçimleri bir bütün olarak yerküre
yüzeyinde şebekeleşir. Böylece küreselleşme, uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların
kilometrelerce uzaktaki olaylarla biçimlendirildiği, ya da bunun tam tersinin söz konusu
olduğu yollarla bağlayan, dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır...” Bu süreci
“diyalektik bir süreç” olarak tanımlayan Giddens, “yerel oluşumlar, onları biçimlendiren çok
uzak ilişkilerin tam tersi doğrultuya da yönelebilirler. Yerel dönüşüm, toplumsal bağlantıların
zaman ve mekân üzerinde yanlamasına genişlemelerinin bir parçası olduğu için,
Küreselleşmenin de parçasıdır” yorumunu yapmaktadır.
Küreselleşmenin günümüzdeki en belirgin özelliği çok boyutlu bir hale gelmesidir.
Hem ekonomik sınırlar hem de ekonomi dışındaki sınırlar artık ortadan kalkmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte, ticaret sadece birkaç ülke arasında yapılan bir işlem olmaktan
çıkmış, coğrafi bakımdan çok farklı bölgelerde bulunan birçok ülke arasında yapılır hale
gelmiştir. Sadece mal ve hizmet ticareti değil, aynı zamanda üretim faktörlerinin tümü, yani
sermaye, teknoloji ve işgücü de küreselleşmektedir. Şirketlerin ve istihdam piyasalarının
sınırlarının kalkmasıyla birlikte zaman ve mekân boyutunu aşan yeni ağlar ortaya
çıkmaktadır. İnternet ve sanal şirketler, bu yeni ağlara verilebilecek en güzel örneklerdir.
Küreselleşmenin her şeyden önce bir “ideoloji” olduğunu vurgulayan yaklaşımlar da
mevcuttur. İdeolojinin, kendi gerçeğini hızla yayarak, gerçeğin iletebildiği bilgiyi sildiği ve
yerine de ‘globalci gerçeği’ koyduğu belirtilmektedir. Küreselleşme ideolojisinin “özel olanın
etkinliği yargısını, kamusal olanın etkinsizliği yargısıyla yerleştirdiği” vurgulanarak, “özel
olan tanımlanmaktansa, kamusal olan “öteki”leştirilmiştir” yorumu yapılmaktadır.
Küreselleşmenin, kültürel homojenlikle, kültürel heterojenlik arasındaki çarpışmayı
simgelediği, daha doğrusu bu çarpışmanın aldığı biçimi tanımladığı belirtilmektedir.
Küreselleşme, “kimliğin ya da topluluğun tanımlayıcı ögesi olmak için aynılık ile farklılığın
verdiği mücadeleyi niteleyen bir nosyon” olarak da ifade edilmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte sorunların da “global bir nitelik” kazandığı belirtilerek,
nükleer kazalar, asit yağmurları, çevre kirliliği gibi global felaketlerin modern toplumu bir
“risk toplumuna” dönüştürdüğü ifade edilmektedir. Risk toplumunda, sorunlar ve ilişkiler
ulusal sınırları aşmakta, global nitelikteki sorunlara global çözümlerin bulunması
gerekmektedir. Sanayi toplumunda teknolojik gelişme neticesinde geleceğe duyulan bir güven
mevcut idi, oysa risk toplumunda belirsizlik ve güvensizlik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle
risk toplumu, bu belirsizliğe karşı “global güven birliğine” ihtiyaç duymaktadır. Son
zamanlarda gündeme gelmeye başlayan çevre örgütleri gibi yeni toplumsal hareketler, bu
global güven birliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulunmaktadır.
Antony Giddens ise, riski, modern toplumun küreselleşme sürecinden kaynaklanan
yapısal bir özelliği olarak görmektedir. Giddens’a göre, modern toplum güven ile riski birlikte
içeren bir toplumdur ve Küreselleşme, “risklerin giderek artmasıyla gündeme gelen bir
belirsizlik durumunu” temsil etmektedir.
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Küreselleşmeyi, “uluslararası ekonominin seyri içinde kapitalizmin kendi dinamiğiyle
vardığı bir aşama” olarak tanımlayan yaklaşımlar da mevcuttur. Bu yaklaşıma göre,
küreselleşme henüz belli bir sona ulaşmadığı veya hız kesmediği için gözle görülür bir olgu
olduğu kadar, halen canlılığını koruyan bir dinamik olarak da nitelenmektedir.
Küreselleşme; toplumdan global topluma, uluslararası ilişkilerden global ilişkilere ve
dünya sisteminden global sisteme geçişi niteleyen bir süreç olarak nitelendirilmekte, global
toplum nosyonunun bir çözümleme birimi olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşmeyle ilgili üç boyutlu bir yaklaşımdan söz edilmektedir:
a. Epistemolojik olarak; global toplum nosyonunun ekonomik ve siyasal
indirgemeciliğe düşmeden, toplumsal değişimi açıklama potansiyeline sahip olması,
b. Ontolojik olarak; ulusal toplumlardan bağımsız bir hareket tarzı ve kendine özgü
bir mantığı olan ama aynı zamanda ulusal ve yerel ilişkiler üzerinde ciddi etkileri olan
bir global toplumun oluşmakta olduğunun tanınması,
c. Yöntemsel olarak; artık ulusal ve yerel ilişiklerin global dinamiklere gönderimde
bulunmadan açıklanamayacağının öne sürülmesi ve böylece global toplumun bir
çözümleme birimi olarak ele alınması.

Küreselleşmeyi kapitalizmin gelişmesinde bir aşama olarak görenlere göre; “pazarın
dünya ölçeğinde büyümesi, ulusal sınırlar dışına çıkması ve dünyanın tek bir pazar haline
gelmesi” küreselleşmeyi tarif etmektedir.
Uluslararası Para Fonu (IMF) da “teknolojinin hızlı gelişmesi ve geniş bir alana
yayılmasıyla; uluslararası sermaye, mal ve hizmet akışının dünya çapında ülkeleri birbirine
bağımlı hale getirmesini” küreselleşme olarak tanımlamaktadır.
Dünyanın 1800’lerin ortalarından 1920’lerin sonlarına kadar günümüzdekine benzer
bir küreselleşme çağı yaşadığına dikkat çeken Thomas Frıedman’a göre, şu anda içinde
bulunduğumuz duruma ‘küreselleşmenin ikinci raundu’ diyebiliriz. Frıedman, iki
küreselleşme çağı arasındaki farklılığı şöyle dile getiriyor: “Önceki küreselleşme çağıyla
şimdiki arasında pek çok benzerlik bulunsa da bugün yeni olan şey, dünyanın tek ve
globalleşmiş bir pazar halinde birbirine kenetlenmiş olmasının derecesi ve yoğunluğudur.
Yeni olan bir başka şey de, bu sürece katılan ve ondan etkilenen insan ve ülkelerin sayısıdır.
1914 öncesindeki küreselleşme çağı belki yoğundu ama pek çok ülkeyi dışarıda bırakıyordu.
O günün koşullarına göre belki büyük ölçekliydi, ama mutlak olarak bakıldığında bugüne
kıyasla çok küçüktü. Mahiyet açısından bakıldığında; önceki küreselleşme çağı ulaşım
maliyetlerindeki düşüşe dayanıyordu. Bugünün küreselleşme çağı ise telekomünikasyon
maliyetlerindeki düşüşe dayanıyor. Bu yeni teknolojiler dünyayı daha da sıkı biçimde
birbirine kenetliyor.”
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Fridman, içinde bulunduğumuz küreselleşme çağını benzersiz kılan şeyin, “geleneksel
ulus devletlerin ve şirketlerin yanı sıra bireylerin de bu teknolojiler yardımıyla daha uzağa,
daha hızlı, daha ucuza ve daha derinden ulaşabilmesi” olduğunu söylerken küreselleşme
sürecinin kendine özgü özelliklerine dikkat çekmektedir. Friedman, “ilk küreselleşme çağı
dünyayı “büyük” boydan, “orta” boya indirdiyse, şimdiki küreselleşme çağı onu “orta”
boydan “küçük” boya indiriyor” yorumu ile de küreselleşme sürecinin derin etkilerine vurgu
yapmaktadır.
Küreselleşme kavramına hangi bakış açısıyla yaklaşılırsa yaklaşılsın küreselleşme
gerçeği; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda pekçok değişime neden olmakta,
ortak değerlerin dünya çapında yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

1.3. Küreselleşme Süreci
Dünyamız son yıllarda ciddi değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. Uluslararası
ilişkilerde, ulusal ilişkilerde, toplumlararası ilişkilerde, hatta günlük yaşam alanlarımızda, bu
değişim ve dönüşümlerin ciddi sonuçları doğmakta, yeni oluşumları ortaya çıkarmakta ve
bizleri bir zihniyet değişikliğine zorlamaktadır. Hem ekonomik hem de siyasal ve kültürel
alanlarda yaşadığımız, karşı karşıya kaldığımız ve bizi belli bir oranda “zihin karışıklığı”
içinde bırakan bu değişim ve dönüşümler, en genel anlamları ve nitelikleri içinde,
“küreselleşme süreçleri” olarak tanımlanmaktadır.

1.3.1. Küreselleşme Sürecinde Zaman/Mekân Sıkışması
Küreselleşme sürecinin en temel niteliği, zeman/mekân ilişkisinde gündeme gelen
radikal dönüşümler olarak belirtilmektedir. Küreselleşme bu anlamda toplumsal ilişkilerin
dünya düzeyinde ‘yoğunlaşmasıyla’ ortaya çıkan bir zaman/mekân sıkışmasını
nitelemektedir. Global/Yerel diyalektiği diye adlandırılabilecek bu zaman/mekân sıkışması,
hem zamanın hem de mekânın yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Küreselleşme
sürecinin sadece büyük ölçekli sistemlerle değil, aynı zamanda toplumsal deneyim ve
pratiklerdeki dönüşüm ve değişimlerle de bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Küreselleşme
sürecinin, günlük yaşam deneyim ve pratiklerinin kurucu ögelerinden biri olarak da ele
alınması gerektiği belirtilmektedir.
Küreselleşme sürecinin günlük yaşamı dönüştürücü etkisine işaret eden Beck, bu
sürecin çoğu zaman çelişkiler içerdiğini, çatışma, kopuş, tezatlık ya da ayrıştırma
mekânizmaları oluşturduğunu belirtmektedir. Küreselleşme, “çelişkilerle çevrelenmiş” ama
aynı zamanda “dönüştürücü etkisi olan” bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşmenin
yerel, ulusal ve global ilişkiler ağı içinde gündeme gelen bir “belirsizlik durumunu”
tanımladığı belirtilmektedir. Küreselleşme, toplumsal ilişkilerin “dokunmuş bir belirsizlik”,
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bireylerin ve kollektif kimliklerin “ontolojik bir güvensizlik” içinde yaşadığı ve kendisinin de
bir “risk toplumuna” dönüştüğü bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşme sürecinin eşitsizlik, işsizlik, ümitsizlik ve dışlanma gibi sosyal
sorunların artmasına neden olduğu ve bu konuda kaygıların giderek arttığı da belirtilmektedir.
Küreselleşme sürecinin “ulusların sosyal bütünlüğünü devam ettirme güçlerini” zayıflattığı
ifade edilmektedir.
Küreselleşme sürecinde kazanan bireyler, toplumlar ve uluslar yanında kaybedenlerin
de olduğu unutulmamalıdır. Belirli işgücü gruplarında ve coğrafi bölgelerde kayıplar
yoğunlaşırken, küreselleşmenin üstlenilmesi gereken maliyetleri her geçen gün artmaktadır.
Bu nedenle küreselleşme süreci uluslararası toplumun korkuları arasında her geçen gün daha
ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde hızla yaygınlaşan eşitsizlik, adaletsizlik ve
ümitsizlik gelecekte ciddi boyutlarda yaşanacak bir belirsizliğin ve karmaşanın önemli
işaretleri olarak algılanmaya başlanmıştır.
Küreselleşme sürecinde kazanımların, maliyetlerden daha fazla olacağını belirten
görüşler de mevcuttur. Küreselleşme sürecinde kazananların daha ağır basacağını savunanlar,
“öncelikle dönüşüm maliyetli olacak, ancak kaybedenlerin kayıpları zaman içinde kazananlar
tarafından karşılanacak ve sonuçta global toplum bütünüyle bir gelişme gösterecektir”
demektedirler.
Bu iyiniyetli yaklaşım, küreselleşme sürecinde yaşanan dengesizlikler, eşitsiz gelir
dağılımı ve zengin ülke/fakir ülke arasındaki uçurum dikkate alındığında pek tutarlı
gözükmemektedir. Küreselleşme süreci ne yazık ki, zengini daha zengin yaparken, fakiri de
adeta açlığa mahkum etmektedir.

1.3.2. Küreselleşme Sürecinde Boşluk ve Çelişkiler
Küreselleşme süreci; devlet egemenliği söylemini sorunsallaştıran hem ulusal topluluk
nosyonunu, hem de ulus devlet arasında varsayılan birliği çözen ve böylece veri olarak alınan
egemenlik kuramıyla bugünün ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamı arasında ciddi boşluklar
ve çelişkiler oluşturan bir süreç olarak da nitelendirilmektedir.
Fuat Keyman, küreselleşmenin bu tanımının iki noktaya işaret ettiğinin altını
çizmektedir: Birincisi, küreselleşme, egemen demokratik modern devlet kuramının varsaydığı
“ulusal topluluk” nosyonunu yıkmakta ve sonuçta devlet ile toplum arasındaki temsiliyet
bağını kopartarak bir ayrışmaya yol açmaktadır. Bugün ulusal toplumlar, hükümetlerinin
kararlarını, politikalarını ve eylemlerini artık hiçbir şekilde programlayamamakta, hükümetler
de vatandaşları için neyin doğru ya da uygun olacağını belirleyememektedir. Ulusal kimliğin
parçalanması ve farklı kimlik politikalarının ortaya çıkması da küreselleşme sürecinde
devletin toplumsal taleplere uygun politikalar üretme yeteneğini yitirmesine yol açmaktadır.
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İkincisi, küreselleşme süreci, modern egemen devlet kuramıyla 21. yüzyıla girmekte
olan dünya arasında açıkça gözlemlenebilecek temel boşlukları ve çelişkileri yansıtmaktadır.

Fuat Keyman, Held’in bu boşluk ve çelişkileri 5 temel başlıkta topladığını
belirtmektedir:
A. Dünya Ekonomisi: Siyasal otoritenin formal alanıyla ekonomik üretim, değişim ve
dağıtım sistemleri arasında giderek artan boşluk, ulus devletin gerçek gücünü ve etkinlik
alanını sınırlayıcı ve küçültücü bir yapıya sahiptir. Örneğin, sermayenin küreselleşmesinin
ciddi bir biçimde devletin ulusal ekonomik programlar üzerindeki denetimini azaltması ve
ulusal kalkınma söylemlerinin iflasına yol açması, devlet egemenliği söyleminin artık bir
“veri” olarak alınamayacağının kanıtlarıdır.
B. Hegemonik Güçler ve İktidar Blokları: Bağımsız ve egemen devlet düşüncesi ile
hegemonik güçler ve iktidar blokları tarafından geliştirilen global sistem arasında, egemen
devlet söylemini sınırlayan ve giderek artan bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz. 1945-1989
soğuk savaş dönemi içinde global politikanın, ABD ve Sovyetler Birliği hegemonyasına
endekslenmesi ve 1989 sonrası dönemde ise gelişmeye başlayan bölgesel iktidar blokları
(Avrupa Topluluğu ve NAFTA gibi), devletin bağımsız bir aktör olarak düşünülmesine temel
hazırlayan egemenlik nosyonu üzerinde olumsuz etki yapan olgular olmuşlardır.
C. Uluslararası Örgütler: 1945 yılından itibaren sayıları ve etkinlikleri artan
uluslararası örgütler, bir taraftan global bağların yoğunlaşmasına neden olurken diğer taraftan
da ulus devletlerin karar alma süreçlerini belirleyen ya da sınırlayan bir işleve sahip
olmuşlardır. IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Topluluğu gibi evrensel ve bölgesel örgütler ve
bu örgütlerin ulusal ekonomilere ve politikalara müdahale gücü, egemenliğin sadece devlete
ait olmadığının ve daha önemli olarak da, egemenliğin yer aldığı siyasal mekânın giderek
çoğullaştığının göstergesi olarak kabul edilmektedir.
D. Uluslararası Hukuk: Bireylerin “hak ve özgürlüklerini” arama alanlarından birinin
de uluslararası hukuk olmasıyla birlikte, vatandaşlık kategorisi Küreselleşmekte ve
uluslararası hukukun bireyleri, devletleri ve sivil toplum örgütlerini muhatap olarak kabul
etmesiyle birlikte devlet egemenliğini sınırlayan bir oluşum meydana gelmektedir. Örneğin,
uluslararası hukuk ile devlet egemenliği arasındaki gerilime en iyi örnek olarak bireylerin
insan hakları ihlallerine karşı devletleri aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava
açabilmeleri gösterilebilir. Bu örnek aynı zamanda bireysel hak nosyonunun ulusal sınırları
açtığının da bir göstergesidir.
E. İç Politikanın Bitimi: Küreselleşen dünyada ulusal güvenlik, ulusal çıkar ve
vatandaşlık gibi kavramların anlam değiştirmesi, devletin karar alma gücünün sınırlanması ve
ekonomik-siyasal alanlarda devletin etkinliğinin azalması, iç politikanın bitimi olarak
değerlendirilmektedir. İç politika belirleyici olmaktan çıkmakta, global dinamikler ön plana
geçmektedir.
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1.3.3. Küreselleşme Sürecine Üç Farklı Yaklaşım

Küreselleşme sürecini değerlendiren yazarlar, birbirinden farklı görüşler ileri
sürmektedirler. Küreselleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçları yaygınlık kazandıkça
küreselleşmeyi savunanlar olduğu gibi karşı çıkanların sayısı da artmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında küreselleşme yaklaşımlarını, “Aşırı Küreselleşmeciler”, “Küreselleşme
Karşıtları” ve “Dönüşümcüler” olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür.
Radikaller diye anılan aşırı küreselleşmeciler, endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus
devletin artık önemini kaybettiğini savunuyorlar. Global piyasanın politikanın yerini aldığını
belirten aşırı küreselleşmecilere göre, piyasa mekânizması hükümetlerden daha etkin
çalışmaktadır. Piyasalar artık devletlerden bile daha güçlü duruma gelmektedir. Devletlerin
otoritesi zayıflarken, yerel/bölgesel kurumların otoritesi artmaktadır. Aşırı küreselleşmeciler,
global ekonominin yükselişini radikal yeni dünya düzeninin bir delili olarak
yorumlamaktadırlar. Küreselleşme sayesinde ülkeler arasında uluslararası işbirliğinin
kolaylaştığına dikkat çeken aşırı küreselleşmeciler, artan global iletişim altyapısı sayesinde
değişik ülkelerin halklarının, ortak çıkarlarının daha çok farkına vardığını belirtmekte ve
global bir uygarlığın doğuşu için ortak bir zemin oluştuğunu ifade etmektedirler.
Küreselleşme karşıtları, aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında yer almakta ve
“kuşkucular” olarak da anılmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını
belirten küreselleşme karşıtları, bugün sınırların artık kalkıyor olmasının yeni hiçbir yanının
bulunmadığını, 100 yıl öncesine dönüşten başka bir anlam ifade etmediğini belirtiyorlar.
Herkesin küreselleşmeden söz etmesini “zamanın ideolojisi” olmasına bağlayan
Küreselleşme karşıtları, küreselleşmeyi, “refah devletini yok edecek, minimal devlet ve
hükümeti amaçlayan bir süreç” olarak tanımlıyorlar. Küreselleşme karşıtları, bu süreci
“kapitalizmin savaşçı olmayan yeni işleyiş mantığı” ve “jeo ekonomik emperyalizm” olarak
adlandırıyorlar. Bölgeselleşmeyi küreselleşmenin bir alternatif olarak savunan küreselleşme
karşıtları, küreselleşmenin bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, uygarlıklar ve bölgeler
arasında yeni çatışmaları beraberinde getireceğini belirtiyorlar. Küreselleşme sürecinin neden
olduğu adaletsiz gelir dağılımına da dikkat çeken küreselleşme karşıtları, yoksulluğun
yaygınlaştığına ve zengin ile fakir arasındaki uçurumun giderek arttığını vurguluyorlar.
Dönüşümcüler ise, küreselleşmeyi “modern toplumları ve dünya düzenini yeniden
şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç”
olarak görüyorlar. Önceki pazarlardan çok daha bütünleşmiş yeni bir global pazarın oluştuğu
fikrini paylaşan dönüşümcüler, ekonominin hizmet sektörüne bağlı hale geldiğini ifade
ederek; bilgi, eğlence, iletişim, elektronik ve finans içeren hizmetlerin ekonomide çok önemli
bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar. İletişim devriminin eski yapıları yıktığını
belirten dönüşümcüler, eski alışkanlıkların unutulduğunu, kültürler arası etkileşimlerin de
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yaygınlaştığını vurguluyorlar. Ulus devlet konusunda dönüşümcüler, ne aşırı
Küreselleşmeciler gibi “ulus devletin sonu geldi” fikrini paylaşıyorlar, ne de Küreselleşme
karşıtları gibi “değişen hiçbir şey yok” diyorlar. Onlar küreselleşme süreciyle “ulusal
hükümetler otoritelerini ve güçlerini yeniden yapılandırıyorlar” görüşünü savunuyorlar.
Küreselleşme olgusuna getirilen bu üç farklı yaklaşım da gösteriyor ki, küreselleşme
henüz bir süreç ve bu süreç “savunanları”, “karşı çıkanları” ve “kuşkuyla yaklaşanları”
olmasına rağmen hızla akmaya devam ediyor. Küreselleşme sürecinin kazananları olduğu gibi
elbette kaybedenleri de var. Küreselleşme, ne radikal savunucularının ifade ettiği gibi “her
derde deva”, ne de karşıtlarının vurguladığı gibi “her türlü kötülüğün baş sorumlusu”...
Küreselleşme sürecinden rasyonel bir biçimde yararlanmak için; önce bu süreci çok iyi
tahlil etmek, süreci ortaya çıkartan faktörleri tanımak, sürecin akışını sağlayan olguları bilmek
ve tüm bunlara göre pozisyon almak gerekiyor. Küreselleşmenin hem nimetleri var hem de
külfetleri... Nimetlerinden yararlanmak için önce külfetlerinin faturasını ödemek gerekiyor...

1.4. Küreselleşme Olgusunun Beraberinde Getirdikleri
1.4.1. Üretim Tarzının Değişmesi
Küreselleşme süreci dünyada mal ve hizmetlerin “üretim tarzlarını” da değiştirmiştir.
Yeni global üretim tarzı, teknolojik gelişmenin enformasyonel tarzına dayanmaktadır. Bu
tarz tüm teknolojik değişiklikleri belirlemektedir. Burada hammadde de, ortaya çıkan ürün de,
enformasyondur. Ortaya çıkan şey, üründen çok yöntemlerdir. Bu enformasyonel tarz, daha
kârlı pazarlar açmak için ekonomik süreçleri hızla uluslararası platforma yayarak kapitalizmin
başarılı bir şekilde işlemesini amaçlamaktadır.
Global üretim tarzının temel dinamiği, bilişim teknolojisindeki gelişmelerdir.
Bilgisayar ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, bilgi aktarımını kolaylaştırmakta,
mekân/zaman sınırlamasını ortadan kaldırmaktadır. İnternet’in de global üretimde merkezi
bir konumu vardır; anlık bilgi aktarımı ve bu bilgilerle yapılan hızlı ve eksiksiz üretim,
rekabette üstünlük sağlamaktadır.
Üretimde küreselleşme; şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır ötesi iştirak,
fason imalat anlaşmaları ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi
ülkeleri dışına yaymalarıdır. 1970’li yıllarda başlayan iktisadi krizle birlikte üretimin
Küreselleşmesi hızlanmıştır.
Üretimde küreselleşmenin, ticaret ve finans politikaları ile de yakından ilişkisi vardır.
Ticaret ve finans piyasalarının serbestleşmesi, üretimde küreselleşmeyi kolaylaştırmaktadır.
Üretimin küreselleşmesi, gelişmiş ülkelerde işsizliğe neden olduğu ölçüde korumacı
eğilimler de kuvvetlenmektedir. Ancak korumacı tedbirler de tedbiri uygulayan ülkelere
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doğrudan yabancı yatırımı cezbederek küreselleşmeye hız vermektedir. Verimle ilgili krize ek
olarak üretimde küreselleşmenin ikinci önemli sebebi korumacılıktır.

1.4.2. Üretimde Teknoloji Transferi
Üretimin küreselleşmesini, iktisadi küreselleşmenin bir boyutu olarak değerlendiren
bakış açısına göre üretimin küreselleşmesi; şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır
ötesi finansal yatırım ve fason imalat uygulamaları ile üretim faaliyetlerini kendi ülkeleri
dışına yaymalarıdır.
Şirketler kendi ülkelerinde ücret artışları, emeğin verim artışını aştığında, üretimlerini
ücretlerin düşük olduğu ülkelere kaydırmaktadırlar. Şirketler, kendi ülkelerindeki çevre
koruma mevzuatının maliyet artırıcı etkisinden kaçınmak için üretim faaliyetlerini çevre
koruma mevzuatı daha gevşek olan ülkelere taşımaktadırlar. Şirketler, pazarı hedeflenen
ülkelerin himayeci tedbirlerini aşarak pazarlarına nüfuz edebilmek için üretim faaliyetlerini,
pazarı hedeflenen ülkelere ya da üçüncü ülkelere aktarmaktadırlar. Üretimde Küreselleşmenin
gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına, dış ödemelere yaptığı katkı ve teknoloji transferi ile
faydalı olacağı iddia edilmektedir.
Üretimde küreselleşme, teknoloji transferine de neden olmaktadır. Dünyada yeni bir
uluslararası işbölümü şekillenmektedir. Bu yeni işbölümünde, gelişmiş ülkeler, yeni metalar
ve üretim süreçleri icat edip bunları ihraç ederek önemli bir gelir kaynağı elde ediyorlar. Bu
yenilikleri üreten teknikler eskidikçe, başka ülkelere devredilebilir hale gelmektedir. Diğer
ülkeler ise ithal edilmiş tekniklerle ürettikleri metaları ihraç etmektedirler. Bu tarz bir
işbölümünde dış ticaret hadleri, yeni metalar ve yeni teknolojiler üreten ülkelerin lehinde
gelişmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler, eğer global üretim tarzının olumsuzluklarından korunmak ve
teknolojik olarak dışa bağımlı halden kurtulmak istiyorlarsa, mutlaka teknoloji üretir hale
gelmek için çaba harcamalıdırlar. Teknoloji üretemeyen ve küreselleşme sürecinin en önemli
kaynağı olan bilgiyi üretime dönüştüremeyen ülkeler, teknolojik hegemonyadan
kurtulamayacaklardır.

1.4.3. Finans Piyasalarının Küreselleşmesi
Finansal Küreselleşmenin dönüm noktası, 1973’teki Bretton Woods sisteminin
çöküşüdür. Dolar’ın altın bağlantısı kopmuş, ABD hegemonyası yerine AT, Japonya ve ABD
üçlüsünün oluşturduğu yeni bir kutuplaşma ortaya çıkmıştır. Uluslararası finans piyasalarında
görülen bu yeni gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları yürütmelerini zorlaştırmış,
ulusal düzeyde para arzı üzerindeki monopolcü güçlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu
dönemde paraların iç ve dış dengelerinin korunması gibi konularda çıkar farklılıkları daha da
belirgin hale gelmiştir.
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Dünya para ve sermaye piyasalarında bu rekabet artarak sürmektedir. Belirli bir
bölgede vergiler, kotalar ya da kambiyo ve faiz kontrolleri ile ilgili düzenlemeler kısıtlayıcı
ise, para ve sermaye diğer bir bölgeye kolayca kaymaktadır. Bu nedenle ulusal otoriteler,
uluslararası finansman alanında kendi ülkelerinin payını korumak ve artırmak için sürekli
rekabet halindedir.
Para ya da menkul kıymet şekline dönüşen sermaye, küreselleşme sürecinde giderek
akıcı bir nitelik kazanarak, üretici sermayeye göre ulusal sınırları daha kolay aşar hale
gelmiştir. Gelişen teknoloji ve yeni yatırım araçları sayesinde; dünya piyasalarına hızla girip
çıkabilen, merkez bankalarını güçsüzleştiren, mali krizlere yol açabilen, hükümet
politikalarını etkisiz hale getirebilen, “sıcak para”dan oluşan istikrarsız bir sermaye piyasası
ortaya çıkmıştır.
Finans piyasalarının Küreselleşmesiyle para bulunduğu mekândan bağımsız, serbest
hale gelmiştir. Para, mal ve hizmetler için bir değişim değeri olmanın ötesine geçmiş, bizzat
kendisi piyasalarda alınıp satılan bir meta olmuştur. Banka ve finans kuruluşlarının sayısı
azalırken, kontrol ettikleri para ve kredi miktarları çok artmış, denetimleri de güçleşmiştir.

1.5. Küreselleşmenin En Önemli Üretim Faktörü: Bilgi
Küreselleşmeyle birlikte bilginin önemi artmış, bilgi teknolojilerinde meydana gelen
hızlı gelişmeler toplumu da, ekonomiyi de değiştirmeye başlamıştır.
Drucker’in
“enformasyon kapitalizmi” diye tanımladığı bu süreçte piyasa ekonomisi, bilgi ekonomisine
dönüşmektedir. Artık işletmeler, mal ve hizmet üretimiyle değil, bilgi ve enformasyon üretimi
ve dağıtımıyla ilgilenmektedirler.

1.5.1. Bilgi Ekonomisi
Bilgi ekonomisi “bilginin gücü” üzerine kuruludur. Şirketler bilginin sadece
kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisidir. Bilginin gücüne dayalı bir iç dinamiğe sahip olan
bilgi ekonomisinde bir kurumun ürettiği bilgi, anında diğer kurumların faaliyetlerini de
etkileyebilmektedir.
Bilgi üretimi ile kullanımı arasındaki bağlılık, bilgi ekonomisinin bilgi ağlarından
oluşan eşzamanlı ve çok yönlü karmaşık bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Bilgi
ekonomisinde her türlü faaliyet, bir bilgi oluşturma ve işleme eylemine dönüşmektedir. Bilgi
ekonomisinin bir ağ sistemi olarak gelişmesinin temel dayanağını, internet, elektronik posta
ve benzeri “bilgi süper otoyolları” oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisi, sınırı olmayan, açık uçlu
ve sonsuz seçeneğe sahip bir dinamizm taşımaktadır. Bilgi süper otoyolları geliştikçe, bu
yollarda yer almak isteyenlerin sayısı artmakta, bu sayı arttıkça da bilgi ağları gelişmektedir.
Bu çerçevede internet, zaman ve mekân farkını ortadan kaldırmakta, bireyleri ve kurumları,
gerçek yaşamın önüne geçmeye başlayan sanal bir evrende birbirine yakınlaştırmaktadır.
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İnternet, “global kenetlenme” sağlamakta; şimdiye kadar birbiriyle haberleşme zorluğu çeken
her türlü araştırma-geliştirme birimini, birbirini izleyen, paylaşan ve bilgiden bilgi oluşturan
bir global ağ haline getirmektedir.

Bilgi; ürettiğimiz, yaptığımız, sattığımız ve satın aldığımız şeylerin asıl bileşeni haline
gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, bilgiyi yönetmek, entellektüel sermayeyi bulup
geliştirmek, saklamak, satmak, paylaşmak bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin en önemli
ekonomik görevi haline gelmiştir.

Bilgi ekonomisinde başarı, yeni becerilere, yeni türden örgütlenmelere ve yönetime
bağlıdır. Bilgi ekonomisinde para bile maddi olmaktan çıkmış, elektronik bir yapıya
dönüşmüş durumdadır. Para artık bilgisayar hesaplamasının temel bileşenleri olan bir’lerin ve
sıfır’ların bir toplaşmasından başka bir şey değildir. Parayı temsil eden şey, kilometrelerce tel
içinden geçirilen, fiber optik yollarda akıtılan, uydulardan öteye fırlatılan ve bir mikrodalga
aktarma istasyonundan öbürüne ışınlanan bu bir’ler ve sıfır’lardır. Bilgi ekonomisinin parasını
görebilir ama ona dokunamazsınız. Para maddi boyutunu kaybetmiş, sadece bir görüntüden
ibaret hale gelmiştir.

1.5.2. Bilgi Teknolojisi
Bilginin etkin kullanımı, bilgi teknolojilerine stratejik bir önem kazandırmaya
başlamıştır. Küreselleşme sürecinde bilgi teknolojileri artık fabrikalardan, demir yollarına,
borsadan, tarıma kadar her alana ve kuruma girmekte; politikadan savaş yöntemlerine, işlerin
organizasyonlarına kadar her şeyi yapısal olarak değiştirmektedir.
Bilgisayarlar, bilgi çağının lokomotifi olmaktadır. Son yıllarda bilgi teknolojilerinde
çok hızlı gelişmeler yaşanmakta, bilgisayarların boyutu küçülmekte, ama bilgi işleme
kapasiteleri artmaktadır.
Bilgi teknolojileri, bilgiye, insanın zekâsını tamamlayıcı bir nitelik kazandırmıştır.
Bilgi teknolojileri sayesinde insanlar, karar verme, analiz yapma, tahminde bulunma ve hesap
yapma gibi faaliyetlerinde çok yüksek işlevsellik taşıyan bir teknolojik desteğe sahip
olmuşlardır.
Bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar ve imkânlar şu şekilde sıralanmaktadır:
* Bilgi teknolojileri, her türlü verinin ve bilginin, üretildiği anda kullanıcısına
elektronik hafıza transferiyle sunulması olanağı vermektedir. Böylece, beşeri herhangi
bir müdahaleye gerek kalmadan, her türlü faaliyet tamamen elektronik ortamda takip
edilebilmektedir.
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* Bilgi teknolojileri sayesinde bilgi işleme hafızaları olağanüstü geniş kapasitelere
ulaşmıştır.
* Bilgi teknolojileri karar verme ve problem çözme konularında, mevcut olabilecek
bütün olasılık ve yöntemleri “ulaşılabilir” hale getirmiştir.
* Her türlü bilgi, bilgi teknolojileri sayesinde çok düşük maliyetle başka kullanıcıların
hizmetine sunulabilmekte ve elektronik ortamda kopyalanabilmektedir.

Küreselleşme ve teknolojinin sürekli olarak birbirlerini nasıl etkilediklerini anlamak
için, bilişim teknolojisi ve telekomünikasyonun rekabet ortamını nasıl şekillendirdiğine ve
dünya üzerindeki bireyler ve şirketlerin çalışma tarzlarını nasıl kökten değiştirdiğine bakmak
yeterli olacaktır. Modern iletişim, işletmelerin farklı ülkelerde farklı örgütlenme ve kontrol
metotlarıyla iş görmelerini mümkün kılmaktadır. Yine iletişim teknolojisi, örgüt içinde
herkesin ulaşabileceği şekilde sürekli bilgi üretimi sağlamakta ve her bölüm devamlı
diğerinden haberdar olmaktadır. Global işletmeler ayrıca bilgi teknolojileri sayesinde
dünyanın her yerindeki ortakları, satıcıları ve müşterileriyle bağlantı kurabilme imkânına
sahip olabilmektedir.
Bilgi teknolojileri, başka teknolojilerde görülmedik bir biçimde bireyin yaşamını,
dolayısıyla toplumun yapısını bir devrim niteliğinde etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle de
bilgi devrimi ve bilgi toplumundan söz edilir olmuştur. Bilgisayar ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkması, sanayi devrimine göre 45 kat daha hızlı
gelişmekte olan yeni bir devrimin başladığını göstermektedir.
Bu teknolojilerin bir devrim niteliğinde olmasının nedeni, Sanayi Devrimi’nde olduğu
gibi toplumun tüm ilişkilerini ve de ekonomiyi etkileyerek yeni üretim ilişkileri meydana
getirmesidir. Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretim ilişkilerinde çok önemli değişiklikler
yapmasının yanı sıra, toplum içinde yeni sınıfların doğmasına, bir anlamda ulusal sınırların
ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sanayi devrimini izleyen gelişmeler giderek bir ivme
kazanmış ve teknolojik birikimi bir patlama noktasına getirerek, bilgi devriminin ve bunun
sonucu bilgi toplumunun doğmasına yol açmıştır.

1.5.3. Bilgi Toplumu
Bilgi teknolojilerine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunu, sanayi
toplumundan ayıran temel özellik, üretimin “maddi ürünler” değil, “bilgi” olmasıdır. Bilgi
toplumunun sürükleyici gücü, bilgi teknolojilerinin ürünü olan bilgidir. Bilgi toplumunda
bilginin sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilmesi,
bölünebilir ve paylaşılabilir olması, emek, sermaye ve toprağı ikame edebilmesi gibi
özelliklere sahip olması önemli üstünlükler sağlamaktadır. Kurulan iletişim ağı ile bilgiye
ulaşım, çok hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.
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Bilgi toplumunda bilgi ve iletişim teknolojisinin oluşturduğu ortam içinde ekonomik
faaliyetler de küreselleşme eğilimine girmiştir. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını
küçültmesi, bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirmiştir.
Küreselleşme sürecinde, girdilerin temini ve çıktıların pazarlanması için gündeme gelen
piyasalar artık dünya çapında düşünülmektedir. Sanayi toplumunda fabrika üretimi, öncelikle
ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken, bilgi toplumunda dünya
standartları belirleyici konuma yükselmiştir.
Bilgi toplumunda, maddi mallar yerine, bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana
çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerine dayalı olarak kullanıcının üretebildiği bilgi artmakta ve
bilginin birikimi sağlanmaktadır. Birikmiş bilginin sinerjik etkisi, bilgi üretimi ve bilgiden
yararlanmayı daha da hızlandırmaktadır. Sonuçta ekonomik yapı, sanayi toplumunun
mübadele ekonomisinden, bilgi toplumunun sinerjik ekonomisine dönüşmektedir.
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Uygulamalar

Türkiye’nin küreselleşme sürecinde nerede yer aldığını araştırınız.

20

Uygulama Soruları

Küreselleşmenin ekonomik sonuçları açısından Türkiye’nin yaşadığı değişim ve
dönüşümler nelerdir? Araştırınız.

“Bilgi toplumu” kavramı açısından ülkemizin bulunduğu yeri inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşme kavramını inceledik, beraberinde getirdiği değişim ve
dönüşümlere baktık, bilgi toplumunun öne çıktığını gördük. Ve gördük ki, bu sürece
direnmek yerine anlamak ve küreselleşmenin işletim sistemine göre pozisyon almak önem
taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1)Ekonomik, siyasi, kültürel alanlarda ortak değerlerin dünya çapında
yaygınlaşmasına ne ad verilir?
A)Yerelleşme
B)Küreselleşme
C)Evrensellik
D)Modernizm
E)Liberalizm

2)Küreselleşmeyi “hem dünyanın küçülmesini simgeleyen, hem de bir bütün
olarak dünyanın bilincinin güçlenmesine gönderme yapan bir kavram” olarak
tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Antony Giddens
B)Uluslar arası Para Fonu
C)Roland Robertson
D)Dünya Bankası
E)Merkez Bankası

3)”Bugünün küreselleşme çağı telekomünikasyon maliyetlerindeki düşüşe
dayanıyor” diyen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Thomas Friedman
B)Fuat Keyman
C)Avrupa Birliği
D) Antony Giddens
E) Roland Robertson
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4)Küreselleşme
toplanmaktadır?

sürecindeki

boşluk

ve

çelişkiler

kaç

başlık

altında

A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
5)Küreselleşme sürecine kaç tür yaklaşım mevcuttur?
A)3
B)4
C)5
D)6
E)8

6.Küreselleşme sürecinin ontolojik boyutunu anlatınız.
7.Küreselleşme sürecinde zaman/mekan sıkışması ne demektir? Açıklayınız.
8.Küreselleşme sürecindeki boşluk ve çelişkilerden biri olan hegemonik güçler olgusunu
açıklayınız.
9.Dönüşümcü perspektiften küreselleşme olgusuna yaklaşanların fikirlerini özetleyiniz.
10.Bilginin küreselleşme sürecindeki önemini araştırınız.
Cevaplar
1)B
2)C
3)A
4)D
5)A
24
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2. KÜRESELLEŞMENİN SONUÇLARI: KÜLTÜRE VE İLETİŞİME
YANSIMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Küreselleşmenin sonuçları: Kültüre ve iletişime yansımaları
2.2.Ekonomik, kültürel, siyasi sonuçlar
2.3.Küresel medya düzeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

-Küreselleşmenin kültürel sonuçlarını araştırınız.
-Ülkemizin kültürel ortamı, küreselleşme sürecinden nasıl etkilenmiştir, inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Küreselleşme, Kültür ve
İletişim

Kültür

Küreselleşmenin kültür
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi ve iletişime
yansımalarının kavranması

İletişim teknolojileri
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Anahtar Kavramlar

Kültür
İletişim
Küresel medya düzeni
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Giriş
Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi ve görüntü mekânları yeniden yapılanmakta, yeni
bir “iletişim coğrafyası” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte küresel ağlar ve uluslararası bilgi
akışı modeli oluşmakta, sahip olduğumuz mekân ve zaman duygularımız yeniden
şekillenmektedir. Teknolojik gelişmeler yeni küresel medya sanayini doğurmuş, görsel/işitsel
üretim belirli bir mekâna hapsolmaktan çıkmış, adeta yurtsuzlaşmıştır. Yeni küresel medya
araçlarının pazar alanı artık bütün dünyadır. Yerel kültürler için üretim yapma devri
kapanmış, New York’tan Kahire’ye, Londra’dan Ankara’ya, Brüksel’den Yeni Delhi’ye kadar
bütün kültürler hedef kitle kapsamına alınmıştır. Küresel medya düzeninin temelini ticari gelir
kaygıları oluşturmakta, küresel yayın kuruluşları, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, kamu
yararı ve ulusal kültür gibi toplumsal hiçbir endişe taşımamaktadır.
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2.1. Küreselleşmenin Sonuçları: Kültüre ve İletişime Yansımaları
2.1.1. Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları
Küreselleşme, ekonomik alanda üretimin tarzını değiştirmiştir. Şirketler sınır ötesi
sabit sermaye yatırımı yaparak, sınır ötesi başka şirketlerle iştirakler kurarak, fason imalat
anlaşmaları ya da başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkelerinin
dışına yaymışlardır. 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrası böyle bir yola gidilmesi,
üretimde Küreselleşmeyi de hızlandırmıştır.
Global üretim tarzının amacı; daha kârlı pazarlar açmak için ekonomik süreçleri hızla
uluslararası platforma yaymak ve kapitalizmin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamaktır.
Küreselleşmeyle birlikte üretimin örgütlenme tarzı da değişti. Sanayi yeniden
yapılanma yoluna gitti. Bu yeniden yapılanma beraberinde teknolojik gelişmeyi, rekabeti ve
üretimde kaliteyi getirdi. İşletmelerde dikey entegrasyon azaldı, maliyetler düştü, kâr arttı.
Küreselleşme üretimi “vatansız” hale getirdi. Şirketler, nerede daha ucuz
üretebiliyorlar ve daha fazla kâr elde edebiliyorlarsa, orayı tercih etmeye başladılar.
Şirketlerin başka ülkelerdeki bu üretimleri, o ülkelerin kalkınmasına ve teknoloji transferine
de yardımcı olmaktadır.
Global üretim tarzı, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasına
neden olmuştur. Üretimde yenilik tekelini elinde bulunduran çok uluslu şirketler, çok büyük
esneklikler gösterebilmekte; üretim yerinden, dağıtım ve servis konularına kadar pek çok
konuda rahat ve hızlı hareket edebilmektedirler. Devletler, hantal yapıları ve karar alma
süreçlerinin çok uzun olması nedeniyle çok uluslu şirketlerle rekabet edemez hale
gelmişlerdir. Dünyadaki toplam ticaretin büyük bir bölümünü gerçekleştiren bu şirketler,
teknolojik gelişmeyi de denetledikleri için artık dünyanın hangi yöresinin gelişeceğini ve
hangi yörelerinin yeni teknolojiye sahip olacağını da belirlemeye başlamışlardır.
Çok uluslu şirketlerin tüm dünyada ekonomiyi ele geçirmeye başlamalarıyla birlikte
tekel oluşturdukları da görülmektedir. Teknolojik güç ve üstünlüklerini kullanan çok uluslu
şirketler, ellerindeki teknolojiyi aktarmayarak rekabeti önlüyorlar ve tekel olmanın avantajını
kullanıyorlar. Eğer buna rağmen yine piyasada rekabet oluşursa, bu kez de finansal güçlerini
kullanıp rakip şirketleri ele geçirebiliyorlar. Rakiplerini piyasadan silen çok uluslu şirketler
giderek devasa bir güç halini almaktadır.

2.1.2. Küreselleşmenin Siyasi Sonuçları
Toplumsal ve bireysel olguların ulusal sınırlar dışında diğer toplumlar ve bireyler
üzerinde yankılar bulmasına imkân veren küreselleşme süreci, siyasal alanda pek çok konuyu
ulusal alandan uluslararası alana çekmektedir. İletişim kanallarının artık denetlenemediği
günümüzde, özgürlük ve demokrasi, global kimliğin bir parçası haline gelmektedir.
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Küreselleşme sürecinde demokrasi ve insan hakları taleplerinden kaçınmak mümkün
değildir. Bu talepler bir yanda ulusal düzeyde dile getirilirken, diğer yandan da global
dinamikler tarafından da desteklenmektedir. İnsan haklarına saygı, devletlerin egemenlik
hakkını hem ulusal, hem de uluslararası düzeylerde sınırlayan ahlaki, siyasal ve hukuksal bir
boyut kazanmıştır.
Uluslararası sistem ve dengelerin sınırlayıcı etkilerine rağmen, ulusal rejimin niteliği
ülkenin dış politika davranışlarını da belirli ölçülerde şekillendirmektedir. Kendi halkına karşı
baskıcı ve acımasız olan rejimlerin başka ülkelerin halklarına karşı adil ve barışçıl
davranmaları beklenmemektedir. Dolayısıyla, insan hakları sorununa duyarlılık, sadece moral
ve siyasal bir mesele olarak değil, barış ve güvenlik arayışlarının da bir gereği olarak
algılanmaktadır.
Siyasal küreselleşme; “siyasal mekânın devletler üstü bir tarzda yeniden eklemlenmesi
ve devletlerarası ilişkilerin artık evrensel ya da bölgesel uluslararası örgütlerin çatısı altında
yeniden düzenlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Güvenlik, barış ve demokrasi artık devletlerarası ilişkilerle sınırlanmaması gereken ve
global bir yaklaşımı gündeme getiren sorunlar olarak değerlendirilmektedir. Bu sorunların
çözümünde devletlerin egemenlik pratiğini, ya devletler üstü siyasal birimlerle (Avrupa
Birliği örneğinde olduğu gibi) ya da uluslararası örgütlerle (Birleşmiş Milletler, IMF gibi)
paylaşmasının zorunluluğu vurgulanmaktadır. Devletler üstü siyasal birimlerden ve
uluslararası örgütlerden insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine dayalı, demokrasi anlayışını
evrenselleştirecek kararlar alması ve bunları uygulaması beklenmektedir. Bu bağlamda siyasal
küreselleşme, global toplumun ortaya çıkmasıyla dünyanın küçülmesini tanımlamaktadır.
Ama bugün günümüzde ne yazık ki, devletler üstü siyasal birimlerden ve uluslararası
örgütlerden beklenen insan haklarına dayalı, demokratik ve adil karar ve uygulamalar pek
görülememektedir.

2.1.3. Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları
Küreselleşme sürecinin kültürel sonuçları incelendiğinde iki ayrı bakış açısı karşımıza
çıkmaktadır: Bu yaklaşımlardan birincisi, küresel kültürü uluslararası barış ve işbirliğini
destekleyen olumlu bir gelişme olarak görürken, diğeri, küresel kültürü ulusları milli
kimliklerinden kopartacak tehlikeli bir oluşum olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla
kültürel küreselleşmenin olumlu mu, yoksa olumsuz bir gelişme mi olduğu sorusunun cevabı,
bakış açısına ve söz konusu toplumun dünyadaki konumuna göre değişmektedir.
Küresel ekonomik yapılara ve evrensel değerlere uyum sağlayamayan toplumlar
küreselleşme süreci tarafından kültürel değerlerini kısmen de olsa değiştirmeye
zorlanmaktadır. Oysa, sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, inanç sistemi gibi
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faktörlere bağlı olarak bu toplumların bazı kesimleri, dünya ile kültürel bütünleşmenin
gerektirdiği değişimi isteyerek ve kolaylıkla sağlarken, böyle bir değişimi istemeyen kesimler
de mevcuttur. Bu kesimler kültürel kimliklerini koruyabilmek amacıyla, demokrasinin de
sağladığı olanakları kullanarak, kendi aralarında geleneksel kurumlar etrafında örgütlenme
yoluna gitmektedirler. Bu şekilde, kültürel küreselleşme, toplumların Batıcı/Doğucu,
yenilikçi/statükocu gibi eksenler üzerinde bölünmesine de zemin hazırlamaktadır. Diğer bir
deyişle küreselleşme, bir yandan yerel kimlikleri yıpratırken, diğer yandan değişime yol
açmaktadır. Bu şartlar altında, değişim talebiyle başa çıkamayan veya değişimi
benimsemeyen toplum kesimleri, çözümü, geleneksel kurumların tanıdık dünyasına dönmekte
arayabilmektedir.
Küresel kültür, kitle iletişim araçları vasıtasıyla dünyamızı “tek bir kültüre” mahkum
etmekle suçlanmaktadır. Bu suçlamayı yapanlar; İngilizcenin giderek dünya iletişim ağının
dili haline gelmesine dikkat çekmekte, İngiliz sömürgeciliği ve Amerikan siyasi ve ekonomik
gücü neticesinde yaygınlaşan İngilizcenin bugün 320 milyon insanın ana dili, 30’dan fazla da
devletin resmi dili olduğunu vurgulamaktadırlar. Bununla beraber, dünyada reklamcılık,
tüketim kalıpları, yayın içerikleri ve bilgi standartlarının giderek birbirine yakınlaştığının altı
çizilmekte; ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerin global kitle iletişimi yoluyla bölgesel
ve yerel kültürleri evrensel “tek bir kültüre” doğru hızla yönlendirdiği belirtilmektedir.
Küresel kültür, sadece Batı dışındaki toplumlar tarafından değil, bizzat Kıta Avrupası
tarafından da kıyasıya eleştirilmekte, “kültür emperyalizmine” neden olmakla suçlanmaktadır.
Avrupa Topluluğu’nun, Amerikan eğlence endüstrisinin Avrupa’daki etkinliğini azaltma
çabaları da ekonomik değil, kültürel kaygılardan kaynaklanmaktadır.
Kültürel küreselleşme, görüntüler ve semboller aracılığıyla yaşanmaktadır. Bu
doğrultuda yaşadıklarımız algıladıklarımız homojen bir global kültür içinde
gerçekleşmemektedir. Etkili olan kültürel küreselleşmedir; bunun anlamı da farklı kültürlerin
global olarak akmasıdır.
Küreselleşme süreci, eşzamanlı olarak iki kültür görüntüsü sunmaktadır. Bunlardan
ilki, tikel kültürü üst sınırlarına ulaştırmaktadır. Bu üst sınır ise küredir. Tüm heterojen
kültürler dünyayı kaplayan tek hâkim kültürün içinde erimektedir. Bu kültür görüntüsü, global
mekânın fethedilmesini içermektedir. Böyle bir çerçevede bakıldığında bu görüntü bir sküler
bütünleşme rüyasıdır. İkinci görüntü ise kültürlerin sıkışması ile ilgilidir. Farklı kültürler,
hiçbir örgütleyici prensip olmaksızın yan yana akmaktadır. Bu görüntülerin netleşmesini
sağlamak için öncelikle yapılması gereken küresel kültürü alan olarak düşünmektir. Gelişmiş
iletişim olanakları kültürlerin karşılaşmasına, yan yana akmasına izin vermektedir. Giderek
artan kültürel hareketlilik ve karmaşa içeren global alan kabulü, eşzamanlı olarak kültürün
küreselleşmesinin ikinci görüntüsünü önermektedir.
Kültürün küreselleşmesinin ivmesini, teknolojik gelişmeler ve ekonomi
oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, geniş kapsamlı zaman/mekan deneyimlerini global
olarak mümkün hale getirmektedir. Ekonomik Küreselleşmeye en iyi örnek ise hazır yiyecek
alanında öne çıkan Mc Donalds işletmesi verilebilir. Mc Donalds hamburgerleri tüm dünyada
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sadece fiziksel olarak tüketilmemekte, aynı zamanda kültürel bir görüntü ve günlük hayatın
belli bir biçiminin ikonu olarak da tüketilmektedir. Tamamen Amerikan kökenli olan
hamburger, Amerikan türü yaşantının etkilerini dayatmaktadır. Uzun süre tek merkez olarak
kalan Amerika’nın ürünü olan hamburger, aynı zamanda çevrede yaşayanlara, “merkezde
güçlü olan ile özdeşleşme psikolojisini” de kültürel mesajın içinde taşımaktadır. Sadece
hamburger değil, aynı zamanda Coca Cola, marlboro, hollywood, susam sokağı vs... de
Amerikan türü yaşamın diğer ikonlarıdır. Bu ikonlarla birlikte gençlik, dirilik, refah,
romantizm ve özgürlük iddiasıyla dolu kavramlar da taşınmaktadır. Merkezden çevreye akan
tek kültür, Amerikan kültürü de değildir. Küreselleşme sürecinde kültürü, heterojen bir süreç
olarak ele alan yaklaşımlarda belirtildiği gibi, Amerika ile yarış halinde farklı merkezlerin
etkileri de gündemdedir. Japonya, Doğu Asya ülkeleri tüketim malları ve finansal dolaşım
alanlarında giderek öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dünyanın Amerikanlaştırılmasından söz
edildiği gibi Japonlaştırılmasından da söz edilebilir. Ancak Japon tarzı yayılma, “hayat tarzı
imgesi taşıyarak” değil de, “global tekniklerin yerel pazarlara uyarlanması” şeklinde
gerçekleşmektedir.
Küreselleşme sürecinin kendi içinde iki tür kültür barındırdığı ifade edilmektedir:
Birincisi, belli bir kültür tüm dünya üzerinde yayılmakta ve diğer farklı kültürler bu baskın
kültüre entegre olmaktadırlar. “Küresel kitle kültürü” olarak da adlandırılan bu kültürün en
önemli özelliği homojenleştirici olmasıdır. Küresel kitle kültüründe dünya, ortak bir global
kültürün var olduğu tek bir yere dönüşmektedir.
İkinci tür kültür ise, o ana kadar birbirinden ayrı olan kültürlerin, birbiriyle karşılıklı
olarak etkileşime geçmesi ile oluşan kültürdür. Son yıllarda tüm dünyada bir kültürel
entegrasyon yaşanmasına rağmen, çoğulculuk günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden
biri haline gelmiştir. Şimdiye kadar seslerini duyuramamış ve temsil edilmemiş olan yeni
özneler, ilk defa seslerini duyurma olanağı bulmaktadırlar.
Böylece farklılığın ve kültürün çok boyutlu yapısı ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme
süreci, globallik ile yerellik gibi zıt kutupları bir araya getirmektedir.

2.2. Küreselleşen İletişim ve Yansımaları
Küreselleşme sürecinden en hızlı etkilenen kitle iletişim araçları olmuş; sınırların
kalkması, iletişim politikalarının da küreselleşmesine yol açmıştır.
İletişimin küreselleşmesi, kitle iletişim araçlarının toplumsal hayatımız başta olmak
üzere, ekonomik ve siyasal alanlardaki etkinliğinin artmasına da önemli katkılarda
bulunmuştur.
Küreselleşmenin iletişim üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz:
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-İletişimin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmış,
kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden
yararlanmalarının yolunu açmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının sayınının ve çeşitliliğinin artması, bilgi sahibi olmayı
kolaylaştırmış, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânını artırmış, bu da
bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı yapmış, özgüvenlerinin artmasına imkân
sağlamıştır.
-Kitle iletişim araçlarının küreselleşme süreciyle birlikte teknolojik olarak gelişmesi,
seçme özgürlüğü getirmiştir. Teknolojinin sağladığı imkânlarla kişilerin özel ilgi
alanlarına yönelik yayın yapabilme imkânı ortaya çıkmış, bu da bireylerin kendilerini
istedikleri alanlarda geliştirebilmelerine imkân tanımıştır.
-Teknolojik gelişme bireyleri yayın organları karşısında sadece okuyan ya da izleyen
pasif bir birey olmaktan çıkarmış, kitle iletişim ortamına katılabilme imkânı vermiştir.
Küreselleşme süreci kitle iletişim araçları ile bireyler arasındaki bariyerlerin
kaldırılmasında çok önemli bir işlev görmekte, interaktif bir ortamı özendirmektedir.
-Kitle iletişim araçlarının bireylerin eğitilmesinde kullanılması küresel süreçle birlikte
hız kazanmış, internet üzerinden yükseköğrenim yapılabilmesi, meslek sahibi
olunabilmesi mümkün hale gelmiştir. Toplumsal sorumluluk projelerinin hayata
geçirilmesi ve kırsal kesime yönelik eğitim projelerinde de küresel kitle iletişim
araçları vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
-Kitle iletişim araçlarının en önemli toplumsal etkilerinden biri de iş hayatında
gözlenmeye başlamıştır. Gelişen kitle iletişim araçları sayesinde işe gitmeden, evden
çalışabilme imkânı doğmuştur. Bugün özellikle gelişmiş pek çok ülkede bazı
sektörlerde evden çalışma özendirilmektedir. Çünkü teknolojiyi ve kitle iletişim
araçlarını kullanarak evden çalışma, hem işverenler hem de bireyler açısından pek çok
kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Ülke ekonomisine de bu yolla önemli
katkılarda bulunulmaktadır.
-Kitle iletişim araçları bireylerin alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirmekte,
internet üzerinden alışveriş yapma, kitle iletişim araçlarının sağladığı imkânları
kullanma alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. Kitle iletişim araçları bireylere daha
fazla bilgi edinme, karşılaştırma, fiyat araştırması yapma gibi önemli imkânlar
sağlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler aynı zamanda devlet hizmetlerine de
yansımakta, devlet ile birey arasındaki ilişki yavaş yavaş elektronik ortama
taşınmaktadır. Artık pek çok sınav başvurusu, yazışma ya da devlet kurumlarıyla
ilişkiler internet ortamında yapılabilmektedir. Hayata geçirilen e-devlet projesi, sanal
ortamın çok daha fazla kullanılmasına imkân sağlayacaktır.
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Küreselleşmenin iletişim üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra kuşkusuz bazı
olumsuz etkileri de söz konusudur. Bunlar da şu şekilde özetlenebilir:

-Küreselleşme sürecinin aktörlerinin teknolojik gelişmeyi ellerinde tutmaları
nedeniyle, kitle iletişim alanında da egemen güç haline gelme tehlikesi mevcuttur.
Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu gücün
denetimini eline geçiren ülkelerin toplumsal manipülasyon yapma ihtimalleri de
artmaktadır.
-Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlar, pek çok kitle iletişim
aracının yayınını sürdürebilmesine ekonomik olarak imkân tanımamaktadır. Bu yayın
organları ya kapanmakta, ya birleşme yoluna gidilmekte ya da satılmaktadır. Küresel
süreçte medya kartelleri ve tekelleri oluşması tehlikesi her zaman vardır. Bugün
medya dünyasının belki de en temel sorunlarından biri kartelleşme olgusudur.
Medyada kartelleşme özgür düşünceyi zayıflatan, demokratik ortama zarar veren bir
unsurdur.
-Küresel süreç özel yayıncılığı, özel girişimciliği teşvik etmektedir. Bu da kamu
yayıncılığının geri planda kalmasına, hatta kimi ülkelerde iyice zayıflamasına neden
olmaktadır. Özel sektör yayıncılık anlayışı maddi unsuru ön planda tuttuğu için, kâr
amacı güden programlar yapmayı öncelemektedir. Oysa kamu yayıncılığının
toplumsal sorumluluk gereği yapması gereken önemli görevleri bulunmaktadır. Bu
görevlerin yapılması sekteye uğradığı zaman, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma
verilecek mesajların sağlıklı bir şekilde iletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır.
-Küreselleşmenin kitle iletişim araçlarının en ileri teknolojiyi kullanmalarına imkân
sağlaması, aynı zamanda enformasyonun miktarını da artırmaktadır. Birey,
küreselleşme çağında adeta enformasyon bombardımanına maruz kalmaktadır. Yoğun
enformasyon akışı, bireyin karar vermesini, kanaat oluşturmasını zorlaştırmaktadır.
Yoğun enformasyon akışı, bireyin kapasitesini epeyce zorlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişme, sınırların kalkması, toplumun tüm alanlarında
yaygınlaşması, özel hayatın dokunulmazlığını da tehdit etmeye başlamıştır. Küresel
iletişim aynı zamanda gizli bilgilerin güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.

Görüldüğü gibi, küreselleşme sürecinde iletişimin gelişmesi toplumsal, ekonomik ve
siyasal alanlarda önemli değişiklikler ve katkılar yaptığı gibi bazı sakıncalara da yol
açabilmektedir.
Küresel iletişimin sağladığı imkânlardan vazgeçmek elbette mümkün değildir. O
halde, küresel iletişim sisteminin beraberinde getirdiği olumsuzlukları azaltmaya çalışmak
hedeflenmelidir.
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2.3. Küreselleşme ve İletişim: Küresel Medya Düzeni
Küreselleşme süreciyle birlikte bilgi ve görüntü mekânları yeniden yapılanmakta, yeni
bir “iletişim coğrafyası” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte küresel ağlar ve uluslararası bilgi
akışı modeli oluşmakta, sahip olduğumuz mekân ve zaman duygularımız yeniden
şekillenmektedir.
Teknolojik gelişmeler yeni küresel medya sanayini doğurmuş, görsel/işitsel üretim
belirli bir mekâna hapsolmaktan çıkmış, adeta yurtsuzlaşmıştır. Yeni küresel medya
araçlarının pazar alanı artık bütün dünyadır. Yerel kültürler için üretim yapma devri
kapanmış, New York’tan Kahire’ye, Londra’dan Ankara’ya, Brüksel’den Yeni Delhi’ye kadar
bütün kültürler hedef kitle kapsamına alınmıştır.
Küresel medya düzeninin temelini ticari gelir kaygıları oluşturmakta, küresel yayın
kuruluşları, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, kamu yararı ve ulusal kültür gibi toplumsal
hiçbir endişe taşımamaktadır. Küresel medya düzeninde bireyler “tüketici” olarak görülmekte,
tüketicinin seçme talebini artırmak için çaba harcanmaktadır.
David Morley ve Kevin Robins “Kimlik Mekânları” isimli kitaplarında küresel medya
anlayışını şöyle ifade ediyorlar: “Kâr ve rekabet mantığıyla hareket eden yeni medya
şirketlerinin şimdi en önemli amacı, bundan böyle ürünlerini mümkün olan en geniş tüketici
kitlesine ulaştırmaktır. Bu durumda da sürekli bir gelişmeci eğilim vardır ve bu eğilim
durmaksızın genişletilmiş görsel/işitsel mekânlar ve piyasalar inşa edilmesi yönünde
çalışmaktadır. Ulusal toplulukların eski sınırları ve engellerinin yıkılması artık zorunludur ve
bu sınırlar, ticari stratejinin yeniden örgütlenmesinin önündeki keyfi ve irrasyonel engeller
olarak görülmektedir. Görsel/işitsel coğrafyalar böylece ulusal kültürün sembolik
mekânlarından uzaklaşmakta ve uluslararası tüketici kültürün daha evrensel ilkeleri temelinde
yeniden düzenlenmektedir. İthal programların serbest ve engelsiz dolaşımı, yeni medya
düzeninin en büyük idealidir. Bu öyle bir idealdir ki, bunun mantığı nihai olarak küresel
programlar ve küresel piyasalar oluşturulmasına varır. Ve daha şimdiden, bu ideali gerçek
kılmaya çalışan küresel şirketlerin iktidarını görmekteyiz. Yeni medya düzeni, artık küresel
bir düzen haline gelmeye başladı…”
David Morley ve Kevin Robins’in yıllar önce yaptıkları bu tesbit, bugün fazlasıyla
gerçekleşmiş durumdadır. Bugün dünyada artık küresel medya şirketlerinin iktidarını
görmekteyiz. Dünya hâkimiyetini hedefleyen bu küresel medya şirketleri; ya stüdyo kurup
tüm dünyaya yayacakları ürünler üretiyorlar, ya üretilen bu ürünlerin dağıtımını yapıyorlar ya
da donanım sağlayan bir yapı kurarak, üretilen ürünlerin tüm dünyada hızlı bir şekilde
dolaşımına imkân veren altyapıyı kuruyorlar.
Bazı küresel medya şirketleri sahip oldukları gücü yetersiz bularak diğer küresel
şirketlerle birleşme yoluna gitmekte, böylece güçlerine güç katarak pazar paylarını artırmanın
yollarını aramaktadır. Ayrıca eğlence ve bilgi hizmetleri sunan şirketler, güçlerini
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telekomünikasyon sanayii ile birleştirdiğinde ortaya “multimedya” şirketleri çıkmakta, bu
şirketler kablolu televizyon yayını ile birlikte evden alışveriş yapma, bankacılık hizmetleri ve
benzeri pek çok hizmeti de sunabilmektedir.
Küresel şirket birleşmeleriyle birlikte ortaya çıkan multimedya şirketleri dünyada
“kitlesel medya” döneminden “kişiselleştirilmiş medya” dönemine geçişi de
hızlandırmaktadır. Artık küresel medya şirketleri genel beğeni düzeyine hitap eden ürünlerin
yanı sıra, “kişiye özel” ürünler üretmekte, daha çok seçme imkânı tanıma yoluna gitmektedir.
Küresel medya şirketlerinin ürettiği ürünlerin ortak noktası, özünde “Amerikan
kültürünü” taşıyor olmalarıdır. Dünyanın dört bir yanında izlenen dizilerden, sinema
filmlerine, uluslararası haber kanallarından, internet sitelerine, gazetelere, radyolara kadar
hepsi Amerikan kültürünün izlerini taşımakta, “dünyanın Amerikanlaşmasına” hizmet
etmektedir.
Küresel medya düzeni, dünya üzerinde etkisini ve hegemonyasını artırmaktadır.
Amerika’nın CNN’i, MTV’si, CBS’i ya da Hollywood stüdyoları, ürettikleri Amerikan
kültürü taşıyan ürünlerle Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar tüm kıtaları
kuşatmaktadır.
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Uygulamalar

Küresel medya düzeninin küreselleşme süreciyle birlikte nasıl şekillendiğini
araştırınız.
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Uygulama Soruları

Küreselleşme sürecindeki küresel medya düzeninin ülkemize etkileri neler olmuştur,
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel sonuçlarını öğrendik.
Küreselleşen iletişimin nasıl evrildiğini inceledik ve yeni kurulan küresel medya düzeninin
ayrıntılarını ele aldık.
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Bölüm Soruları
1)Küreselleşme süreci içinde kaç tür kültür barındırmaktadır?
A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
2) “Kitle iletişim araçlarındaki gelişme, sınırların kalkması, toplumun tüm alanlarında
yaygınlaşması, …………………….. da tehdit etmeye başlamıştır. Küresel iletişim aynı
zamanda gizli bilgilerin güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A)Banka sistemini
B)İnternet güvenliğini
C) Özel hayatın dokunulmazlığını
D)Bilgiye erişimi
E)Seçme özgürlüğünü
3) “Küresel medya düzeninin temelini …………..oluşturmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A)Demokrasi
B) Ticari gelir kaygıları
C)İnsan hakları
D)Evrensel değerler
E)Sosyal hayat

4) “Belli bir kültür tüm dünya üzerinde yayılmakta ve diğer farklı kültürler bu
baskın kültüre entegre olmaktadırlar. Küresel kitle kültürü olarak da adlandırılan bu
kültürün en önemli özelliği…………… olmasıdır.”
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Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A) Homojenleştirici
B)Yerel
C)Bölgesel
D)Etkisiz
E)Çapsız

5) David Morley ve Kevin Robins’ın küresel medya anlayışını anlattıkları
kitaplarının ismi nedir?
A)Medya yapısı
B)Küresel medya
C) Kimlik Mekânları
D)Evrensel dünya
E)Mekansızlar
6.Küreselleşmenin ekonomik sonuçlarını araştırınız.
7.Küreselleşmenin siyasi sonuçlarını özetleyiniz.
8.Küreselleşmenin kültürel sonuçlarını özetleyiniz.
9.Küreselleşmenin iletişim üzerindeki olumlu etkilerinden 3 tanesini sayınız.
10.Küresel medya şirketlerinin iktidarı hangi olumsuzluklara yol açar? Araştırınız.
Cevaplar
1)A
2)C
3)B
4)A
5)C
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3. KÜLTÜR VE İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Kültür ve İletişim
3.2.Kitle kültürü
3.3.Halka kültürü

46

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kitle kültürü, kitleleri hangi vaatlerde peşinden sürüklemektedir?
Kitle kültürünün dayattığı hayat tarzı, toplumları nasıl etkilemektedir?

47

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Kültür ve İletişim

Kitle kültürü

Kitle kültürünün
niteliklerinin öğrenilmesi,
popüler kültür vasıtasıyla
toplumların nasıl
etkilendiğinin farkına
varılması

Popüler kültür
Halk kültürü
İletişim

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Popüler kültür
Kitle kültürü
İletişim
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Giriş
Kültürü kitlelere taşıyan, üretilen kültürel ürünleri kitlelere tanıtan, satın alınmasını teşvik
eden kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları ayrıca dünya üzerindeki kültürlerin bir
örnekleşmesi, aynılaşması yolunda da önemli etkilere sahiptir. Öte yandan, modern kitle
iletişim araçlarının gelişmesi sonucu kültürel üretim ve dağıtımın teknolojik, örgütsel, yer ve
zamansal yönlerinde önemli değişiklikler olmuştur. İletişim teknolojilerindeki değişimler,
iletişim araçlarının simgesel biçimine bir düzenleme getirmiştir. Kitle iletişim araçlarının ikna
etme, yönlendirme gücü olduğu için kitleler üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Kitle
iletişim araçları üzerinden taşınan bilgi ve enformasyon kitlelerin kanaatlerinin oluşumunda
büyük rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla aynı zamanda çeşitli kültürel
olgular da kitlelere ulaştırılmaktadır. Değişik kültürlerin tanınması, kültürler arası iletişimin
sağlanması, kültürel birikimin oluşturulması konularında da kitle iletişim araçları önemli bir
işlev görmektedir.
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3.1. Kültür Kavramı
Kültür, latince “cultura” kavramından gelmektedir. Kültür kavramı ilk başlarda birşeyi
ekip yetiştirme ya da bakma sürecine verilen isim anlamında kullanıldı. Örneğin ekinin
ekilmesi ya da hayvanların yetiştirilmesi gibi. Kültür kavramı Ortaçağa gelindiğinde ise
“insan beyninin geliştirilmesi” anlamında kullanıldı.
18. yüzyılın sonundan itibaren kültür kavramı, barbarlık ve ilkellikten kurtulup
yontulmaya, düzene girmeye doğru ilerleme anlamında kullanılmaya başlandı.
Zamanla kültür, toplu halde yaşayan insanların günlük yaşam pratikleri içerisinde
oluşturdukları değerleri, gelenekleri, görenekleri, tavır ve davranışları anlatan bir kavram
olarak gelişti.
Kültür kavramının zaman zaman uygarlık kavramıyla aynı anlamda kullanıldığı da
olmuştur. Ancak uygarlığın yapay olduğu, insanın ruh ve duygu dünyasının dışında kaldığı,
teknik ve yöntemi kapsadığı gibi gerekçelerle kültür kavramından ayrıştırıldığı görülmektedir.
Diğer yandan kültürün, ruh ve duygu dünyasını kapsadığı, dolayısıyla uygarlığa göre
çok daha bireysel olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Bu görüşün ağırlık kazanmasıyla
birlikte kültürün; sanat, edebiyat ve yüksek düşünsel kapasite ile sınırlandırılması gerektiği
yönünde fikirler de ortaya çıktı.
Modernleşme süreciyle birlikte kültür konusundaki görüşlerde belirgin bir kutuplaşma
gözlenmeye başlandı. Bu görüşlerden birine göre kültür; edebiyat, sanat ve düşünsel
faaliyetlerle sınırlı tutulmalıdır. Diğer bir görüşe göre ise kültür; toplumla özdeşleşen ve tüm
insanları yakından ilgilendiren bir olgudur.
Günlük dilde kültür; “sanatta, davranışta, anlayışta vs. mükemmel olan” anlamında
kullanılır. Bu anlam gerçekte “seçkinci kültür” anlayışıdır. Çünkü mükemmellik,
aristokraside, yüksek kültür dinilen kültür tanımında aranır ve bulunur.
Kültür; insanın insana ve maddeye karşı tavır alışını belirleyen bir bütündür.
Kültür aynı zamanda bir sosyal akrabalık bağıdır, sosyal bir mirastır. Her kültür,
içindeki dil, din, adet, örf, inanç, edebi, mimari, musiki geleneği ile organik bir bütündür.
Kültür üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Bozkurt Güvenç’e göre, kültür ve
medeniyet kavramları birbirlerini tamamlayan hatta neredeyse eş anlamlı hale gelen iki
kavramdır.
Bilimsel alanda kültür; medeniyettir.
Toplumsal alanda kültür; eğitim sürecinin ürünüdür.
Estetik alanda kültür; güzel sanatlardır.
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Teknolojik alanda ise kültür; üretme, tarım yapma, çoğaltma ve yetiştirmedir.
Kültür ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; her düşünsel geleneğin
kültürü kendi durduğu yerden tanımlamaya, anlamaya, anlamlandırmaya çalıştığını
söyleyebiliriz. Kültür kuramcıları da kültürü analiz ederken kendi içinde bulundukları
toplamsal yapıdan ve düşünce geleneğinden çok fazla etkilenmişlerdir. Kitle kültürü, popüler
kültür, yüksek kültür, aşağı kültür gibi kültürün farklı biçimlerine karşılık gelen kavramlar da
bu bakış açılarının etkisinde gelişmiştir.

3.2. Kitle Kültürü
Her toplumsal ortamın kendine özgü bir ortamı vardır. 19. Yüzyılın ortalarından
itibaren beliren kitle toplumunun kültürü ise kitle kültürü kavramıyla tanımlanmaktadır.
Kitle kültürü kavramı, bir yandan seçkinci tutucu kesimlerce diğer yandan da eleştirel
sol çevrelerce benimsenmiş ve eleştirel bakışın simgesi haline gelmiştir. 20. Yüzyılın ilk
yarısından itibaren eleştirel sol düşüncenin önemli bir temsilcisi haline gelen Frankfurt Okulu
da kültüre ilişkin görüşlerini bu kavram etrafında şekillendirmiştir.
Sanayileşme ve onunla birlikte gelişen kentleşme süreciyle birlikte gündelik yaşamın
örgütlenmesi de değişmiştir. Geleneksel toplumun kırsal temele dayanan yaşam biçiminde,
insanlar kendi gündelik hayatlarını planlayabiliyor, kendi arzu ettikleri doğrultu da bir hayat
sürebiliyorlardı. Daha sonra göçlerle kente gelen bu insanlar, kentin doğası gereği, kendi
hayatlarını planlama imkânlarını da kaybettiler. Çünkü kent yaşamında çalışma saatleri
bireylerden bağımsız olarak belirlenmekte, birey sadece bu saatlere uymak zorunda
kalmaktadır. Köyde, kırsalda kendi çalışma saatlerini kendileri belirleyen insanlar, kentte
daha önceden belirlenen koşulları kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.
Kentte ayrıca insanların iş yaşamı dışındaki hayatı da bir şekilde planlanmakta, sunulan
seçenekler arasında (alış veriş merkezleri, eğlence yerleri, kahvehaneler vs.) tercih yapması
istenmektedir.
Bu şekilde sanayi merkezli kent toplumunda kültürel üretimin de sektörleştiği
gözlenmektedir. Bu sektörde birileri, kültürel üretim alanında uzmanlaşarak, kentleri
dolduran, kendi kültür ve eğlencelerini üretmek için zaman ve maddi imkânları olmayan
meşgul, kaygılı ve telaşlı yığınlar için kültürel üretim yapma işini üstlenmektedir. Böylece bir
zamanlar kendi kültürlerini yerel ve geleneksel toplumsal ortamlarında kendi yaşam pratikleri
içerisinde spontan olarak üreten insanlar, yeni hayatlarında kültürü üretmek yerine satın
almaya başlamaktadır. Bu kitleler, kültürü de hazır olarak satın almaya başlarlar. Kültürü
üretenler de teknolojinin sunduğu imkânları da kullanarak, seri halde kültür üretimi yaparak
kitlelere satarlar! Bu şekilde sanayi toplumunda kendi içerisinde kültürel üretim yapan bir
sektör de oluşur.
Kitleler için başkaları tarafından üretilen kültürün insanların yaşam biçimleriyle tam
olarak örtüşmesi imkânsızdır. Her ne kadar endüstriyel ortamda üretilen kültürün hammaddesi
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toplumdan alınsa da, bu hammadde endüstri tarafından işlenerek topluma sunulmaktadır.
İşlenen bu hammadde sonrası ortaya çıkan ürünün, kitlelerin hayata bakışları ve hayatı
algılayış biçimleri ile tam olarak uyuşmasını beklemek gerçekçi değildir. Endüstrinin
hammaddeyi işlemesi sonucu ortaya çıkan ürün; hiç kimseyi temsil etmez ancak herkese
seslenir.

3.3. Kitle Kültürünün Nitelikleri
Kitle kültürü ile ilgili değişik görüşler mevcuttur. Bu görüşlerin önemli olanlarından
bazılarını şunlardır:
-Kitle kültürü özünde pazarlanabilir. Kapitalist toplumlarda kitle kültürü ticarilik
olmaksızın varolamaz. Kitlelere kültür satılmalıdır. Kültür mümkün olan en geniş
izleyici kitlesine satılan maldır. İzleyici bu durumda muhtemel alıcı kitlesidir.
-Kitle kültürü zevksizdir; kültürel endüstriler halkın düşük kaliteli mallara doymak
bilmeyen iştahı ile yüz yüzedir.
-Kitle kültürü ahlaki olarak da yoksunluk içerisindedir. Şiddet, kitle kültürünün büyük
kısmını kaplar. Cinayet, ahlaki baskı, tecavüz, fiziksel işkence gibi. Kitle kültüründe
moral standartlara az rastlanır. Değer yargılarından uzaklık ve kaos ise yoğun olarak
görülür.
-Kitle kültürünün psikolojik açıdan da birtakım sorunları vardır. Değerlerden uzaklığın
ve ahlaksızlığın yoğun olarak sunulduğu ortamlarda özellikle çocuklar bu durumdan
olumsuz etkilenmektedir.
-Kitle kültürü manipüle edicidir. İzleyicinin pasifliği manipüle edilmeyi büyük oranda
artırmaktadır.

3.4. Halk Kültürü
Kitle kültürü ile halk kültürü zaman zaman karıştırılır. Halk kültürü, çeşitli yönleriyle
kitle kültüründen ayrıdır. Kitle kültürü, halk kültüründen beslenir ama bu kitle kültürünün
yerini halk kültürünün aldığı anlamına gelmez.
Halk kültürü; halka ait olan, halk tarafından üretilen, halkın yaşadığı ve halkı yansıtan
bir kültürdür. Halk kültürünün bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
-Halk kültürü yerel ya da bölgeseldir. Halk kültürü; Belirli bir coğrafyada, belirli
toplumların/toplulukların kendi hayat pratiklerinden ürettikleri ve hiç kimseye
dayatma amacında olmadıkları bir kültürdür.
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-Halk kültürü, kendiliğindenlik özelliğine sahiptir. İnsanlar geleneksel toplumlarda
kendi kültürlerini, kendi yaşam pratikleri içerisinde üretirlerdi. Kültür üretimi için özel
bir çaba harcanmaz; insanlar içerisinde yaşadıkları coğrafya, doğa ya da iklim
koşullarına uygun olarak hayatlarını biçimlendirirken, o hayat koşullarına uygun
kültürel oluşum da kendiliğinden gerçekleşmektedir.
-Halk kültürü paylaşıma açıktır. Geleneksel toplumlarda kültür, tüm bireylerin ortak
çabalarıyla oluşturulur. Toplumda oluşan gelenekler, adetler, örfler gündelik pratikler
içerisinde üretilir ve toplumun ortak katılımıyla etkin hale getirilir.
-Halk kültürü toplumsaldır. Endüstriyel ortamda üretilen kültür bütün bir topluma,
kitleye yöneliktir ama tek tek bireyleri hedef alır. Toplumdaki her birey, bu
endüstrinin ürettiği kültürün tüketicisi/satın alıcısıdır. Oysa halk kültüründe kültür,
toplulukların ortak katılımı ile tüketilir, bireysellik değil toplumsallık öndedir.
-Halk kültürünün ticari yönü yoktur. Halk kültürü, halkın hayat pratikleri içerisinden
doğar ve bu pratikleri pazarlayan, satan birileri, bunun üzerinden para kazanan bir
mekânizma yoktur.
-Halk kültürü; kuşaktan kuşağa aktarıldığı için kuşaklar arasında bütünleşmeyi sağlar.
-Halk kültürü hammaddesini toplumdan sağlar; toplumun bilinç, ruh ve duygu
dünyasını yansıtır. Oysa kitle kültürü, birileri tarafından “üretilir” ve “satmak” için
topluma dayatılır.

Görüldüğü gibi yukarıda saydığımız özellikler gözönüne alındığında halk kültürü, kitle
kültüründen farklıdır. Kendine has özellikleri, nitelikleri vardır, içinde çok önemli bir
samimiyet ve gerçeklik duygusu barındırır.
Endüstrileşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte halk kültürü de
ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Yaşadıkları köylerden, kasabalardan, küçük yerleşim
yerlerinden göç etmek zorunda kalan insanlar, geldikleri büyük kentlerde kendi kültürlerini
yaşatma imkânı bulamadılar. Buna hem kent yaşamının koşulları elvermedi, hem de kentte
yaşayan insanlar böyle bir kültürün içlerinde barınmasına izin vermediler. Yeni ortam,
beraberinde yeni kültürü de getirdi. Ama bu kültür, halkın kendi içinde ürettiği, yılların
tecrübesiyle beslenen, ticari amacı olmayan bir kültür değil, kitlelere pazarlanan/dayatılan
kitle kültürüydü.

3.5. Kültürel İletişim
Modern toplumun gerçek anlamda kültürel bir ortamı yoktur. Kültür endüstrisinin
ürünlerinin hâkim olduğu bir yerde, setlerde, stüdyolarda, medyada üretilen değerlerin
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toplumun ortak malıymış gibi bilinçsizce tüketilmesi söz konusudur. Bir kültürel iletişim
süreci işlemektedir ama bu süreç hep tek yönlüdür. Kaynak; kitle iletişim araçlarını ve
içeriklerini üretenlerdir. Hedef kitle de bu kültürel ürünleri tüketenlerdir.
Teknolojinin egemen bir güç olarak kültürü ve iletişimi biçimlendirdiği görülmektedir.
Kültürü kitlelere taşıyan, üretilen kültürel ürünleri kitlelere tanıtan, satın alınmasını teşvik
eden kitle iletişim araçları olmaktadır. Kitle iletişim araçları ayrıca dünya üzerindeki
kültürlerin bir örnekleşmesi, aynılaşması yolunda da önemli etkilere sahiptir. Mcdonalds’ın
tüm dünya üzerinde hızla yaygınlaşması, ülkelerin yiyecek kültürlerine sızarak kendisine yer
edinmesi bu konuda çarpıcı bir örnektir.
Öte yandan, modern kitle iletişim araçlarının gelişmesi sonucu kültürel üretim ve
dağıtımın teknolojik, örgütsel, yer ve zamansal yönlerinde önemli değişiklikler olmuştur.
İletişim teknolojilerindeki değişimler, iletişim araçlarının simgesel biçimine bir düzenleme
getirmiştir.
Kitle iletişim araçlarının ikna etme, yönlendirme gücü olduğu için kitleler üzerinde
çok önemli bir etkisi vardır. Kitle iletişim araçları üzerinden taşınan bilgi ve enformasyon
kitlelerin kanaatlerinin oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla
aynı zamanda çeşitli kültürel olgular da kitlelere ulaştırılmaktadır. Değişik kültürlerin
tanınması, kültürler arası iletişimin sağlanması, kültürel birikimin oluşturulması konularında
da kitle iletişim araçları önemli bir işlev görmektedir.
Kültürün eğer iletişim boyutu olmasaydı, insanlar birbirleriyle iletişim kuramasa,
birbirlerinden haberdar olamasa idi, kültürün gelişmesi, çeşitlenmesi, evrensel bir boyut
kazanması da mümkün olamazdı. Kültürel değerleri yaygınlaştıran, değişimleri toplumların
doğru algılamasını ve buna uyum sağlamasını temin eden iletişim olgusudur.
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Uygulamalar

Popüler kültürün ülkemizi nasıl etkilediğini araştırınız.
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Uygulama Soruları

Popüler kültür karşısında ülkemizin halk kültürü ne yaparsa ayakta kalabilir, kendisini
geliştirme imkanı bulabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kültür kavramını detaylı olarak inceledik. Ayrıca kitle kültürünü, popüler
kültürü ve halk kültürünü öğrendik, toplumların popüler kültür ürünleri vasıtasıyla nasıl
etkilendiklerini de ele aldık.
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Bölüm Soruları
1)Modern toplumun gerçek anlamda kültürel bir ortamı yoktur. Kültür
endüstrisinin ürünlerinin hâkim olduğu bir yerde, setlerde, stüdyolarda, medyada
üretilen değerlerin toplumun ortak malıymış gibi bilinçsizce tüketilmesi söz konusudur.
Bir kültürel iletişim süreci işlemektedir ama bu süreç hep ……………”
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Çift yönlüdür
B)Tarafsızdır
C)Sosyalleştiricidir
D)Kapalıdır
E) Tek yönlüdür

2) Halk kültürünün …………yoktur. Halk kültürü, halkın hayat pratikleri
içerisinden doğar ve bu pratikleri pazarlayan, satan birileri, bunun üzerinden para
kazanan bir mekânizma yoktur.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Değeri
B) Ticari yönü
C)Tarihi
D)Geleceği
E)Önemi

3) Kitle kültürü kavramı, bir yandan seçkinci tutucu kesimlerce diğer yandan da
eleştirel sol çevrelerce benimsenmiş ve eleştirel bakışın simgesi haline gelmiştir. 20.
Yüzyılın ilk yarısından itibaren eleştirel sol düşüncenin önemli bir temsilcisi haline gelen
………………………da kültüre ilişkin görüşlerini bu kavram etrafında
şekillendirmiştir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)İstanbul Okulu
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B)Avrupa Okulu
C) Frankfurt Okulu
D)Amerikan Ekolü
E)Paris Okulu

4) Kitle kültürü…………; kültürel endüstriler halkın düşük kaliteli mallara
doymak bilmeyen iştahı ile yüz yüzedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Estetiktir
B)Değerlidir
C)Önemlidir
D) Zevksizdir
E)Yereldir

5) Kültürün eğer ……….boyutu olmasaydı, insanlar birbirleriyle iletişim
kuramasa, birbirlerinden haberdar olamasa idi, kültürün gelişmesi, çeşitlenmesi,
evrensel bir boyut kazanması da mümkün olamazdı.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Estetik
B)Felsefi
C) İletişim
D)Sosyolojik
E)Evrensellik

Cevaplar
1)E
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2)B
3)C
4)D
5)C

6.Bozkurt Güvenç’in kültür olgusuna yaklaşımını anlatınız.
7.Kitle kültürünün olumsuzluklarını açıklayınız.
8.Kitle kültürünün niteliklerinden 3 tanesini sayınız.
9.Halk kültürünün kitle kültürüne karşı üstünlüklerini araştırınız.
10.Kültürel iletişim kavramının neleri kapsadığını araştırınız.
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4. POPÜLER KÜLTÜR VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Popüler kültür
4.2. Kültür endüstrisi
4.3.Frankfurt Okulu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Frankfurt Okulu hangi düşünceleri savunmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kültür endüstrisi

Hayat tarzı hegemonyası

Popüler kültür

Frankfurt Okulu

Popüler kültür ürünleri ile
toplumların nasıl
etkilendiğinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar

Popüler kültür
Hegemonya
Frankfurt Okulu
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Giriş
Popüler kültür kişinin ve toplumun temel eğilimlerini ve dünyaya bakış açısını oluşturur.
Birey ve toplum genelde bu eğilimleri sorgulamaz. Hatta çoğu kez bu eğilim ve bakış
açılarının farklı topluluklarda, farklı biçimlerde olabileceğini bile düşünmez. Bir filin değişik
organlarını elleriyle yoklayıp da fili farklı farklı tarif eden körlerin öyküsündeki gibi, kendi
deneyimlerinin tek gerçek olduğunu kabul eder ve üstelik bu konuda dayatmacı bile olur.
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4.1. Popüler Kültür Olgusu
Popüler kültür kavramı, “halk”, “nüfusun büyük çoğunluğu”, “çoğunluk için”
terimlerini içine alır. Dolayısıyla kavramın ilk bakışta verdiği anlam, popüler kültür belirli bir
grubun ürünü değildir, belirli bir grubun sahipliğini içermez; Popülerdir, hemen herkesindir.
Popüler kültür; kitle kültürü, halk kültürü, işçi sınıfı kültürü ve alt grupların kültürü ile
büyük oranda çakışır. Popüler kültür kavramı; din, edebiyat, danslar, folk türküleri, köylü
gazelleri, korku filmleri gibi geniş bir alanı kapsar.
Popüler kültür çevremizdeki tüm yaşamdır. Bazı bilim adamları popüler kültürü
okyanustaki suya, bizleri de suyun içinde yüzen balıklara benzetmektedir. Balıklar suyun
içinde bulunduklarının, çevrelerinin tamamen suyla çevrili olduğunun ve hatta bu suyun
dışında da başka ortamlar olabileceğinin, nasıl bilincinde değillerse, insanlar da popüler kültür
içinde yaşarlar fakat suya her zaman çözümleyici biçimde bakamayabilirler.
Bir ürün veya olgunun popüler kültür alanına girmesi için, onun çok yaygın bir şekilde
ve benzerleri arasından özgürce seçilmiş olması gereklidir. Yani zorlanarak seçtirilen, kabul
ettirilen veya satın aldırılan bir şey bu tanıma girmez.
Özgür seçimle tercih edilmiş olması belirleyicidir. Örneğin 1960’ların müzik
dünyasını kasıp kavuran The Beatles topluluğu hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir popüler
kültür ürünüdür.
Russell Nye’in popüler kültür tanımına göre, popüler kültürün oluşabilmesi için, üç
tane unsur gereklidir. Bunlar; çok sayıda insan, para ve iletişim olanaklarıdır.
Çok sayıda insan gereklidir, çünkü kentleşmeyle kırsal köklerinden kopup kentlere
gelen insan toplulukları yeni yaşam ve kimliklerini oluşturma gereği hissettiler ve popüler
kültür onlar için yapıştırıcı görev gördü.
Para gereklidir çünkü Endüstri Devrimi’yle ortaya çıkan orta sınıfın eline para geçti ve
eskisinden fazla boş zamanları oldu. Para dolaşımının artmasıyla da tüketim arttı; dolayısıyla,
tüketim kültürü de, ortak kültür olarak arttı. İletişim de bu noktada önemlidir; Ortak popüler
kültürün tanıtılabilmesi, tüketimin körüklenmesi için, önce matbaanın giderek tüm kitle
iletişim araçlarının devreye girmesiyle, ortak kültür tüketime sunulmuş oldu.
Popüler kültür kişinin ve toplumun temel eğilimlerini ve dünyaya bakış açısını
oluşturur. Birey ve toplum genelde bu eğilimleri sorgulamaz. Hatta çoğu kez bu eğilim ve
bakış açılarının farklı topluluklarda, farklı biçimlerde olabileceğini bile düşünmez. Bir filin
değişik organlarını elleriyle yoklayıp da fili farklı farklı tarif eden körlerin öyküsündeki gibi,
kendi deneyimlerinin tek gerçek olduğunu kabul eder ve üstelik bu konuda dayatmacı bile
olur.
Popüler kültür incelemelerinin yapması gereken şudur: Kanıtlama gereği duymadan
kabul ettiğimiz fil tanımlarımızın tek fil tanımı olmadığını, yanı başımızda duran diğer birey
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ve kurumların, filin farklı bir organını tuttuğu için bizimkiyle hiç de örtüşmeyen bir fil tanımı
yaptığını anlatmak. Bir başka deyişle, popüler kültürü, yine yansıtıcı olarak kullanarak
toplumsal dokumuzu, eğilimlerimizi, bakış açılarımızı, değerlerimizi ve yargılarımızı
tartışmak, irdelemek ve giderek çözümlemek.

4.2. Popüler Kültürün Nitelikleri
Popüler kültür genelde ticari amaçlıdır. Popüler kültürün üreticileri, çağın ruhunu
yakalamaya zorunludur; çünkü ürettiğini en fazla gelir getirecek biçimde satmak, kâr elde
etmek amacı gütmektedir. Üstelik de ürettiklerini pazarlamak için, “buna gereksiniminiz var,
bu olmadan asla yaşayamazsınız” diye baskı yapma durumundadır.
Devasa reklamcılık sektörünün varoluş nedeni budur. Satılan ister kaset olsun, ister
şampuan olsun, ister dergi, ister internet aboneliği; üretici ve reklamcı elele verip, ticari
başarıya doğru adım atar. Ürün veya hizmet, ticari başarı kazandığı anda zaten popüler
kültürün ilgi alanına girmiş demektir. Bir başka deyişle, popüler kültür, toplumun ilgi ve
yönelimlerini yansıtır, fakat aynı zamanda bu ilgi ve yönelimlerin yönetiminde büyük oranda
da söz sahibidir.
Popüler kültür, hayalci ve kaçış yanlısıdır. Bir toplumun yücelttiği şarkıcılar,
süpermenler, özel güçlere sahip kahramanlar, o toplumun kaçıp sığınmak için oluşturduğu
veya kendi gerçekleştiremediklerini gerçekleştirmesi için kurguladığı kişiliklerdir. Ancak
hayalci ve kaçış yanlısı aşağılama içeren tanımlar değildir. Çünkü toplumun nelerden,
kimlerden, hangi gerçeklerden kaçtığını tanımlamak, o toplumun en derinlerde yatan korku ve
düşlerini ele vermesi açısından önemlidir. Bu nedenle çizgi romanlar, çizgi filmler,
müzisyenler, Rambolar, süpermenler, James Dean, Batman hepsi birer popüler kültür
hazinesidir. Çünkü basit bir kaçış ve hayalcilik ürünüdürler.
Popüler kültürün evrensel doğrular olarak sunduğu gerçekler aslında belli bir zamana
ve uzama ait gerçekler olabilir. Popüler kültür, bu olguları, tartışılmaz gerçekler ve
sorgulanmasına bile gerek olmayan doğrular olarak sunmakta son derece beceriklidir.
Tarihsel açıdan bakıldığında, kimi sanat eserlerinin iyi ve değerli, kimilerinin kötü,
değersiz ve yüzeysel olarak işaretlenmesi, kültürel zevkin sınıf bazlı bir hiyerarşi içinde
kurumsallaşmasından ortaya çıkmıştır. Egemen sınıflar kendi zevk ve değer yargılarını
evrensel ve her dem geçerli ölçütler olarak sunmuşlar ve kabul ettirebilmişlerdir.
Bu olguya şu üç açıdan itiraz edilmektedir.
İdeolojik açıdan itiraz: Her devirde geçerli ve değişmez estetik değerler olduğunu
iddia etmek, gerçeklere uymamakta ve göreceliğe yenilmektedir. Güzel, estetik açıdan
uyumlu ve değerli tanımları zaman ve uzam içinde pek çok kez değişiklikler göstermiştir. Bir
çağın beğendiğine, yüz yıl sonraki insanlar gülerek, hatta iğrenerek bile bakabilmişlerdir. Bu
nedenle popüler kültür incelemecileri, değişmez, estetik ölçütler yerine, politik değerlendirme
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ve ideolojik çözümleme yapmayı yeğlemektedirler. Politik ve ekonomik gücü elinde tutan
sınıfların kendi güzelini, değerlisini herkese kabul ettirmeye çalıştığını göstermektedirler.

Biçem ve içerik açısından itiraz: Yüksek kültürün savunucuları, yüksek kültür
eserlerinin biçem ve içerik olarak daha sağlam, daha girift ve daha incelikli olduğunu; popüler
kültürün ise, genelde bu açılardan özensiz, salaş ve yüzeysel olduğunu söylemektedirler.
Chris Barker gibi popüler kültür savunucuları ise, iyi sanat ile kötü sanat arasındaki farkın
biçem, içerik özelliklerinden değil, gerçek yaşamı ne denli aydınlattığı göz önüne alınarak
yapılması gerektiğini söylemektedirler.
Kalite ve estetik ölçütler açısından yapılan itiraz: Yine uyum, güzellik ve kalite gibi
kavramlar yalnızca sanat eseri olarak üretilmiş malzemeye atfedebilecek kavramlar değildir.
Örneğin, çok şık, spor bir arabanın tasarımı, görünüşü, pırıl pırıl cilalı olması ile aynı
kavramlar böyle bir örnek için de kullanılabilir. Dolayısıyla, zaten kültürden kültüre farklılık
gösteren, güzel, kaliteli, uyumlu gibi kavramları her çağa ve her topluma aitmiş gibi
göstermeye kalkmak, tarih bilincinden yoksun olmanın göstergesidir. Bu ısrar olsa olsa
seçkinler ve ekonomik gücü elinde tutanlar sınıfının, tüm diğer sınıflara kendi değer
yargılarını kabul ettirme çabasıdır. Üstelik popüler kültür nasıl ticari bir meta ise, daha
doğrusu ticari bir meta olmakla suçlanıyor ise, sanat olması için üretilmiş sanat da satılan,
alınan, üretenin ve hatta aracının para kazandığı, sanatçının geçimini sağladığı bir endüstri
ürünüdür.

4.3. Popüler Kültürün Empoze Edilmesi
Genel olarak, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın seyrettiği, okuduğu veya katıldığı
eğlenceye işaret eden popüler kültür kendisini en çok televizyon, sinema ve gazetelerde
gösterir. Popüler kültürün medya dışındaki araçlarından bazıları ise giyim tarzları, hobiler,
tatiller, eğlence yerleri ve amatör veya profesyonel spor dallarıdır.
Homojen olmayan toplumlarda farklı gruplar arasında görülen güç mücadelesi, hatta
çatışmaları sadece ekonomik ve siyasi hususlarda olmayıp aynı zamanda kültürel alanda da
kendisini göstermektedir. 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile çalışma ve boş zamanlar
birbirinden ayrılmış, böylece insanlar işlerinden daha farklı aktivitelere de fırsat bulmuşlardır.
Tabii bunda artan refah seviyesinin de önemli bir rolü olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Nitekim bu yüzyılın başında Mathew Arnold da bu hususa işaretle toplumun büyük bir
kesiminde özellikle de işçi sınıfında önceki dönemlerden yani feodal düzenin baskı
rejiminden kurtularak yeni bazı alışkanlıklar edinmeye başladıklarını belirtmiştir.
Geleneksel anlamda Batı toplumlarının aristokrasi sınıfının meydana getirdiği kültürle,
popüler medyanın tesiriyle bir alternatif olarak ortaya çıkan işçi sınıfı kültürü arasındaki
ayırım Dwight McDonald tarafından da ele alınmış ve bu yeni oluşumun sebepleri şöyle
sıralanmıştır: Öncelikle siyasi demokrasi ve yaygın eğitim üst sınıfların kültür üzerindeki
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tekelleşmesini ortadan kaldırmıştır. Girişimci zihniyet de bu durumdan faydalanarak
kendisine karlı bir pazar yaratmıştır; yeni teknoloji sayesinde kitap, dergi, müzik endüstrisi ve
ev eşyaları artık daha ucuz ve daha fazla olarak üretilmesiyle bu pazara sürülmeye
başlamıştır. Yeni teknoloji aynı zamanda televizyon, radyo ve sinema gibi medya araçlarını
da icat ederek bu yeni üretilmiş malların kalabalıklara ulaştırılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla,
popüler kültür yukarıdan, yani işadamları için çalışan teknisyenler tarafından empoze
edilmektedir. Hitap ettiği kalabalıklar ise pasif tüketicilerdir.
Popüler kültürü imal edenler, halka kendi zevk ve değerlerini empoze etmeye
çalışmakta, hatta onları eğittiklerini bile iddia etmektedirler. Zira popüler kültür üreticilerinin
çoğu hitap ettikleri kesimden daha iyi bir eğitim almışlardır. Muhtemelen bizzat kendilerinin
tüketmeyecekleri kültürel öğeleri başkalarına sunmakta, hatta kendi aralarında nasıl hiç
televizyon seyretmedikleri veya arabesk müzik dinlemediklerinden bahsedebilmektedirler.
Dolayısıyla burada bir aşağı kültür programlanmasından bahsedilebilir. Yani, yüksek
kültür sahipleri halka kendi kültürlerini aşılamak yerine daha düşük bir kültür empoze
etmektedirler. Bir başka deyişle, bu programlama halka "iyi" olanı vermektense kendi
istediklerini vermekte böylece medyanın yaptığı şeyleri haklı göstermeye çalışmaktadır. Tabii
böyle bir uygulama da eleştirilebilir. Fakat halkın kendi kültür seviyesine uygun öğeleri tercih
etmesi de ayrıca tartışılabilir. Mesela, siz halka Türk klasiklerini okumayı önerebilirsiniz ama
onlar bunun yerine aynı kitapların televizyona uyarlanmış hallerini tercih edebilirler.

4.4. Popüler Kültür ve Hayat Tarzı Üzerinden Hegemonya
“Hayat tarzı” son yıllarda çokça konuşulan bir kavram haline gelmiştir. Bir kimsenin
giysileri, konuşması, boş zaman kullanımı, yiyecek ve içecek tüketimi, ev, otomobil, tatil
seçimleri; o kişinin kişisel tercihlerine, dolayısıyla hayat tarzına işaret etmektedir.
Postmodernizme de kaynaklık eden bugünün hayat tarzının genel ilkesi, Elizabeth ve
Stuart Ewen'in "Arzu Kanalları" adlı çalışmalarında şöyle formüle edilir; "Bugün moda yok,
yalnızca modalar var. Herkes herhangi biri olabilir."
Burada bizim özgül gruplara sabitlenen, hayat tarzlarının benimsendiği sabit statü
gruplarının olmadığı bir topluma geçmekte olduğumuz ima edilir. Enformasyon bolluğuna ve
nihai istikrara kavuşturulamayacak ya da sabit toplumsal bölünmelerle karşılıklı ilişki içindeki
bir sistemde hiyerarşik düzene sokulamayacak imajların dallanıp budaklanmasına yaslanan
bir postmodern tüketim kültürü doğrultusunda, toplumsal bölünümlerin anlamsız olduğunu ve
nihai olarak da anlamlı bir gönderi çevresi olarak toplumsalın sona erdiğini ileri sürecektir.
Hayat tarzı ve tüketim, kitle toplumunun tamamen manipüle edilen ürünleridir.
Tüketimin esas olduğu bu hayat tarzında, gündelik tüketim malları lüks egzotiklik, güzellik ve
cazibe ile ilintilendirilir. Bunlar yapılırken malların asıl kullanım amaçları, gözden
uzaklaştırılır. Böylece, çok fazla ihtiyaç olmayan bir mal zaruri bir meta haline dönüşebilir.
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Toplum kendisi için hazırlanan metayı almaya başlayınca, yeni bir hayat tarzını da
seçmiş olur. Popüler kültür ürünleri, aynı formatları kullandığından insanlık için bir hayat
standardı oluşmaya başlamış demektir. Jean Baudrillard, "La Morale des objets" isimli ilk
denemelerinin birinde hayat standardının uluslararasılaşmasından söz ederken, “bir tabakanın
veya bir sınıfın toplumun tümü üzerine yansımış olacağını” söyler.
George Ritzer, benzer hayatların oluşturulmasını yemek kültürü açısından ele alarak,
yaşam standardının uluslarasılaşmasını somut örneklerle ele alır. Standart menüler yiyen,
standart elbiseler giyen, standart işler yapan, standart okul kitapları okuyan ve standart bir
şekilde ölen insanın, "McDonaldlaşan toplumun" karakteri olmaya başladığından söz eder.
Bu tarzda standartlaşma, hayatı güdüp yöneten etki sahibi güçleri akla getirmektedir.
Hayatın her halinin standart hale gelmesi, toplumun mekanikleşmesi anlamına geleceğinden,
önceden tanımlanmış ihtiyaçları gidermeye yönelik çabalar zor olmayacaktır. Bir makinenin
bozulan bir parçası nasıl ki standart numaralar ile birlikte servisinden istenebiliyorsa, insanın
ihtiyaçları da aynı kolaylıkta istenebilecektir. Bu da toplum üzerinde hegemonya kurmayı
kolaylaştıracaktır.
Hayat tarzı, bireyin hür iradesiyle belirlemesi gereken özel bir alan olduğu halde, her
dönemde bu alanı belirlemek için çalışanlar çıkmaktadır. Modern dönemlerde otoriter öz
taşıyan hayat tarzları, modernleştirici güçler tarafından sunulurken, şimdi bu iş enformasyon
aracılığıyla yapılmaktadır. Bugün popüler kültür bireylerin hayatlarının her alanında açık
veya örtük bir tarzda hegemonya kurmuş durumdadır.
Öngörülen hayat tarzı, dönüşüm ve taklit yoluyla oluşturulmaktadır. Bu anlayışta
insana "tüketen bir varlık" olarak bakılması, tükettiği oranda değer verilmesine neden
olmaktadır.
Postmodernizmde bireyin öncelenmesine karşılık, değerlerin ikinci plana atılması,
ister istemez insanı bir “malzeme” konumuna düşürmektedir. Bireyin bütün ihtiyaçları,
öngörülebilir şekilde standartlaştırılıp sunulunca insana sadece kendisi için uygun görülen
popüler kültür ürünlerini satın alma seçeneği kalmaktadır. Bir süre sonra sorgulama
yeteneğini yitiren birey, kendisi için öngörülen hayat tarzını, daha iyi yaşama şekli olarak
algılamaya başlıyor ve çoğunlukla elindekini kaybetmemek için de değerlerinden ödünler
vermeye başlayabiliyor.
Popüler kültür üzerinden, toplum üzerinde bir hegemonya kurulması aynı zamanda
toplumun istenilen şekilde yönetilmesi/yönlendirilmesi tehlikesini de ortaya çıkarmaktadır.
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4.5. Franfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi
Frankfurt Okulu'nun, özellikle Max Horkheimer ve Theodor Adorno tarafından
geliştirilen ve Okul’un genel yaklaşımını ifade ana kavramlardan birisi Kültür Endüstrisi’dir.
Bu kavram, geleneksel Marksizm düşüncesindeki altyapı-üstyapı ya da ekonomi-kültür gibi
temel ayrımları dışarıda bırakır. Franfurt Okulu'nda bu kavramlaştırmalar yerini yeni bir
durum olarak tespit edilen altyapı-üstyapı kaynaşması fikrine bırakır.
Kültürün kendisinin bir endüstri ve kültür ürünlerinin de ‘meta’lar haline geldiği
iddiası Kültür endüstrisi kavramının ortaya çıkışına kaynaklık etmektedir. Bu kavramlaştırma,
bir anlamda sistemin (kapitalizmin ve endüstri toplumunun) kendini her düzeyde, altyapıda ya
da üst yapıda nasıl yeniden ürettiği ve meşrulaştırdığını da açıklamaktadır.
Kültür endüstrisi; kültürel ürünlerin standartlaştırılmasını ve
marjinalleştirilmesini,
kültürel
ürünlerin
tanıtım
ve
dağıtım
rasyonelleştirilmesini ifade etmektedir.

farklılıkların
tekniklerinin

Kültür endüstrisi, sanatsal biçimin bütünselliğine önem vermez, etkinin öncelikli
hâkimiyetini düşünür.
Öncelikli amacı gündelik yaşamın sıkıcılığına karşı geçici bir kaçış olanağı sunması,
bu şekilde oyalanma ve zihinsel uzaklaşma sağlayarak tam da bu zeminde sistemin
sürekliliğini sağlamasıdır. Ancak, elbette bu kaçış geçicidir, gerçek değildir. İnsanların
yaşamlarındaki temel gerçeklikleri, yani baskıları ve yoksunluklarını unutmaları ve çalışma
azimlerini yeniden bulmaları amaçlanır. Üretim ve tüketim bu noktadan itibaren artık sistemin
kendini yeniden ürettiği araçlarıdır.
Kültür endüstrileri 3 sınıfa ayrılır:
-Çok dağıtımlı kültürel metalar (Kitap, plak, afiş, kaset vb.)
-Kültürel tezhizat (Fotoğraf araç gereci vb.)
-Büyük teçhizat (Radyo-televizyon yayıcı ve alıcıları)

Kültür endüstrisini özellikle kitleler açısından değerlendirmek gerekir. Çünkü bu ikisi
arasında önemli bir ilişki vardır.
Kültür sanayisi, toplumun birtakım ihtiyaçlarına cevap vermektedir ama kültürün
sanayileşmesinin önüne geçilmelidir. Kültürün entelektüel zeminden maddi zemine kayması
engellenmelidir.
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4.6. Adorno’nun Kültür Endüstrisi Kavramına Yaklaşımı
Sosyolog olan Theodor W. Adorno, Frankfurt Okulu’nun önde gelen dört üyesinden
biridir.
Temel ilgi alanları sanat ve felsefe olan Adorno, W. Benjamin’in etkisi görünen
“Felsefenin Güncelliği” ve G. Lucacs’ın etkileri gözlemlenen “Estetik Niteliğin
Kurgulanması” adlı iki doçentlik tezi hazırlamıştır. Adorno, yapıtlarında, felsefe dahil sosyal
bilimlerdeki ve kültürdeki bütün pozitivist akımları eleştirel bir süzgeçten geçirmektedir.
O’na göre, “aklın ruhundaki” faaliyetler, toplumsal gerçekliğe egemen olan çizgilerin izlerini
taşımaktadır. Toplumsal olguların kavramlar yardımıyla sınıflandırılması, olayları anlama ve
açıklama anlamına gelmemektedir.
Gerçekliğin ne olduğunu belirleyen düşüncedir, ancak kavramlarla belirlenen düşünce
bu çerçevede kavranabilecek şeyleri görür, bunun dışındakileri göremez. Bu nedenle burada
özgür düşünceden söz etme olanağı kalmamaktadır. Adorno’nun bu savı, sanat ve kültür alanı
içinde geçerlidir. Başka bir deyişle ona göre ideolojiden bağımsız, özgür bir sanattan,
kültürden bahsedilemez. Adorno’nun bu anlayışı, “kültür endüstrisi” kavramı yardımıyla daha
iyi anlaşılabilir.
Adorno’da sanat, dünün mirası olması nedeniyle özgür değildir. Sanatın ne olduğu,
sanatın tanımlanması, bir zamanlar ne olduğu tarafından yönlendirilmektedir. Ancak, sanat,
“kendini, yalnızca, olmakta olana bağlayarak ve kendini olmaya uğraştığına ve belki de
olabileceğine açık tutarak” kendini meşru kılmaktadır.
Adorno’ya göre, felsefe ve sanat, birbirinden tamamen ayrı iki alan değildir. O, bu iki
alan arasında, her birinin kendi özerkliğini koruduğu bir ilişki kurmuştur. Bu çerçevede,
felsefede estetik bir öğe ve sanatta ise bilişsel bir işlev görmektedir.
Adorno, örneğini pop müzik ve kültür endüstrisi olarak verdiği, teknik olarak yeniden
üretilmiş sanatı küçümsemektedir. O’na göre, kültür endüstrisi, modern sanayi toplumunun
homojenleşmiş ve rasyonelleşmiş dünyasının düzgün işlemesine yardımcı olma işlevine
sahipti ve bu nedenle vardı. Bu amaçla, kültür endüstrisi, “vaat ettiğini yerine getirmeyen
sahte tatminler dağıtmakta”, insanları kandırmaktadır. İşte bu nedenle, Adorno, sanat eserleri
ile kültür endüstrisini birbirinden şöyle ayırmaktadır: “Sanat eserleri, çileci ve utançsızdır;
kültür endüstrisi ise, pornografiktir ve iffet taslar.”
Adorno’ya göre kültür, insanın kendine yaraşır bir toplumda yaşadığı kanaatinin
uyanmasına yardımcı olmakta, insanı rahatlatıp uyuşturmaktadır. Bu da “varoluşun kötü
ekonomik belirlenimi”nin sürmesine yardımcı olmaktadır. İşte bu nedenle Adorno, bu kültüre
karşı çıkmakta, onu kültür endüstrisi olarak tanımlayarak, bu kefeye koyduğu ürünleri
küçümsemektedir.
Adorno, kültür endüstrisinin, kitlelerin kendiliğinden çıkan bir kültür sorunu ya da
popüler sanatın çağdaş bir formu olmadığının altını çizer. Kültürel varlıkların kar dürtüsüyle
üretilen standartlaştırılmış mallara dönüştüğünü vurgular.
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Kültür endüstrisi kavramının amacının gizlendiği, popülerlik kavramı içinde üstü
kapalı biçimde ifade edilen kendiliğindenlik ve özgür seçim düşüncesini baltalamayı
hedeflediği, Adorno’nun söz konusu kavramla ilgili olarak altını çizdiği bir başka noktadır.
Kültür endüstrisinin ideolojisi öyle güçlüdür ki bilincin yerini uygitsincilik alır. Bu
nedenle Adorno, politika ve ekonomi aracılığıyla kültürün yönlendirilmesine şiddetle karşı
çıkmakta ve “halka yakın”, popülist ve “halk kültürü” olarak ifade edilen her türlü sanatı
küçümsemektedir. Ancak, O, aynı eleştirileri “kültür tüketicisi”ne de yöneltmektedir.
Kanımızca, günümüzde de geçerliliğini koruyan bu eleştiriler, “kültür tüketicisi”nin
değerlendirme yönünden yetersizliğini çok iyi betimlemektedir. Buna göre “kültür tüketicisi”,
“kendini feda etmeyi seven”, “moda olanı izleyen” ve bu nedenle, dün kendinden geçercesine
bağlandığı şeye, o zaman kendinden geçerek bağlandığı için öfke duyan, bu şekilde
kendinden öç alan davranış özelliğine sahiptir.
Adorno’nun kültür endüstrisi kavramı, bugün de bize kültür ve sanatı, ürünlerini
ideoloji ile ilişkilendirerek ve bunun bireysel ve toplumsal davranışlara etkisini görerek
değerlendirme olanağı vermektedir. Bu nedenle, dünyanın kitle iletişim araçları sayesinde
küresel bir köy haline geldiği ve en uzaktaki insanları dahi etkileyebilme olanağının var
olduğu bir çağda “kültür endüstrisi” kavramını yeniden düşünmemiz, yeniden
değerlendirmemiz gerekmektedir.

4.7. Aydınlar ve Kültür Endüstrisi
Kültür endüstrisinde, Adorno’nun ifadesiyle, eleştiriyle birlikte saygı da yok oluyor.
Bu konuda en büyük suç ortaklığını ise aydınlar ve entelektüeller yapıyor.
‘Mağaradakiler’ adlı eserinde, “...Eski çağları bir yana bırakalım. Kapitalizm öncesi
toplumlarda da entelektüellere rastlıyoruz. Ne var ki az sayıda idiler. Yazıları da toplumun
küçük bir kesimi tarafından okunabiliyordu. Aydınları hürriyete kavuşturan ve matbaa gibi bir
silahla donatan kapitalizm olmuştur... Kitap ve gazete fiyatlarının ucuzlaması, sanayi
burjuvazisinin gelişmesi okuyucu sayısını arttırır, kamuoyu önem kazanır, baskılar gevşer...
18. asrın başlarında, aydının kaderi kişilerin elindedir. Bu nüfuz yavaş yavaş azalır, ferdi
koruyucunun yerine kolektif koruyucu, yani burjuva okuyucuları geçer... Burjuvazi, topluluk
olarak aydınları –teker teker her aydını değil– korurken kendi davasını, kendi yaşama
programını korumaktadır. Çağımız aydınları kalabalık bir zümre. Bu zümrenin hâkim vasfı
proleterleşmiş olmak... Aydınların etkisi siyasi şartlara göre değişir. Bazen iktidardakilere
program sunar, bazen gerçekleşebilecek veya gerçekleşmesi imkânsız tedbirler teklif ederler”
diyen Cemil Meriç, aydınların günümüzün kültür endüstrisinde oynadığı rolün önemine
dikkat çekmişti.
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4.8. Kültür Endüstrisi Doğru Kullanılmalı
Kültür endüstrisi ile ilgili yapılan eleştirilerden biri de sığ bir kültürün
yaygınlaşmasına neden olmasıdır.
Sabahattin Şen’in günümüzde “kültür endüstrisi”nin nasıl işlediğini anlatan şu
değerlendirmesinin altı mutlaka çizilmelidir:
“Kalabalık bir zümre ve hâkim özelliği proleterlik olan günümüzün aydınlarının çoğu,
piyasa için kalitesi düşük kültür ürünleri üreterek kültür endüstrisinin değirmenine su taşıyor.
Yazdıkları okuduklarından fazla olan bu aydın grubunun eserleri, kültür endüstrisinde özne
yerine nesne olan çok sayıda okuyucu tarafından okunurken derinliksiz ve niteliksiz ürünlerin
öne çıktığı çok satanlar listesi dikkat çekiyor. İnternet ve cep telefonu destekli yeni iletişim
devrimi döneminde ‘insan daha bir yalnız ve içine kapalı’ eleştirileri yapılıyor. ‘İletişim
çağında iletişimsizlik’ olarak yaşanan bu ironi, kültür endüstrisinin yarattığı yabancılaşmanın
bir sonucu. Metalaşmaya dayalı günümüzün kültür endüstrisi, bugün geldiği nokta itibariyle
derinlikli bir kültür yerine sığ bir kültürün yaygınlaşmasına hizmet ediyor. Eleştiri ve saygının
olmadığı bu endüstri, yeni bir Cahiliye Dönemi’ne zemin hazırlıyor.
Kültür endüstrisini ortadan kaldırmayı düşünmek çağın gerisine düşmektir. Yapılması
gereken; insanlığın ortak iyiliği adına kültür endüstrisini doğru kullanmak için bu endüstriyi
daha fazla sorgulamak ve eleştirmektir…”
Teknolojik gelişmenin, kültürel çeşitliliğin, farklı açılımların elbette insanlığa
sunacağı büyük katkılar vardır. İnsanlık, bu olumlu katkıları çoğaltmak için çaba
harcamalıdır. Kültür endüstrisinin doymak bilmez kazanç hırsı, aynı zamanda pek çok
kültürel değerlerimizi de hedef almakta, özellikle genç nesiller bu durumdan çok olumsuz
etkilenmektedir.
Dönüşmeden,
başarabilmeliyiz.

başkalaşmadan,

değerlerimizi

yitirmeden

gelişebilmeyi
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Uygulamalar

Kültür Endüstrisi olgusu ile moda kavramı arasındaki ilişkiyi araştırınız.
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Uygulama Soruları

Popüler kültür ürünlerinin toplumlara dayattığı hayat tarzı sonucunda ortaya hangi
olumsuzluklar çıkmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kültür endüstrisi denen devasa yapı hakkında bilgi sahibi olduk.
Toplumların popüler kültür ürünleri üzerinden nasıl bir hayat tarzı dayatması ile karşı karşıya
kaldıklarını da inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Kültür endüstrisinin ideolojisi öyle güçlüdür ki bilincin yerini uygitsincilik
alır. Bu nedenle………….., politika ve ekonomi aracılığıyla kültürün yönlendirilmesine
şiddetle karşı çıkmakta ve “halka yakın”, popülist ve “halk kültürü” olarak ifade edilen
her türlü sanatı küçümsemektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A)Chomsky
B)Habermas
C)Althusser
D)İlber Ortaylı
E) Adorno
2) Kültür endüstrisinde, Adorno’nun ifadesiyle, eleştiriyle birlikte saygı da yok
oluyor. Bu konuda en büyük suç ortaklığını ise ………….yapıyor.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A) Aydınlar ve entelektüeller
B)Gençler
C)Gazeteciler
D)Televizyoncular
E)Dış güçler
3) Kültür endüstrisi ile ilgili yapılan eleştirilerden biri de ……….yaygınlaşmasına
neden olmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A)Kaliteli bir kültürün
B) Sığ bir kültürün
C)Stratejik vizyonun
D)Halk kültürünün
E)Evrensel değerlerin
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4)Kültür endüstrileri kaç sınıfa ayrılır?
A)3
B)4
C)5
D)7
E)9
5)Kültürel
ürünlerin
standartlaştırılmasını
ve
marjinalleştirilmesini, kültürel ürünlerin tanıtım ve dağıtım
rasyonelleştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

farklılıkların
tekniklerinin

A)Endüstri mühendisliği
B)Halk kültürü
C)Yerel kültür
D)Kültür Endüstrisi
E)Sanat
6.Kültürü popüler yapan unsurlar nelerdir?
7.Popüler kültürün niteliklerinden 4 tanesini sayınız.
8. İdeolojik açıdan popüler kültüre yapılan itirazları anlatınız.
9.Popüler kültürün empoze edilmesinin sonuçları nelerdir? Tartışınız.
10.Franfurt Okulu’nun popüler kültür kavramı üzerine yaptığı çalışmaları
özetleyiniz.
Cevaplar
1)E
2)A
3)B
4)A
5)D
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5. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE KAMUOYU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Kamuoyu kavramı
5.2.Ktile iletişim araçları
5.3.Suskunluk sarmalı

84

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kitle iletişim araçları kamuoyunu oluştururken hangi yöntemleri kullanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kitle iletişim araçları

Kanaat

Kamuoyu

Suskunluk sarmalı

Kitle iletişim araçlarının
etkisinin öğrenilmesi ve
kamuoyunun nasıl inşa
edildiğinin farkına varılması
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Anahtar Kavramlar

Medya
Kamuoyu
Suskunluk sarmalı kuramı
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Giriş
Kamuoyunun oluşumunda birey ve grupların yanı sıra, kitle iletişim araçları da büyük rol
oynamaktadır. Bireyler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla gelişmeler hakkında bilgi sahibi
olabilmektedir. Kitle iletişim araçları siyasal olarak da büyük önem taşımakta; halk,
politikacıları ve onların icraatlarını kitle iletişim araçları aracılığıyla izleyerek siyasal
kararlarını olgunlaştırmaktadır. Kamuoyunun iletişim ve toplumsal etkileşim süreci içinde
oluştuğu dikkate alınırsa, kitle iletişim araçları vasıtasıyla görülen, işitilen, okunan mesajların,
kanaatlerin oluşumunda etkin bir rol oynadığı görülecektir. Kitle iletişim araçlarından siyasal
içerikli mesajları alan birey, mesajın içeriğine göre ya sahip olduğu kanaati pekiştirmekte ya
da eğer kararsız bir durumda ise karar vermesi kolaylaşmaktadır. Çünkü kitle iletişim
araçlarıyla tüm siyasal partilerin mesajları kitlelere ulaşmakta, tercih yapma imkânı böylelikle
daha da kolay olmaktadır.
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5.1. Kamuoyu Kavramı
Kamuoyu kavramıyla pek çok bilim dalı yakından ilgilenmektedir. Bu nedenle
kamuoyu kavramına yaklaşımlar da bu çerçevede farklılık göstermektedir. Sosyal psikologlar
kamu kanaatlerine ‘kişisel’, sosyologlar ‘grup olayı’ olarak yaklaşırken, siyaset bilimciler
kamu kanaatlerini ‘bir kitle olayı’ olarak algılamaktadır.
Kamuoyu kavramının, üzerinde ittifak edilen bir tanımı olmasa da genel kabul gören
tanımları vardır. Örneğin, kamuoyunu; “aynı toplumsal gruplara üye olanların belirli bir olay
karşısında gösterdikleri ortak tutumlar” olarak tanımlamak mümkündür.
Harwood Childs, kamuoyunu “kanaatlerin toplamı” olarak tanımlarken, grup içi ve
gruplar arası etkileşim ve iletişimin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini
belirtmektedir.
Münci Kapani de kamuoyunu, “belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında,
bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaat” olarak ifade
etmektedir. Kapani, “hakim kanaat” tanımlamasının iki unsuru olduğuna dikkat çekmektedir:
Biri sayısal çoğunluk, diğeri de yoğunluk ve etkinlik... Kapani, sayısal çoğunluğun her zaman
hâkim kanaat için yeterli olmadığını belirtip, “azınlığın kararlı bir şekilde benimsediği bir
görüş, çoğunluğun gevşek olarak benimsediği bir görüşü geride bırakabilir” diyerek, asıl
olanın “yoğunluk ve etkinlik” olduğunu vurgulamaktadır.
Kamuoyunu, “halkın herhangi bir konuda çoğunlukla birleşen düşüncesi” olarak ifade
eden Orhan Hançerlioğlu, “kamuoyu, toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda
toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların
toplamıdır” demektedir.
Kamuoyunu “fikirlerin ve kanaatlerin kamu içerisinde ifade edilmesi” olarak ifade
eden Wilhelm Bauer, kamuoyunun “statik” ve “dinamik” olmak üzere iki ayrı yönünün
olduğunu belirtmektedir. Kamuoyunun statik yanını “adetler, gelenekler ve teamüller”
oluştururken, dinamik yanını ise “ikna ve propaganda” oluşturmaktadır.
Kamuoyu kavramı, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi “halkın fikir ve
kanaatleri” olarak açıklanmaktadır. Kamu, burada “halk” yerine kullanılmakta, “oy” kelimesi
de “kanaat, inanç ve yaklaşım” anlamlarına gelmektedir. Peki, bütün bir kamunun aynı
kanaatte birleşmesi mümkün müdür? Bu noktada tek bir kamuoyunun varlığından söz etmek
mümkün değildir. Kamuoyu, ya çoğunluğun tercihidir ya da birden fazla birbirinden
farklılıklar gösteren kamuoyları vardır.
Nermin Abadan da tek bir kamuoyunun olmadığına dikkat çekerek, değişik sorunlar
karşısında oluşan kamuoyunun da çeşitlilik gösterebileceğini belirtmektedir.
Arsev Bektaş, kamuoyu kavramına siyaset bilimcilerin hangi bakış açılarıyla
yaklaştıklarını şöyle değerlendirmektedir:
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“Siyaset bilimciler kamuoyunu tanımlamaya çalışırlarken kanaatlerin toplanmasını
veya açığa çıkması olayını, seçimler, seçim sonuçları ya da kamu siyasasının çoğunluğun
isteği doğrultusunda belirlenmesi ile açıklanmaktadırlar. Diğer sosyal bilimcilerin odak
noktası ise, kanaatlerin biçimlendirilmesi, nitelikleri, yoğunluğu ve etkisidir. Dolayısıyla
sosyal psikoloji uzmanlarına göre kanaatler, kişilerin dış çevrelerinden aldıkları etkilere
gösterdikleri psişik tepkilerden ibarettir. Sosyologlar, kamuoyunun oluşumunda kamuoyu
önderlerinin büyük bir önem taşıdığı konusunda birleşmektedirler. Sosyologlar, kanaatlerin
kişiler ve gruplar arasındaki toplumsal ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıktığı görüşünü
savunmaktadırlar. Toplumsal iletişim (yüz yüze temas) sonucu ortaya çıkan kanaatler ise
kamuoyunu oluşturmaktadır.”

5.2. Kamuoyunu Oluşturan Unsurlar
Kişinin siyasal değer, inanç ve tutumları zaman içinde oluşmakta, kendisi de bu
süreçte önemli bir rol oynamaktadır.
Kişi bir anlamda, içinde yaşadığı siyasal kültürün içerdiği değer yargıları, anlayışlar,
davranış kuralları çerçevesinde ‘siyasal bir insan’ olarak şekillenmektedir.
Birey, doğuştan sahip olmadığı siyasal değer yargılarını, inançlarını ve tutumlarını bir
öğrenme süreci içinde zamanla gerçekleştirmektedir. Kişinin toplumun bir üyesi haline
gelmesine “toplumsallaşma”, bu öğrenme sürecine ise “siyasal toplumsallaşma” denmektedir.
Siyasal toplumsallaşma, siyasal kültürün aktarılması ya da siyasal yaşamın yeniden
üretilmesi süreci olarak ifade edilmektedir.
Siyasal toplumsallaşmayla kişi, siyasal sistem hakkında geçerli değerler ve görüşler
edinmektedir. Bunu da çevresiyle kurduğu toplumsal ve siyasal ilişkiler sayesinde elde
etmektedir.
İşte kamuoyunun oluşumu da bu süreç içinde siyasal toplumsallaşmayla
gerçekleşmektedir. Siyasal toplumsallaşma, kamuoyu oluşumunda önemli roller oynayan
siyasal değerlerin ve kanıların biçimlenmesinde de büyük önem taşımaktadır.
Kamuoyunu oluşturan unsurlara bakıldığında; kişisel tutumların, çevresel etkenlerin,
ideolojinin, nüfusun, kültürün, yasal ve siyasal kurumların, dinin, toplumsal grupların ve kitle
iletişim araçlarının etkin roller taşıdığı görülmektedir.
Kamuoyunun oluşumunu açıklayan çok çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Konunun daha
iyi anlaşılması açısından bu yaklaşımlardan birini vurgulamak yararlı olacaktır.
Buna göre kamuoyunun oluşumunda birinci aşama; “kitle davranışı” dönemidir.
Kanaatler bu dönemde birincil gruplar içinde oluşmaktadır. İkinci aşama, “kamusal
tartışmalar ve çelişkiler” dönemidir. Bu dönemde biçimlenen kanaatler ikincil gruplara
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aktarılmaktadır. Son aşama ise, “kurumsallaşmış karar verme” aşamasıdır. Bu aşama
sonucunda da olumlu ya da olumsuz bir eylem ortaya konulmaktadır.
Bu üç aşama, kamuoyunun oluşumunu sağlarken şu şekilde bir yol izlemektedir:
* Bireyler tek tek sorunlarla ilgilenirler ve çeşitli kaynaklardan topladıkları bilgileri
özümserler.
* Bir örgütlü grup, soruna bir çözüm önerir ve bu çözüm çerçevesinde bir kamu
oluşur.
* Daha sonra ise örgütlenmiş bir karşıt görüş oluşur.
* Karşıt görüşler örgütlenmelerini tamamladıktan sonra tarafsızları kendi yanlarına
çekmeye çalışırlar.
* Bu yolda yapılan tartışma ve çelişkiler kamuoyunu oluşturur.
* Kamuoyu oluşunca, devlet kurumları eyleme geçme durumunda kalırlar.
* Sorumlular, yetkililer eyleme geçerler ve kamuoyunun eğilimi doğrultusunda sorunu
çözebilecek kararları alırlar.

5.3. Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu
Kamuoyunun oluşumunda birey ve grupların yanı sıra, kitle iletişim araçları da büyük
rol oynamaktadır. Bireyler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla gelişmeler hakkında bilgi sahibi
olabilmektedir. Kitle iletişim araçları siyasal olarak da büyük önem taşımakta; halk,
politikacıları ve onların icraatlarını kitle iletişim araçları aracılığıyla izleyerek siyasal
kararlarını olgunlaştırmaktadır.
Kamuoyunun iletişim ve toplumsal etkileşim süreci içinde oluştuğu dikkate alınırsa,
kitle iletişim araçları vasıtasıyla görülen, işitilen, okunan mesajların, kanaatlerin oluşumunda
etkin bir rol oynadığı görülecektir. Kitle iletişim araçlarından siyasal içerikli mesajları alan
birey, mesajın içeriğine göre ya sahip olduğu kanaati pekiştirmekte ya da eğer kararsız bir
durumda ise karar vermesi kolaylaşmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçlarıyla tüm siyasal
partilerin mesajları kitlelere ulaşmakta, tercih yapma imkânı böylelikle daha da kolay
olmaktadır.
Kitle iletişim araçları bir yandan özellikle siyasal mesajların özgür ve doğru olarak
kitleye iletilmesi görevini üstlenirken, diğer yandan da kitlenin, siyasal seçkinlere duyduğu
ilgiyi artırmak, kamuoyunun fikir, kanaat ve faaliyetlerini açıklamak, dolayısıyla toplumu
oluşturan bireylerin etkilenmelerini sağlamak işlevi görmektedirler.
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Modern sanayi toplumlarında kitle iletişim araçları halka yönetim ve siyaset hakkında
bilgi aktarmak, yönetimin dördüncü kuvveti olmak, kriz anında kitleleri hızla uyarmak,
bireylerin rahatlamasına ve onların boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak gibi
çok sayıda işlevi de yerine getirmektedir.
Kitle iletişim araçlarının modernleşmeye katkısının da altı çizilmelidir. Yeniliklerin
toplumda yayılması ve yerleşmesinde kitle iletişim araçları öncü bir rol oynamaktadır. Elbette
toplumun yeniliklere açık dinamik yapısının, kültürün, toplumsal yapının, yeniliklerin kabul
edilmesindeki rolleri inkâr edilemez ama kitle iletişim araçları yenilikleri halka duyurduğu,
bilgilendirdiği için stratejik bir rol üstlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının güvenilir ve itibar
sahibi olması, halka aktarılan bilgilere olan inancı da artırmakta, yeniliklerin kabulünü
kolaylaştırmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının “gündem oluşturma” gücü de kamuoyunun oluşumunda
etkilidir. Kitle iletişim araçları “istedikleri” haberleri önemseyip büyütmekte, yine “kendi
istedikleri” haberleri de küçülterek “önemsizleştirmektedir.” Kitle iletişim araçlarının bu
politikası, kamuoyunun yönlendirilmesinde, etkilenmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

5.4. “Suskunluk Sarmalı Kuramı” ve Kamuoyu
Elisabeth Neumann, kamuoyu ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi incelerken,
“suskunluk sarmalı” prensibinden söz etmektedir. Suskunluk sarmalı; “anonim bir toplumda
bağlılığın, değerler ve hedefler üzerindeki yeterli bir anlaşma düzeyi aracılığıyla sürekli
olarak sağlanmak zorunda olduğu varsayımı” üzerine kuruludur.
Bu “anlaşmayı”, kamuoyu olarak ifade eden Neumann, suskunluk sarmalının
kapsamını ve işleyişini şöyle ifade etmektedir:
“Bu tür bir anlaşma sadece siyasal konularda değil, gelenekler ve moda gibi dış
etkenler açısından da aranmaktadır. Suskunluk sarmalı kuramı, yalnızca üyelerinin birbirlerini
tanıdıkları grupların değil, toplumun da uzlaşmanın dışında kalan bireyleri tehdit ettiği
varsayımına dayanmaktadır. Toplum bunları dışlama ve ihraç ile tehdit etmekte, bireyler de
belki genetik olarak belirlenen bilinçaltı bir dışlanma korkusu taşımaktadır. Bu dışlanma
korkusu, insanların çevrelerinde hangi fikirlerin ve davranış biçimlerinin benimsendiğini ya
da reddedildiğini ve hangi fikirlerin ve davranış biçimlerinin taraftarlarının arttığını ya da
azaldığını düzenli olarak kontrol etmelerine yol açmaktadır. Suskunluk sarmalı kuramı bu tür
değerlendirmeleri yapmakta kullanılan istatistik benzeri bir duyunun varlığını da kabul
etmektedir. Bu değerlendirmelerin sonuçları, insanların kamu önünde konuşma ve davranışta
bulunma isteklerini etkilemektedir. Eğer insanlar kendi fikirlerinin kamuoyundaki uzlaşma
içinde yer aldığına inanırsa, özel ve kamusal tartışmalarda yüksek sesle konuşma cesaretine
sahip olurlar. Ama insanlar azınlıkta olduklarını hissederlerse, suskun ve temkinli davranırlar.
Böylece kamu önünde kendi taraflarının zayıflığı hakkındaki izlenim daha da pekişir. Bu
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durum, geçmişten gelen değerlere sıkı sıkıya sarılan kararlı bir azınlık dışında, zayıf tarafın
fikirleri tümüyle ortadan kaybolana kadar ya da bir tabu haline gelene kadar sürer...”
Suskunluk sarmalı kuramı, “bireylerin sürekli olarak dışlanma korkusu duyduğu ve bu
korku nedeniyle her an fikirlerini yeniden değerlendirmeye tabii tuttuğunu” varsaymaktadır.
Bu değerlendirmeler sonucu da kişi ya fikirlerini kamuoyu önünde açıkça ifade
etmektedir ya da gizlemektedir. Eğer bireyin fikri, kamuoyunda genel kabul görüyorsa, o
zaman birey fikrini açıklamakta bir sakınca görmemektedir. Ancak kamuoyunun genel
görüşünden farklı düşünüyorsa işte o zaman fikrini gizlemeyi tercih etmektedir. Bireyler de
kendi fikirlerini oluştururken en çok da kitle iletişim araçlarından sağlanan bilgi ve haberleri
kullanmaktadır. Bir yerde bireyler, kitle iletişim araçlarının topluma sundukları bilgileri
değerlendirmekte, bu bilgilerin kamuoyunda nasıl algılandığına, kamuoyunun hangi yönde
oluştuğuna dikkat ederek, buna göre bir pozisyon almaktadırlar.
Eğer kitle iletişim araçlarının oluşturduğu kamuoyuna aykırı bir düşünceleri varsa da
dışlanma korkusuyla bu düşüncelerini açıklamaktan çekinmekte, hatta çoğu zaman hiç
açıklamamayı tercih etmektedirler. Çünkü toplum, genel kabul gören düşüncelerin dışında
farklı bir düşünceyi kabul etmekte zorlanmakta, hatta dışlamaktadır.
Oysa demokratik toplumun temel unsurlarından biri de farklılıklara saygı gösterilmesi
ve çok sesliliktir. Başkalarının fikirlerine tahammül göstermek, demokratlığın gereğidir.
Demokrasi kültürünün yerleştiği ülkelerde bu karşılıklı saygı ve tahammül gösterilse de
azgelişmiş ve demokrasisi gelişememiş toplumlarda suskunluk sarmalı kuramı işlemektedir.
Kitle iletişim araçlarının oluşturduğu ve hatta yönlendirdiği kamuoyu, toplumun büyük bir
çoğunluğu tarafından kabul görmekte, sorgulanmadan, tartışılmadan olduğu gibi
algılanmaktadır. Bu yönlendirilmiş kamuoyunun bakış açısından farklı düşünen, en azından
genel kabul görmüş fikirlere katılmayanlar ise, toplumun geneli tarafından “uyumsuz” olarak
nitelenerek dışlanmaktadır.
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Uygulamalar

Medyanın kamuoyu gündemini belirlemesi konusunda internette araştırma yapınız ve
iki tane makale okuyunuz.
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Uygulama Soruları

Kitle iletişim araçlarının sahiplik yapısının kamuoyunun oluşumunda nasıl bir etkisi
vardır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kitle iletişim araçlarının günümüzde çok etkili olduklarını, siyasal
gündemi belirlediklerini, kamuoyunu inşa ettiklerini öğrendik. Ayrıca suskunluk sarmalı
kuramı hakkında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1) Kamuoyunun oluşumunda birinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kişisel tutum
B)Sosyolojik bakış
C) Kitle davranışı
D)Psikolojik evre
E)Değerlendirme

2) “……….kuramı, “bireylerin sürekli olarak dışlanma korkusu duyduğu ve bu
korku nedeniyle her an fikirlerini yeniden değerlendirmeye tabii tuttuğunu”
varsaymaktadır.”
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden en uygun olanı ile doldurunuz.
A)Medya kuramı
B) Suskunluk sarmalı
C)Kamuoyu kuramı
D)İnşa kuramı
E)Devletin ideolojik aygıtları

3) Tek bir kamuoyunun olmadığına dikkat çekerek, değişik sorunlar karşısında
oluşan kamuoyunun da çeşitlilik gösterebileceğini belirten bilim insanı kimdir?
A)Arsev Bektaş
B)Canan Karatay
C)Münci Kapani
D) Nermin Abadan
E)Orhan Hançerlioğlu
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4)Siyasal kültürün aktarılması ya da siyasal yaşamın yeniden üretilmesi sürecine
ne isim verilmektedir?
A)Sosyal psikoloji
B) Siyasal toplumsallaşma
C)Evrensellik
D)Kişilik
E)Kültür

5) Kamuoyunun………. yanını adetler, gelenekler ve teamüller oluşturur.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden en uygun olanı ile doldurunuz.
A)Dinamik
B)Kişisel
C)Toplumsal
D)Devingen
E) Statik
6.Münci Kapani’nin kamuoyu kavramına yaklaşımını özetleyiniz.
7.”Siyasal toplumsallaşma” kavramını açıklayınız.
8.Medyanın kamuoyu üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Araştırınız.
9.Suskunluk sarmalı kuramının özünü anlatınız.
10.Kamuoyunun oluşumunun birinci aşamasını anlatınız.
Cevaplar
1)C
2)B
3)D
4)B
5)E
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6. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Kültürlerarası iletişim
6.2.Çatışma yönetimi
6.3.Kültürler arası iletişim ve stratejik yönetim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kültürler arasında iletişim kurmak, toplumların geleceklerine nasıl bir katkı sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kültürlerarası iletişim

Kültür

Çatışma Çözümü

Çatışma çözümü

Kültürlerin iletişim yoluyla
birbirini tanımasının
öğrenilmesi ve bu tanıma
vasıtasıyla çatışmaların
çözüme kavuşturulmasının
farkına varılması

Barış
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Anahtar Kavramlar

Kültür
İletişim
Çatışma çözümü
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Giriş
Kültürlerarası iletişim; farklı kültürler ve bu kültürlerin üyeleri arasındaki iletişim,
etkileşim ve deneyimleri anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların amacı, farklı
kültürlere sahip bireylerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarına, hangi sembolleri
kullandıklarına, nasıl anlaştıklarına, iletişim süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine dair
öngörülerde bulunmaktır. Her kültürün bir diğerinin benzeri olması elbette beklenemez; Her
toplumun yapısı, gelenekleri, görenekleri, dünyaya bakışı, dolayısıyla kültürü farklıdır, bu
farklılıklarla birlikte toplumlar dünya üzerinde var olmakta, birbirleriyle ilişki kurmakta,
iletişim gerçekleştirmektedir. Toplumların kültürlerinden kaynaklanan farklılıklara saygı
duymak (biz bu farklılıkları anlamsız bulsak, önemsiz görsek bile) önemli bir meziyettir ve bu
hususa çok dikkat edilmelidir. Hiçbir toplumun kültürüne yönelik dışlayıcı davranmak,
küçümsemek, ötekileştirmek kimsenin haddi olmamalıdır. Ya da değiştirmeye çalışmak da
anlamlı değildir; anlamlı olan her toplumu/kültürü “olduğu gibi kabul etmek”tir.
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6.1. Kültürlerarası İletişim
İletişim, insanlar arasında gerçekleşen bir olgudur. İnsanlar iletişim vasıtasıyla
birbirlerine duygu ve düşüncelerini aktarırlar. Başkaları ile iletişim kurarken, onlara duygu ve
düşüncelerimizi aktarırken içinde bulunduğumuz kültürel atmosferden yararlanırız, ondan
etkileniriz.
Kültür, insanların düşüncelerinin şekillenmesinde, olgunlaşmasında önemli bir
aktördür. İnsanlar birbirleriyle kurdukları iletişim sayesinde içinde bulundukları toplumu ve o
toplumun kültürünü hem oluştururlar, hem de değiştirirler. Kültür, durağan bir olgu değildir,
gelişmeye, değişmeye açıktır. Kendi öz kültürlerini korumak kaydıyla, toplumların evrensel
değerlerden beslenmesi, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere yeniliklere açık olması önem
taşımaktadır.
Kültürlerarası iletişim; farklı toplulukların, kültürlerin arasında yapılan iletişim
türüdür. Kültürlerarası iletişimde kaynak ve alıcı, aynı kültürün insanı değil, farklı yaşam
biçimlerine sahip olan, farklı kültürler içerisinde olan insanlardır. Farklı kültürlere sahip
bireyler arasında gerçekleşen iletişimde, kullanılan temel söz varlığı aynı olsa da, anlam
farklılığı vardır. Bu nedenle farklı kültürlere sahip kişiler arasında gerçekleşen iletişimin
kendine has nitelikleri vardır. Bu niteliklerin bilinmesi önem taşımaktadır. Eğer kültürlerin
özellikleri bilinmez, dikkate alınmaz ise etkili ve başarılı bir iletişim kurmak da mümkün
olmayacaktır.
Kültürlerarası iletişim; farklı kültürler ve bu kültürlerin üyeleri arasındaki iletişim,
etkileşim ve deneyimleri anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların amacı, farklı
kültürlere sahip bireylerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarına, hangi sembolleri
kullandıklarına, nasıl anlaştıklarına, iletişim süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine dair
öngörülerde bulunmaktır. Bu öngörülerin sağlıklı olabilmesi elbette incelenen kültürlerin çok
yakından tanınmasını gerektirmektedir.
Kuşkusuz farklı kültürler arasında gerçekleşen iletişimde kimi zorlukların yaşanması
da olağan karşılanmalıdır. Çünkü her kültürün kendine has özellikleri olduğunu belirtmiştik,
işte bu özelliklerin kendi bünyelerinde taşıdıkları unsurlar iletişimde zorluklara, engellere
neden olabilmektedir. Önemli olan bu zorlukları ve engelleri görüp nasıl aşılabileceğine dair
çözüm aramaktır.
Her kültürün bir diğerinin benzeri olması elbette beklenemez; Her toplumun yapısı,
gelenekleri, görenekleri, dünyaya bakışı, dolayısıyla kültürü farklıdır, bu farklılıklarla birlikte
toplumlar dünya üzerinde var olmakta, birbirleriyle ilişki kurmakta, iletişim
gerçekleştirmektedir. Toplumların kültürlerinden kaynaklanan farklılıklara saygı duymak (biz
bu farklılıkları anlamsız bulsak, önemsiz görsek bile) önemli bir meziyettir ve bu hususa çok
dikkat edilmelidir. Hiçbir toplumun kültürüne yönelik dışlayıcı davranmak, küçümsemek,
ötekileştirmek kimsenin haddi olmamalıdır. Ya da değiştirmeye çalışmak da anlamlı değildir;
anlamlı olan her toplumu/kültürü “olduğu gibi kabul etmek”tir.
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Toplumlar birbirlerini “oldukları gibi” kabul ederek bir iletişim sürecine
başlayabilirlerse eğer, zaman içerisinde birbirlerinden etkilenerek çok daha fazla ortak nokta
bulabilirler, zamanla kendiliklerinden birtakım değişimlere yönelebilirler. Bu olması
gerekendir ve doğal olanıdır. Böyle olduğu zaman kimse bir diğerine baskı yapmaz, değişime
zorlamaz. Zaten zorlayarak da değişim yapılamaz. Kültürlerin birbiriyle iletişim kurması,
birbirini tanıması, anlaması; beraberinde etkileşimi de getirmekte, iyiye, güzele doğru bir
yönelim ortaya çıkmaktadır.

6.2. Kültürlerarası İletişime Etki Eden Faktörler
Kültürler arası iletişime etki eden faktörler şunlardır: Normlar, roller, etnomerkezcilik,
belirsizlik ve kaygı, kalıp düşünceler ve ön yargılar.
Şimdi kültürlerarası iletişime etki eden faktörlere daha yakından bakalım:

6.2.1. Normlar
Normlar, bir kültürün üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallar
bütünüdür. Kültürlerarası iletişim açısından bir toplumun geleceğe aktardığı normları örf ve
âdetleridir. Örf; bir toplulukta benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerin tamamını
oluşturmaktadır. (Örneğin, evlenirken düğün yapmak çoğu toplum için bir örftür). Âdet ise
toplumlara yerleşen ve kaide, usul ve göreneklere verilen isimdir. Her toplumun âdetleri
farklıdır ve kendine aittir, bunlar yıllar içerisinde şekillenmiş ve gelecek kuşaklara
aktarılmıştır.
Kültürlerarasındaki iletişimde örf ve âdetlerin bilinmesi, tanınması ve anlaşılması
önem taşımaktadır. Toplumların sahip oldukları normlar bilinir ve ona göre davranılırsa
başarılı bir iletişim kurma imkânı elde edilebilir.

6.2.2. Roller
Bireyin grup içerisindeki yerine bağlı olarak, bireyden beklenen davranış kalıpları
“rol” olarak tanımlanmaktadır. Rol beklentileri bireyler üzerinde toplumsal baskı
kurabilmektedir. Kültürlerarası iletişimde belirli toplumsal statülere sahip bireylerin rollerinin
bilinmesi gereklidir. Toplumda babanın, annenin, öğretmenin ya da patronun farklı rolleri
vardır. Bu rollerin önemi ve anlamı, her topluma göre de değişmektedir. Türk toplumunda
öğretmenlerimizin yeri çok ayrıcalıklıdır, onlar bizim için çok önemlidir ve yıllar geçse de
öğretmenlerimizi unutmayız. Gördüğümüzde de saygıda kusur etmeyiz. Ancak bizim
öğretmenlere biçtiğimiz bu rol, başka toplumlarda çok daha farklı algılanabiliyor, bizim kadar
önem atfedilmeyebiliyor.
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Toplumsal statüye sahip bireylerin rollerinin ne olduğu, toplumun bu rolü nasıl
anlamlandırdığı ve biçimlendirdiği bilinirse, kültürlerarası iletişimde önemli bir kazanım elde
edilmiş olur.

6.2.3. Etnomerkezcilik
Kültürlerarası iletişimde etnomerkezcilik, diğer grupları bilinçdışı bir şekilde kendi
grubunun bakış açısından değerlendirmek ve değerlendirmede kendi normlarını standart
olarak kabul etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Etnomerkezci anlayışa sahip kişi, üyesi
olduğu grubu ve kendi kültürünü evrenin merkezine yerleştirmekte, diğerlerinin konumunu
buna göre belirlemektedir.
Etnomerkezci anlayışta kişiler, kendi gruplarının dışında yer alan bireylerden kendine
en çok benzeyenleri en yakına, diğerlerini ise aralarındaki farkındalığın derecesine göre daha
uzağa yerleştirmektedir.
Kendi kültürünü ve anlayışını hayatın merkezine koyan kişi, dolayısıyla kendisini
diğerlerinden üstün görmektedir. Böyle bir anlayış tahakkümcü bir yaklaşıma kolaylıkla kapı
aralayabileceği gibi, karşılıklı eşit konumda bir ilişkinin geliştirilmesine de engel teşkil
edecektir.

6.2.4. Belirsizlik ve Kaygı
Birçok birey için farklı kültür ve anlayışa sahip kişilerle iletişim kurmak alışılmışın
dışında bir olaydır ve kolay değildir. Güvensizlik duygusunun ortaya çıkması, farklı
kültürlerle iletişime geçmeyi daha da zorlaştırmaktadır. Belirsizlikten kaçınma ve kaygı
düzeyi yüksek toplumlar, başka kültürlerle iletişime geçmede zorlanmaktadır.
Belirsizlikten kaçınma düzeyi düşük olan toplumlar ise farklı toplumlarla daha kolay
iletişim kurabilmekte, daha esnek davranabilmektedir.
Belirsizlik ve kaygı iletişime geçildikten, birbirini tanımaya başladıktan sonra
azalmaktadır. Kaygı yerini güvene bırakmaktadır.

6.2.5. Kalıp Düşünceler ve Ön Yargılar
Ön yargı, kültürlerarası iletişimde sık karşılaşılan ve etkili bir iletişim kurmayı
zorlaştıran bir olgudur. Kişiler, başka toplum ve kültürlerle ilgili farklı kaynaklardan
edindikleri bilgi ve enformasyona göre bir kanaat sahibi olurlar. Bu bilgiler eksik, hatalı,
kasıtlı veya yanlış ise, oluşan kanaat de elbette olumsuz olmaktadır. Bu önyargı çoğu zaman
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iletişimi imkânsız kılmakta, iletişim başladığında ise olumsuz bir önyargıyla başladığı için
zorlukla ilerleyebilmektedir.
Kişiler başka toplum ve kültürler hakkında farklı kaynaklardan bilgi edinmektedirler.
Bu kaynakların en başında ise kitle iletişim araçları gelmektedir. Bu nedenle kitle iletişim
araçlarının sorumlu davranması, başka toplum ve kültürleri ötekileştirici, dışlayıcı olmaktan
kaçınması, yanlış enformasyonu yaymaktan sakınması gerekmektedir.
Ön yargıların çoğunun gerçeklerle ilgisinin olmadığı ise iletişime geçildiğinde
anlaşılmakta, insanlar birbirlerinin kültürünü tanıdıkça düşünceleri değişmekte, karşılıklı
anlayış oluşmaktadır.
Bir de kalıp düşünceler vardır. Stereotip olarak adlandırılan bu kalıp düşünceler;
toplumların veya kişilerin davranış ya da kişilik özellikleri hakkında oluşturulan
genellemelerdir. (Örneğin, Almanların çalışkan ve disiplinli oldukları konusundaki
genelleme, kalıp düşünce gibi. Ya da İtalyanların çok geveze oldukları, sürekli yüksek sesle
bağırarak konuştukları genellemesi gibi…)
Bu tür stereotipler yargılamalar, çevreyi bireysel kanaat ya da kontrol sistemine göre
asimile etmenin ön şartları olarak kabul edilmektedir.
Kalıp düşüncelerle, birtakım genellemelerle kişileri veya toplumları yargılamak, onları
belirli bir kalıbın içerisine koyarak tüm bir toplumu aynı şekilde görmek kültürlerarası
iletişimi güçleştiren unsurlardır.
Ön yargılardan arınmak, genelleme ve kalıp düşüncelerden kurtulmak; farklı kültürleri
tanımanın, onlarla uzun soluklu bir ilişki kurmanın en doğru yolu olacaktır.

6.2.6. Kültürlerarası İletişimi Öne Çıkartan Nedenler
Kültürlerarası iletişim, dünyanın birçok yerinde altkültürleri (subculture) birbirinden
ayıran özelliklerin farkına varılması ve bunların iletişim üzerindeki derin etkilerinin
araştırılmaya başlanmasıyla önem kazanmıştır. Kültürlerarası iletişim konusunda ülkemizde
önemli çalışmalara imza atmış bir isim olan Prof. Dr. Asker Kartarı bu konuda şu
değerlendirmeleri yapmaktadır:
“Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Fransa gibi Batı
Avrupa ülkelerinde Kültürlerarası iletişimin önemi anlaşılmış, kültürel kimlik kavramı
yeniden tartışma konusu haline gelmiştir. Söz konusu ülkelerde gözlenen bölgelerarası ve
etnik farklılıklara ek olarak gittikçe artan göçmen nüfus da yeni altkültürlerin oluşmasına
neden olmuştur. Almanya’ya 1960’lı yıllardan sonra işçi göçü yoluyla giden insanların
oluşturdukları kültür gruplarının günümüzde içinde bulundukları kültürel değişme süreci ve
bunların Alman toplumuna entegrasyonu gibi sorunlar bilimsel platformlarda olduğu kadar
siyasal ve ekonomik alanda da güncelliğini korumaktadır.
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Ülkenin sınırları içinde yaşayan bu kültür grupları ile kurulan iletişim de kültürlerarası
nitelik taşımaktadır. Kültürlerarası iletişimde genellemeler yapabilmek için temel olarak
hâkim kültür alınmakta, ulusal sınırlar içinde yaşayan tüm alt kültürlerin oluşturduğu ulusal
kültürler iletişime katılan taraflar olarak ele alınmaktadır. Bunun temel nedeni, altkültürlerle
ilgili olarak kültürlerarası çalışmalarda yararlanılabilecek veri tabanlarının henüz oluşmamış
olmasıdır…”
Küreselleşme süreci, sınırları kaldırıp, ulus devletleri çözmeye başlayınca dünya
genelinde farklı kimlikler de kendilerini ifade etme imkânı bulmaya başlamıştır.
Eskiden bastırılan, yok sayılan kimlikler, düşünceler ve bakış açıları kendilerini ifade
imkânı bulunca ortaya yeni bir durum çıkmıştır. Bu durum, farklı kültürlerin toplumlarda
barış içerisinde bir arada yaşayıp yaşayamayacakları sorusunu da beraberinde getirmiştir.
Bugün günümüzde başarılı örnekleri mevcuttur; Farklı kültürler elbette toplumda bir
arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşayabilirler. Yaşamalıdırlar.
Bu gerçeği kabul etmeyen, etmek istemeyen bir anlayışa sahip olanlar; kendi etnik
kimliklerini, kültürlerini “daha yüce ve önemli” bulan bir anlayışa sahip kişi ve toplumlardır.
Kendilerini çok önemsedikleri, kutsadıkları ve üstün gördükleri için başkalarına aynı
koşullarda bir hayat hakkı tanımamakta, onlarla eşit düzeyde bir ilişki kurmaktan kaçınmakta,
tahakkümcü bir zihniyeti temsil etmektedirler.
Böyle bir anlayış da şüphesiz barışa hizmet etmemekte, farklılıkları daha da
derinleştirmektedir.

6.3. Kültürlerarası İletişim ve Çatışma Yönetimi
Çatışma, kişi ve grupların anlaşmazlığa sürüklenmesinde doğan bir durumdur. İnsan
yaşamında çatışmanın olması da doğaldır çünkü yaşam tekdüze devam etmez; farklı fikirler,
görüşler, inanışlar, anlayışlar ve kültürler vardır.
Farklılıkların olduğu yerde anlaşma olduğu kadar çatışma/anlaşmazlık da vardır.
Önemli olan bu anlaşmazlıkların, çatışmaların belirli bir olgunluk içerisinde, karşılıklı
çıkarların korunarak, her iki tarafın da kazanacağı şekilde sonuçlandırılmasıdır.
Çatışma çözümünde birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir çözüm, sağlıklı sonuç
vermeyecektir. Bu nedenle çatışmanın tarafı olan kişi ya da kurumun mutlaka kendi çıkarının
da korunduğunu, kendisinin de kazanımlar elde ettiğini görmesi, buna inanması
gerekmektedir.
Çatışma çözümünde adalet duygusunun esas alınması gerekmektedir. Adil bir
anlayışla hareket edilmesi tarafların güven duyması için önemlidir.
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Çatışmaların meydana gelmesinde kültür farklılıkları öne çıkmakta, farklı kültürlerin
kendi bünyesinde taşıdıkları özellikler kimi zaman kurumlarda/toplumlarda anlaşmazlıklara
yol açabilmektedir.
Bu çatışmalar eğer çözülmez ise, farklılıklar bir süre sonra “zenginlik” olmaktan
çıkmakta, düşmanlıkların körüklenmesine zemin hazırlanmaktadır.
Bu nedenle farklı kültürlerin ortak bir zeminde buluşmasına özen gösterilmeli, hiçbir
insan kendi kültüründen kaynaklanın bir nitelik nedeniyle aşağılanmamalı, dışlanmamalı,
ötekileştirilmemelidir.
Hiçbir kültür, diğerinden üstün ve önemli değildir.
Herkesin kültürü önemli ve değerlidir. Saygıyı da hak etmektedir.
Çatışmaların çözümünde bu ilkeler esas alınmalı, farklılıklar kabul edilmeli, ortak
yanlar öne çıkartılmalıdır.

6.4. Çatışma Çözümü İçin Geliştirilen Yöntemler
Çatışma yönetimi için geliştirilen belirli tarzlar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz:
Bütünleşme: Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarları korunur.
Kaçınma: Çatışma yok sayılır.
Uzlaşma: Çatışmanın tarafları belirli oranlarda taviz vererek, ortak bir zeminde
buluşur.
Ödün verme: Çatışan taraflardan biri, diğerinin lehine çıkarlarından vazgeçer.
Hükmetme: Çatışan taraflardan biri kazanır, diğeri ise kaybeder.

Çatışmanın yönetilmesi ve çözümünde kuşkusuz öncelikli olan belirli ortak bir
zeminde buluşulması ve tarafların taviz de verseler çıkarlarını koruyabilmeleridir.
Çatışmayı çözme girişiminde bulunanların uzlaşma zeminini mutlaka aralamaları,
tarafların çıkarlarının gözetilmesine de azami dikkati göstermeleri gerekmektedir.
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6.5. Kültürlerarası İletişimin İlgi Alanları
Kültürlerarası iletişim; günlük hayatın çeşitli alanlarında ve evlilik, aile, ticari ve resmi
kuruluşlar vb. kurumlarda farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşim sorunlarıyla
ilgilenmektedir.
Asker Kartarı’ya göre, algılama, klişeleştirme, kültürel değişme, modernleşme, göç ve
kültürel kimlik konuları kültürlerarası iletişimin inceleme konuları arasında yer almaktadır.
Görüldüğü gibi kültürlerarası iletişim, çok boyutlu bir çalışma alanına sahiptir.
Disiplinler arası bir özellik taşıyan kültürlerarası iletişim, farklı kültürler arasındaki
iletişimi anlama, açıklama, yorumlama, iletişim süreçleriyle ilgili tahminlerde bulunma
amaçları taşımaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle iletişim sürecine katılan bireylerin
kültürlerinin yakından tanınması, iletişim açısından incelenmesi, bilinmesi gerekmektedir.
Kültürlerarası iletişim, yerli ve yabancı kültür sistemlerinin incelenmesi ve analizinde;
iletişim bilimleri, kültür antropolojisi, halk bilimi, dilbilimi, kültürlerarası psikoloji ve
pedogojinin yöntemlerinden yararlanmaktadır.

6.6. Kültürlerarası İletişim, Çağın Gereğidir…
Bugün büyük ve güçlü devlet olmanın temel koşullarından birini ülkesindeki farklı
kültüre sahip bireyleri yakından tanımaya çalışmak, onların kültürlerini anlama gayreti
içerisinde olmak oluşturmaktadır. Çünkü böyle yapan ülkeler ellerindeki kültürel zenginlik
potansiyelini harekete geçirme imkânı elde etmektedir. Bilimde, sanatta, ekonomide, sporda,
eğitimde vb. pek çok alanda bu kültürel çeşitlilikten yararlanmakta, farklı kültürdeki
insanların başarısını, kendi ülkesinin başarılı olarak sunmakta ve kabul etmektedir.
Kültürel çeşitlilik, ülkeler açısından müthiş bir zenginliktir.
Bu zenginliği iyi yöneten, kültürler arasında sağlıklı bir iletişim kuran ve yöneten
ülkeler, gelecek vizyonuna sahip olmakta, rekabet üstünlüğü elde etmekte, kültürel çeşitliliği
ekonomik, siyasal ve sosyal kazanımlara dönüştürmektedir. Bunun tersini yapan, yani farklı
kültürü düşman gören, ötekileştiren, baskı uygulayan ülkeler ise tek tipleşmekte, sığ bir
anlayışa mahkûm olmakta, korku ve endişe içerisinde yaşamaktadır.
Küreselleşme çağında hiçbir ülkenin kendi fanusunda, başka ülkelerden, toplumlardan,
kültürlerden bağımsız şekilde yaşamasının imkânı kalmamıştır. Hal böyleyken, farklı
kültürlerden korkmanın, onları dışlamanın, ötekileştirmenin de bir anlamı kalmamıştır.
Çağ, ülkelere ve toplumlara, farklı olanla dayanışmayı, onu tanımayı, anlamayı
emretmektedir. Bunu yapan çağın gereğini yapmış, doğru davranmış olur.
Yapmayan ülke ve toplumlar ise çağın gerisinde kalır, yalnızlaşır.
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Uygulamalar

Kültürler arasında kurulacak etkili iletişim ile çatışmaların/sorunların nasıl
çözüldüğüne dair internette araştırma yapınız, örnek bir olay inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Kültürlerarası iletişimin neden çağın gereği olduğunu düşününüz. Barışa ve
kardeşliğe yaptığı katkıları tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kültürlerin birbirleriyle etkili bir iletişim içerisine girmelerinin anlamayı
kolaylaştırdığını, dolayısıyla çatışma konularının kolaylıkla çözüme kavuşturulabileceğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) “Kültürel çeşitlilik, ülkeler açısından müthiş bir ……….”
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Yoksulluktur
B)Eksikliktir
C)Korkudur
D) Zenginliktir
E)Hatadır

2) “…………..’ya göre, algılama, klişeleştirme, kültürel değişme, modernleşme,
göç ve kültürel kimlik konuları kültürlerarası iletişimin inceleme konuları arasında yer
almaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden kim getirilmelidir?
A)Hülya Tufan
B)Ferruh Uztuğ
C) Asker Kartarı
D)Emine Yavaşgel
E)Ece Karadoğan Doruk

3) Çatışma yönetiminde Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarlarının
korunmasına ne isim verilir?
A)Ayrışma
B) Bütünleşme
C)Çıkar çatışması
D)Ayrılma
E)Konuşma
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4) Çatışma yönetiminde Çatışan
çıkarlarından vazgeçmesine ne isim verilir?

taraflardan

birinin

diğerinin

lehine

A) Ödün verme
B)Uzlaşma
C)Çatışma
D)Gerileme
E)Kopma

5) Çatışma yönetiminde Çatışan taraflardan birinin kazandığı diğerinin ise
kaybettiği durumun adı nedir?
A)Uzlaşma
B)Ödün verme
C) Hükmetme
D)Gerilme
E)Eşitlik

6.Kültürlerarası iletişime etki eden faktörlerden normları açıklayınız.
7. Kültürlerarası iletişime etki eden faktörlerden rolleri açıklayınız.
8. Kültürlerarası iletişime etki eden faktörlerden etnomerkezciliği açıklayınız.
9. Kültürlerarası iletişime etki eden faktörlerden belirsizlik ve kaygıyı
açıklayınız.
10. Kültürlerarası iletişime etki eden faktörlerden önyargıları açıklayınız.
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Cevaplar
1)D
2)C
3)B
4)A
5)C
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7. ULUSLARARASI VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ODAK
NOKTASI: MARKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Marka kavramı
7.2.İmaj
7.3.Bütünleşik iletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Uluslar arası bir marka olmak için neler yapmak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Marka

Değer

Bütünleşik iletişim

İmaj

Teorik olarak marka
kavramının öğrenilmesi ve
marka değeri ile fark
oluşturmanın nasıl
yapılacağının kavranması
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Anahtar Kavramlar

Marka
Değer
Bütünleşik iletişim
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Giriş
Marka; benzer üretim teknik ve yöntemleriyle üretilmiş ve benzer fiyatlarla satılan ürün ya da
hizmetlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Marka,
tüketicilerde olumlu bir algı oluşturmakta; ürün ya da hizmeti satın alma kararında
kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Marka değeri; ürün ya da hizmet için itibar, güven, saygınlık
gibi olumlu çağrışımlar yapmaktadır. Marka değeri olan, tüketicide olumlu bir izlenim
bırakan ürün ya da hizmetler; hem diğerlerinden daha fazla bir fiyata satılabilmekte hem de
uzun dönemli müşteri sadakati oluşturabilmektedir. Marka, rekabet ortamında bulunduğu
konum ve kişiliği ile farklılık oluşturur. Marka birçok bileşenden oluşur; isim, logo, imaj,
işletme, ürün, vaatler, duygular, düşünceler... Markayı oluşturan bütün bu bileşenleri
tüketiciler zihninde çeşitli izlenimlerle şekillendirmekte, bazı tüketiciler diğerlerinden çok
daha fazla etkilenebilmektedir. Marka, tüketiciler arasında yakınlık kurmak, bir imaj ve kişilik
oluşturmak hedeflerine de hizmet etmektedir.
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7.1. Uluslararası ve Kültürlerarası İletişimin Odak Noktası: Marka
21. yüzyılın en önemli paradigmalarından birini küreselleşme süreci oluşturmaktadır.
Ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda pek çok değişim ve dönüşüme sebep olan
küreselleşme süreci, markaları da yakından ilgilendirmektedir. İşletmeler sahip oldukları
markaları inşa ederken, konumlandırırken, mesajlarını hedef kitlelerine sunarken artık yerel
düşünmenin çok ötesine geçmiş, küresel bir vizyona sahip olma gerekliliği ile karşı karşıya
kalmışlardır.
Dijital teknolojilerdeki gelişmeler, internetin yaygınlaşması, dünyayı küçültmüş,
sınırlar kalkmış, mesafeler kısalmıştır. Bu durum işletmeleri, markaları yakından
ilgilendirmektedir; artık onlar için pazar sadece bulundukları şehir ya da ülke değil, tüm
dünya haline gelmiştir.
Bu da uluslararası alanda, farklı kültürlere mensup kişilerle iletişim kurmayı, onları
ikna etmeyi, satın aldırma kararı verdirmeyi önemli hale getirmiştir.
Bu bölüme kadar uluslararası iletişim, kültürler arası iletişim kavramlarını detaylı
şekilde ele aldık. Bu bölümden itibaren ise kampanyaların odak noktasını oluşturan “marka”
olgusunu kapsamlı şekilde inceleyecek, iletişim kampanyalarının boyutlarını ele alacağız.

7.2. Uluslararası
“Bütünleşik” Yaklaşım

ve

Kültürlerarası

Pazarlama

İletişiminde

Küreselleşme sürecinin iletişim ortamlarında ve araçlarında meydana getirdiği
değişimler ve kurduğu yeni düzen; birbirine entegre, bütünleşik bir yapı arz etmektedir.
Sadece bir iletişim aracının öne çıktığı ya da etkili olduğu bir yapı yerini, birbiriyle ilişkili,
etkileşimli bir yapıya bırakmaktadır. Bütünleşik bir iletişim ortamı, küreselleşme sürecinin
beraberinde getirdiği yeni bir anlayış olarak her geçen gün etkinliğini artırmaktadır.
Yani uluslararası ve kültürlerarası bir iletişim kampanyası yürütmeyi hedeflediğimizde
başarılı olmak istiyorsak bunu “bütünleşik” bir yaklaşımla yapmalıyız.
Tüketicinin ürün ve kuruluş hakkındaki kanaatlerinin oluşumunda çok sayıda değişken
etkilidir. Tüm bu değişkenlerin bütününü kapsayan kavrama “pazarlama iletişimi karması”
adı verilir. Pazarlama iletişimi, tüketiciye ürün ve kurum hakkında çok sayıda değişken
aracılığıyla bilgi sunduğu için pazarlama çalışmalarının başarısı, çoğunlukla pazarlama
iletişiminin başarısına bağlıdır.
Uluslararası ve kültürlerarası iletişim kampanyalarında pazarlama iletişimi karmasının
etkin şekilde kullanılması önem taşımaktadır.
Pazarlama iletişiminin temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

126

-Pazarlama iletişimi, genel iletişim modeline dayanır ve tüm iletişim öğelerini içerir.
-Pazarlama iletişimi ile iletilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak kalması ve
dolayısıyla gelecekteki satın alma kararını etkilemesi istenmektedir. Bu özelliği ile
pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim özelliğine sahiptir. İkna edici iletişim, yeni bir
tutum kazandırma ve tutum değiştirme süreci olarak kabul edilebilir. Bu süreç,
tüketicinin mesajı alıp ona katılmasından, kavranması, kabullenilmesi ve amaçlanan
hedef davranışın tüketici tarafından gösterilmesine kadar sürmelidir.
-Pazarlama iletişimini yönetenlerin, tüketicinin deneyim alanını çok iyi analiz edip, bu
alan içerisine girebilecek mesajları oluşturmaları gerekmektedir.
-Pazarlama iletişimi, iki yönlü bir iletişimdir. Bilgi ve deneyim alışverişi iki yönlü
olarak gerçekleştirilir. Özellikle yeni teknolojiler bu tür iletişime daha fazla imkân
tanımaktadır. Tüketici araştırmaları yapılması, eğilimlerin ölçülmesi, tüketicinin çok
daha yakından tanınması, etkili mesaj stratejileri oluşturulması için önemlidir.
-Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler arasında uyum ve tutarlı mesaj birliği vardır.
Bu uyum ve mesaj tutarlığının kavramsal karşılığı; “Bütünleşik Pazarlama
İletişimi”dir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi genel anlamda bir organizasyonun tüm iletişim
aktivitelerinin koordine edildiği süreç olarak tanımlanabilir. Bütünleşik pazarlama iletişimi,
pazarlama çabaları içinde yer alan bütün farklı parçaların hedef tüketicilere tek ses,
birleştirilmiş bir mesaj ve imajla ulaşması için koordine edildiği bir yaklaşımı gerekli
kılmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreçtir hem de bir konsepttir. Uzun dönemli
kurumsal kimliğe katkı sağladığı ve yönetsel anlamda iletişimi kullanan bir yaklaşımı
gerektiği kıldığı için bütünleşik pazarlama iletişimi bir süreçtir. Aynı zamanda pazarda
üstünlük ve farklılık oluşturacak tüm özgün pazarlama iletişimi faaliyetlerinin, pazarlama
karması ile bütünlük sağlayarak genel bir sinerji oluşturması nedeniyle de konsepttir.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, mesajlara etki edilmesini sağlayan, karşılıklı olarak yararlı,
çift yönlü ve uzun dönemli bir iletişim süreci olarak da görülmektedir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi; tutundurma karmasında bütünlüğü ve tüketiciye
odaklanan bir yaklaşımı savunmaktadır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi; reklam, halkla
ilişkiler, satış tutundurma, marka yönetimi gibi ayrı ayrı gördüğümüz iletişim işlevlerini bir
bütün olarak görmektedir. Bütünleşik Pazarlama İletişimi yaklaşımında tüm pazarlama
programları tek elden yönetilmekte ve böylece mesaj tutarlılığı sağlanıp etkin iletişim
gerçekleştirilmektedir.
Bu süreçte iletişim etkinlikleri örgütsel amaçlarla bağdaştırılmakta, tek bir iletişim
planı hazırlanarak süreç yönetilmektedir. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde bütün iletişim
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araçları, pazarlama karmasıyla bütünleşmektedir. Teknoloji pazarlama alanında tam anlamıyla
kullanılmakta; tüketici ve müşterilere odaklanılmakta, çift yönlü bir iletişim
gerçekleştirilmekte, sonuçlar ise daha sağlıklı ölçülebilmektedir. Uluslararası bir iletişim
kampanyası yürütülürken elbette dikkat edilecek nokta, hitap edilen kitlenin sahip olduğu
kültürel değerlerin neler olduğunun bilinmesidir. Kültürel kodlar bilinirse, mesajlar bu
kodlara uygun olarak hazırlanır ve etkili olur.
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm sürecine en uygun anlayış,
bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımıdır. Üretim ortamlarının ve biçimlerinin değiştiği,
pazarda rekabetin arttığı, tüketici davranışlarının değişim gösterdiği, iletişim mecralarının
çeşitlendiği ve geleneksel iletişim araçlarının eski etkisini yitirdiği bir ortamda; iletişim
stratejileri ve yaklaşımlarının bütünleştirilmesi, pek çok unsurun aynı amaç ve hedef için
yönlendirilmesi başarı için kaçınılmaz olmuştur.
Bütünleşik pazarlama iletişiminde halkla ilişkiler, kişisel satış, tanıtım gibi reklam da
çok önemli görevler üstlenmektedir. Teknolojik gelişmelerden, değişen tüketici
eğilimlerinden, pazardaki rekabet ortamından ve paradigma değişiminden kendisini
soyutlamayan reklamcılık, bu dönüşüm süreçlerine belki de en kolay uyum sağlayabilen
iletişim sektörü olmuştur. Dinamik yapısı, entelektüel düzeyi yüksek insan kaynağına sahip
olması ve sürekli yenilikleri takip eden ve özgünlüğün peşinden giden zihinsel anlayışı
nedeniyle, bütünleşik iletişim sürecine en çok katkı verebilecek sektörlerin başında
reklamcılık gelmektedir.
“Bütünleşik İletişim Yönetimi” görüldüğü gibi yeni yüzyılın en stratejik
uygulamalarından birisi haline gelmiştir. Kurumların en değerli varlığı olan Markalar da hem
ulusal hem de uluslararası çapta “bütünleşik iletişim yönetimi” anlayışı ile yönetilmek
zorundadır. Çünkü marka yönetimi de küresel sürecin beraberinde getirdiği değişim ve
dönüşümlerden etkilenmiştir. Artık eski anlayış ve alışkanlıklarla marka oluşturmak,
geliştirmek, kurumsallaştırmak mümkün değildir.
Yeni yüzyılda yeni bir iletişim anlayışına, yeni bir marka yönetimi bakış açısına
ihtiyaç vardır. Çünkü hem kurumlar, hem bireyler değişim rüzgârlarından etkilenmiştir.
Markaların bu değişim ruhunu yakalamaları, başarılı sonuçlar elde etmeleri için zorunluluk
haline gelmiştir.

7.3. Marka Kavramı
Küreselleşme sürecinin öne çıkardığı bir başka kavram da markadır. Ulusal ya da
uluslararası iletişim yönetiminde şirketlerin, kurumların işini kolaylaştıracak bir unsur olan
marka, tüketici ile bağ kurmayı başardığında etkili sonuçlar alınabilmektedir. Sadık müşteri
oluşturulmasında markanın çok stratejik bir gücü bulunmaktadır.
Marka; benzer üretim teknik ve yöntemleriyle üretilmiş ve benzer fiyatlarla satılan
ürün ya da hizmetlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
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Marka, tüketicilerde olumlu bir algı oluşturmakta; ürün ya da hizmeti satın alma kararında
kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Marka değeri; ürün ya da hizmet için itibar, güven, saygınlık
gibi olumlu çağrışımlar yapmaktadır.
Marka değeri olan, tüketicide olumlu bir izlenim bırakan ürün ya da hizmetler; hem
diğerlerinden daha fazla bir fiyata satılabilmekte hem de uzun dönemli müşteri sadakati
oluşturabilmektedir.
Marka, ürün veya hizmeti, diğerlerinden farklı, hatta üstün kılabilmek için harcanan
enerji olarak da tanımlanmaktadır. Markalar, bağlı oldukları işletmeli ve ürünleri temsil
etmekte, belli bir marka imajını yansıtmaktadır. Marka sadece isim ya da logodan ibaret
değildir aynı zamanda duyguları da taşır ve yansıdır. İşletme ve ürün hakkında tüketicilerin
taşıdığı duygu ve düşünceler marka aracılığıyla ifade edilir.
Marka, rekabet ortamında bulunduğu konum ve kişiliği ile farklılık oluşturur. Marka
birçok bileşenden oluşur; isim, logo, imaj, işletme, ürün, vaatler, duygular, düşünceler...
Markayı oluşturan bütün bu bileşenleri tüketiciler zihninde çeşitli izlenimlerle
şekillendirmekte, bazı tüketiciler diğerlerinden çok daha fazla etkilenebilmektedir. Marka,
tüketiciler arasında yakınlık kurmak, bir imaj ve kişilik oluşturmak hedeflerine de hizmet
etmektedir.

7.3.1. Markanın Üreticiler, Tüketiciler ve Perakendeciler Açısından
Önemi
Markanın üreticilere, tüketicilere ve perakendecilere sağladığı katkıları şu şekilde
özetleyebiliriz:

Markanın Üreticiler İçin Önemi
-Marka isimleri üreticiler tarafından belirli pazarlama amaçlarına ulaşmak için
kullanılır.
-Marka imajı oluşturmaya yardımcı olur. Üretici ürünü etkili şekilde konumlandırmak
için hedef pazarın kabul edeceği marka imajını oluşturmak için reklam ve tutundurma
çabalarından mutlaka yararlanmalıdır.
-Marka, fiyat karşılaştırmasını azaltır. Marka ismiyle üretici, rakiplerinden farklı bir
fiyat oluşturma imkânı elde edebilir.
-Marka, ürün hattının genişlemesine yardımcı olur. Ürün hattını genişletmek isteyen
kuruluşlar için çok iyi bilinen marka ismi büyük avantajlar sağlar.
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-Marka pazarı korur. Markanın belirgin bir imaj ve ayırt edebilme özellikleri nedeniyle
üretici pazarını koruyabilir.
-Marka sağladığı tüketici tatmini ile ürünün sürekliliğine de katkıda bulunur.

Markanın Tüketiciler İçin Önemi
-Marka ürünü belirler. Marka ismi tüketiciye hangi ürünün tatmin edici olduğunu
belirlemeye yardım eder.
-Marka kaliteyi belirler. Marka isminin taşıdığı güvenilirlik ve kalite tüketiciye mesaj
iletir, kurulan bu iletişim kanalı ile ürünün olumlu yönde algılanması pekişir.
-Marka yeni ürünlere dikkat çeker. Tüketicilerin kendilerine yararlı olabilecek yeni
ürünlere dikkatini çeken marka ismi, satın alma kararına yardımcı olur.

Markanın Perakendeciler İçin Önemi
-Perakendeciler yani müşteri ile bire bir iletişim içinde olan mağaza yöneticileri için
marka büyük bir güven sağlar. Markalı ürünleri kalitelerinden endişe duymadan
müşterilerine sunabilirler, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında da sorunun çözümü
için karşılarında muhatap bulabilirler.
-Markalar kendilerini raflarda tüketicilere fark ettirirler. Mağaza yöneticileri güvenilen
markaları çok iyi teşhir ederek satışlarını artırırlar. Böylece stok maliyetleri düşer,
kârlılıkları artar.
-Mağaza yöneticileri tıpkı tüketiciler gibi reklamlardan etkilenerek mağazalarında
satacakları markaları seçerler. Başarılı markalar, mağaza yöneticilerinin de algılarını
değiştirir.
Marka çok yönlü yarar sağlayan bir olgudur. Üreticiler sahip oldukları markalarla
geleceğe güvenle bakabilirken, tüketiciler de satın aldıkları ürünün kalitesinden ve
kendilerine sağladığı yararlardan emin olarak tatmin duygusu yaşamaktadır.
Perakendecilerin işi ise sağlam markalar nedeniyle son derece kolaylaşmakta,
markanın tüketici ile kurduğu iletişim sayesinde satışlarını ve kârlarını artırmaktadır.

7.3.2. Marka İmajı, Pazar Gücünü Temsil Eder
Pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında marka somut bir güçtür.
Marka imajı bir pazar gücünü temsil eder. Pazarlama faaliyetlerinin verimliliğinin
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artırılmasında ve planlanan sonuçların elde edilmesinde marka imajının önemli katkıları
vardır.
Pazar payını arttırıcı ve hedef tüketicilerin atfettiği bir değer olarak marka imajının
kuruma sağladığı avantajlar, markanın etkin bir pazar gücü olarak kullanılmasını mümkün
kılmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler neticesinde üretim sürecinde büyük ilerlemeler
kaydedilmiş, üretim kalitesi artmış, maliyetler de düşmüştür. Ürün çeşitliliğinin ve miktarının
artması, fiyat yoluyla rekabet etmeyi zorlaştırmaktadır.
Şirketlerin benzer teknolojileri kullanmaları sonucunda ürün özellikleri üzerinden
rekabet etme imkânı da ortadan kalkmıştır. Yani piyasadaki ürünler aynı özelliklere sahip ve
benzer fiyatlara satılan ürünler haline gelmiştir. Bu durumda şirketlerin keskin rekabet
ortamında farklılık oluşturabilmelerinin en önemli yolu olarak markalaşma öne çıkmaktadır.
Marka sadece üründen, isimden ve logodan ibaret değildir; bunlardan çok daha
fazlasıdır. Marka güçlü bir imaj taşır ve önemli beklentiler oluşturur. Marka duygusal bir
atmosfere sahiptir; rasyonel olmayan, soyut ve sembolik bir nitelik taşır. Marka ürünü sarar
ve onu özel kılar. İnsanlar ürün ya da hizmetleri düşündüklerinde çoğunlukla bunların
niteliklerini ve kendilerine sağlayacağı faydaları düşünürler. Ama markayı düşündüklerinde,
akıllarına ürünü ya da hizmeti düşündüklerinden çok farklı şeyler gelir, duygusal bir boyut
oluşur.
Marka kişiliği, onu her zaman özel kılar.

7.3.3. Marka, Soyut Değer Katar
Tüketiciler, ürün ve hizmetlerin sahip olduğu özellik ve niteliklerin tümünü hiçbir
zaman tam olarak anlayamazlar. Fakat bazı markaları, diğerlerine tercih edebilirler. Markalara
yönelik bu tercih, insanların sahip olduğu duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanır. Markalamanın
sırrı, ürünlere, hizmetlere, şirketlere soyut birtakım değerler katmasıdır. Bu değerlerin
psikolojik yönü ön planladır. İnsanların hisleri, duygusal çağrışımları, inançları markaya
katılan soyut değerler içerisinde önemli yer tutmaktadır.
İnsanların bir markayı kafalarında diğerlerinden güçlü bir şekilde ayırmalarını
sağlayan ürün ya da hizmetlerin niteliği değil, duygusal yönleridir. Markalaşma çabalarında
mutlaka markaya güçlü bir kişilik ve kimlik oluşturulmalı, tüketicilerin zihninde marka
stratejik bir şekilde konumlandırılmalıdır. Markanın başarılı ve kalıcı olması için bu adımlar
mutlaka atılmalıdır.
Marka şu 4 aşamada oluşur:
Bir marka oluşum sürecinin başlangıç noktası, müşterinin ihtiyacını karşılayacak ürün
ya da hizmetin kendisidir. Markanın ilk adımı olan ürün ya da hizmet ne kadar yenilikçi ve
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etkin olursa olsun, çok ender olarak sürekliliği olan bir rekabetçi üstünlük oluşturabilir.
Rakipler ürünü taklit ettiğinde, bu rekabetçi üstünlük de ortadan kalkar.
Marka oluşumunun ikinci adımı; temel markanın ürün üzerine kurulmasıdır. Şirket
ürününü rakip ürünlerden farklı kılmalı ve bu bilinci tüketiciye de vermelidir. Temel marka
oluşturmanın en belirgin yolları; marka adı, ambalaj, tasarım, reklam, promosyon ve diğer
iletişim yöntemleriyle markayı oluşturup, farklı kılmaktır. Bu aşamada markanın kimliği de
ortaya çıkmaktadır. Markanın logosundan, tasarımına kadar her bir unsurun, hedef kitle
üzerinde etkileri vardır. Bu unsurların tümünün de birbirini tamamlayan, başarılı çalışmalar
olması gerekir. İyi bir ürün, kötü bir ambalaj ile tüketici karşısına çıkartılırsa yeterli satış
yapılamayabilir. Ya da ürünün kendisi iyi ama markaya kötü bir isim bulunmuş ise yine
satışlarda beklentilerin altında kalınabilir. Ürünü marka yapacak tüm iletişim çalışmaları
başarıyla yapılmış ama ürün sağlıklı bir şekilde dağıtılamamış ise, tüketiciler ürüne
ulaşamayacağı için, yine etkili bir satış gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır.
Marka oluşum sürecinin üçüncü adımı; markanın farklı unsurlar ile zenginleştirilmesi
aşamasıdır. Yani markayı daha cazip kılmak, yararlarını artırmak, tüketiciler tarafından daha
çok istenir hale getirmek için bu aşamada birtakım çabalar harcamak gerekir. Ücretsiz montaj
sağlamak, garanti desteği sunmak, teknik destek imkânı vermek gibi tüketiciyi memnun
edecek girişimlerle marka daha da zenginleştirilebilir.
Son aşama ise marka bağlılığının oluşturulmasıdır. Tüketici ile kurulan sağlıklı
iletişim ve tüketiciye verilen güven, kalite, statü gibi değerler ile uzun dönemli bir etkileşim
süreci başlatılır. Marka yönetimi, her zaman tüketicisinin ne istediğini, tutum ve
davranışlarını ölçer, bu verilerden elde ettiği sonuçlara göre iletişim politikalarını oluşturur.
Tüketici ile kurulacak uzun dönemli ilişkide sabırlı olmak, ortaya çıkan sorunları kısa sürede
çözmek ve talepleri zamanında karşılamak önemlidir. Ancak bu şekilde markalar, tüketicilerin
ilgisini, sevgisini kazanabilir, kendilerine karşı bir bağımlılık oluşturabilirler.
İşletmeler günümüzde artık sadece ürün ya da hizmet üreterek küresel rekabet
ortamında kendilerine sağlam bir yer edinemeyeceklerinin farkına varmalıdır. Ürünün
bollaştığı, aynı teknolojilerin kullanıldığı ve farkındalığın giderek azaldığı bir ortamda
işletmeler kendilerini farklı konumlandıracak, tüketiciler nezdinde güvenilir, itibarlı ve saygın
kılacak markalaşma stratejilerini hayata geçirmek için çaba harcamalıdır.
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Uygulamalar

Türkiye’nin uluslar arası bir markası var mı? Araştırınız ve tarihini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

Türkiye’nin uluslar arası markalarından biri olan THY’nin başarısının sırrı nedir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde marka kavramını öğrendik. Bir ürün ya da hizmetin uluslar arası alanda
başarılı olması için neler yapması gerektiğini inceledik.

135

Bölüm Soruları
1)Marka kaç aşamada oluşur?
A)4
B)2
C)7
D)5
E)8

2) “…………. olan, tüketicide olumlu bir izlenim bırakan ürün ya da hizmetler;
hem diğerlerinden daha fazla bir fiyata satılabilmekte hem de uzun dönemli müşteri
sadakati oluşturabilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden en uygun olanı ile doldurunuz.
A)Etkili
B) Marka değeri
C)Büyük
D)Işıltılı
E)Popüler

3) Marka oluşum sürecinin
zenginleştirilmesi aşamasıdır.

…………markanın

farklı

unsurlar

ile

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden en uygun olanı ile doldurunuz.
A)İlk adımı
B)İkinci adımı
C) Üçüncü adımı
D)Dördüncü adımı
E)Beşinci adımı
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4) Bütünleşik Pazarlama İletişimi;
odaklanan bir yaklaşımı savunmaktadır.

…………….bütünlüğü

ve

tüketiciye

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki ifadelerden en uygun olanı ile doldurunuz.
A)İnsan kaynaklarında
B)Satışta
C)Dağıtımda
D) Tutundurma karmasında
E)Müşteri hizmetlerinde

5) Bir marka oluşum sürecinin başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bağlılık
B)Sadakat
C)Zenginlik
D)Satış
E) Ürün ya da hizmetin kendisi

6.Pazarlama iletişiminin temel özelliklerinden 3 tanesini sayınız.
7.Bütünleşik pazarlama iletişimi nasıl bir yaklaşımı savunmaktadır? Açıklayınız.
8.Markanın üreticiler için önemini anlatınız.
9. Markanın tüketiciler için önemini anlatınız.
10. Marka hangi aşamalardan geçerek oluşur? Açıklayınız.

Cevaplar
1)A
2)B
137

3)C
4)D
5)E
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8. MARKANIN KONUMLANDIRILMASI

139

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Marka konumlandırma
8.2.Konumlandırma yaklaşımları
8.3.Konumlandırma türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Konumlandırılmamış marka hangi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Marka konumlandırma

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Algı

Teorik bilgiyle marka
konumlandırmanın öneminin
öğrenilmesi,
konumlandırmanın markalar
için nasıl bir fark
oluşturduğunun anlaşılması

Tüketici
İmaj

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Konumlandırma
Algı
Tutum
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Giriş
Bir markanın konumu; rekabette markanın saygınlığı ile birlikte tercih edilme noktası,
markanın rekabetçi içeriğinin belirtilmesi olarak ifade edilebilir. Marka konumlandırmaya
duyulan ihtiyaç son yıllarda daha da artmıştır. Çünkü ürün ve hizmetler çoğalmış, birbirinin
benzeri kalite ve fiyattaki ürünleri tüketici nezdinde farklılaştırma gereği ortaya çıkmıştır. İşte
konumlandırma stratejileri, marka yöneticilerine önemli imkânlar sunmakta, reklamın
yapmakta eksik kaldığı, gücünün yetmediği stratejik girişimleri konumlandırma ile
yapabilmek mümkün hale gelmiştir. Konumlandırmadan yoksun bir markanın tüketicilerin
zihninde değerli/önemli bir yer edinmesi mümkün değildir. Çünkü tüketicilerin zihni,
günümüzde sayısız ürün, hizmet ve marka mesajları ile doludur. Bunca markanın arasından
sıyrılıp fark edilmek, beğenilmek, arzu edilmek için markaların mutlaka stratejik
konumlandırma uygulamalarını hayata geçirmeleri gerekmektedir.
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8.1. Markanın Konumlandırılması
İletişim çalışması yapacak kurum ya da kuruluşun yapması gereken şeylerden biri de
sahip olduğu markasını konumlandırmak olmalıdır. Markalar için “konumlandırma” son
derece önemlidir. Bir markayı tanımlayan, farklılaştıran tek unsur, iletişim çabalarıyla sürekli
olarak desteklenen markanın tüketici zihnindeki algılanış biçimidir.
Uluslararası alanda var olmayı hedefleyen markalar için konumlandırma daha da fazla
önem arz etmekte, mesajlarını en etkili şekilde vermeyi amaçlarken hedef kitlelerinin farklı
kültürlere sahip oldukları gerçeğini konumlandırma çalışmalarında mutlaka göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
Bir markanın konumu; rekabette markanın saygınlığı ile birlikte tercih edilme noktası,
markanın rekabetçi içeriğinin belirtilmesi olarak ifade edilebilir.
Marka konumlandırmaya duyulan ihtiyaç son yıllarda daha da artmıştır. Çünkü ürün
ve hizmetler çoğalmış, birbirinin benzeri kalite ve fiyattaki ürünleri tüketici nezdinde
farklılaştırma gereği ortaya çıkmıştır. İşte konumlandırma stratejileri, marka yöneticilerine
önemli imkânlar sunmakta, reklamın yapmakta eksik kaldığı, gücünün yetmediği stratejik
girişimleri konumlandırma ile yapabilmek mümkün hale gelmiştir.
Marka konumlandırma faaliyetleri ile markanın tüketicilerin zihninde belirgin bir yer
edinmesi hedeflenmektedir. Konumlandırmayla ilgili olarak şu noktalara dikkat çekmekte
yarar vardır:
a. Konumlandırma pazarlama işlevlerine yardımcı olan, kolaylaştıran bir süreçtir.
b. Hem makro hem de mikro düzeyde pazarlamaya uygulanabilir.
c. Tüketicinin belirli bir ürün için algıladığı konum; ürünün gerçekçi fiziksel
karakterlerine veya tutundurma çabalarıyla, işletme tarafından oluşturulmuş fiziksel
varlığı olmayan imajlara dayanabilir.
d. Marka konumlandırması tüketiciye yönelik olarak yapılmalıdır.
e. Konumlandırma esaslı bir araştırmaya dayanmalıdır ki, başarılı sonuçlar elde
edilebilsin. Araştırma konumlandırmanın hangi ilkeler çerçevesinde yapılacağını
ortaya çıkartacak, doğru bir yol haritası sunarak yanlış yapılmasının önüne geçecektir.

Konumlandırma süreci; rekabet ortamı ve işletme imkânlarına bağlı olarak hedef
tüketicilerin bir markanın ürünlerine yönelik algılarını, tutumlarını ve tüketim alışkanlıklarını
istenildiği gibi yönlendirebilmeyi kapsamaktadır.

145

8.2. Tüketici Zihnindeki Ayırt Edici Algılamayı Farklılaştırmak…
Konumlandırma sürecinde temel amaç, tüketici zihnindeki ayırt edici algılamayı
farklılaştırabilmektir.
Markalarına değer veren, geleceğini düşünen işletmeler, marka konumlandırmayı
rekabetçi bir strateji olarak seçerler. Çünkü konumlandırma, markanın bütün rakip
markalardan daha iyi ve daha farklı görünmesini sağlar.
Tüm markaların ana hedefi; müşteriyi memnun etmek, mutlu kılmaktır. Markalar
tüketicilerin zihninde ne kadar değerli bir konum elde ederlerse, hedef kitlelerini mutlu etme
kapasiteleri de o oranda artacaktır.
Konumlandırmadan yoksun bir markanın tüketicilerin zihninde değerli/önemli bir yer
edinmesi mümkün değildir. Çünkü tüketicilerin zihni, günümüzde sayısız ürün, hizmet ve
marka mesajları ile doludur. Bunca markanın arasından sıyrılıp fark edilmek, beğenilmek,
arzu edilmek için markaların mutlaka stratejik konumlandırma uygulamalarını hayata
geçirmeleri gerekmektedir.
Burada hemen şu gerçeği de hatırlatalım: Konumlandırma markanın kapasitesiyle
paralel hareket etmeli, ürün ya da hizmette olmayan bir özelliği varmış gibi göstermekten,
gerçekdışı bilgi sunmaktan, olduğundan farklı gözükmeye çalışmaktan kesinlikle
kaçınılmalıdır.
Böyle bir tutum, markaya yarar değil, zarar getirecektir. Çünkü markaların en başta
yaslandığı değer, güven unsurudur. Tüketici/hedef kitle ile güven çerçevesinde bir ilişki
kurulması başarılamaz ise ne itibar, ne saygınlık ne de konumlandırma çalışmalarında başarılı
elde edilemez.

8.3. Konumlandırmanın Kapsamı
Marka konumlandırma faaliyetleriyle ilgili olarak genel anlamda şu tespitleri yapmak
mümkündür:

Konumlandırma taktiksel değil, stratejik bir faaliyettir.
Konumlandırma istenilen marka imajının ve rekabet edilen alanın tam olarak
anlaşılmasını gerektirir. Ayrıca tüketicilerin algılarını değiştirecek stratejilerin doğru
seçilmesini de zorunlu kılar. Markayı diğer markalardan farklı kılacak uygulamalar önemlidir.

146

Konumlandırma stratejik, sürdürülebilir rekabetçi bir avantajı hedefler
Konumlandırma stratejisi, bir rekabetçi avantajı gösteren gerçek marka gücüne
dayanmalıdır. Bu da kişisel ve diğer soyut değerlerin tatmini ile elde edilir. Bu sayede bir
marka uzun dönemli rekabetçi bir avantaj elde edebilir.

Konumlandırma marka ile ilgili algıları oluşturmakla ilgilidir.
Tüketiciler bir ürünün tüm özelliklerini satın alırken bilemeyebilirler ama o ürünü
neden satın aldıklarını çok iyi bilirler. O ürünle ilgili zihinlerinde oluşan olumlu algı, beğeni
ve takdir hislerinin, satın alma kararında çok büyük etkisi vardır. Markalar tüketicilerin
zihinlerinde ne kadar çok olumlu algı oluşturabilirlerse, satın alma kararlarını o oranda
etkileyebilirler.

Konumlandırma, marka imajı ve itibarına yardımcı olur.
Doğru konumlandırma, ürün ya da hizmeti tüketicinin zihnine, kalbine yerleştirir.
Onunla ilgili olumlu düşünmesini, konuşmasını temin eder. Tüketicinin beğenisini kazanan,
ürünü satın alan ve başkalarına da tavsiye eden kişiler, aynı zamanda markanın imajına ve
itibarına da olumlu katkılarda bulunurlar. Konumlandırma ile imaj ve itibar birbirini
destekleyen, besleyen unsurlardır. Konuya tersinden baktığımızda ise şunları söyleyebiliriz;
kötü bir imajı ve itibarı olan markaları, doğru konumlandırmaya çalışmanın anlamı yoktur,
çünkü tüketicilerin arzu etmediği, beğenmediği ve satın almadığı markalar konumlandırma
çalışmaları ile ayakta tutulamaz.

8.4. Tüketicilere Aktarılan Değer Ve Vaat…
İşletmeler, markalarını konumlayarak aslında tüketicilere bir değer ve vaat
aktarıyorlar.
Örneğin “en iyi süt” diyorlar, “en lezzetli makarna” ya da “en sağlıklı yumurta” vb…
Bu söylemlerin tümü markanın tüketicisine yönelik vaatleridir. İşletmeler, bu
vaatlerle/söylemlerle/ oluşturdukları anlam dünyası ile tüketicisini ikna etmeyi, kendi
markasını diğerlerinden ayırmayı, dolayısıyla “tercih edilmeyi” amaçlamaktadır.
Elbette “en iyi”, “en lezzetli” ya da “en dayanıklı” derken markaların bu vaatlerini
sahip oldukları bir takım özellikler ile hedef kitleye açıklamaları da gerekmektedir. Yani
neden “en iyi” olduğunu, ürünün bir özelliğine, ürünle ilgili bir deneyime, ya da bilimsel bir
veriye vs. dayandırması ikna edicilik açısından önemlidir.
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Gerçekte böyle bir özellik olmadığı halde “en iyi” olmak iddiasında bulunmak, sadece
söylem olmaktan öteye gidemeyecek, tüketiciyi ikna etmekten uzak kalacaktır.

İşletmeler aynı zamanda markalarını konumlandırırken bir değer de oluşturmakta,
oluşturdukları bu değerin tercih edilmesini talep etmektedir. Oluşturulan değer ne kadar cazip,
ikna edici ise tüketicinin talebi de o oranda yüksek olmaktadır. Doğru konumlandırma
markanın değerini artıracağı gibi, yanlış konumlandırma da markanın değerinin ortaya
çıkmasını engelleyebilir, tüketici ile doğru bir platformda buluşması sağlanamayabilir.

8.5. Başarılı Konumlandırma İçin Yapılması Gerekenler…
Zor bir süreci içeren marka konumlandırması faaliyetinde başarılı olabilmek için şu
noktalara dikkat edilmesi önem taşımaktadır:
- Seçilecek marka konumu, mutlaka tüketicilerin dikkatini çekmelidir. Tüketicilere
anlamlı gelmeyen bir unsurun marka konumlandırılmasında kullanılmaması gerekir.
- Marka konumu, markanın gerçek güçlerine dayandırılmalıdır. Marka ve
konumlandırmayla ilgili gerçek olmayan hiçbir şey, yarar değil zarar getirir.
- Marka konumu, rekabet avantajını yansıtmalıdır. Rakiplerle benzer konulardaki
konumlandırma yararsızdır. Tüketici mutlaka farklılığı algılamalıdır. Eğer algılayamaz
ise, tüketicinin tercihi markadan yana değil, çoğunlukla düşük fiyattan yana
olmaktadır.
- Markanın konumu, anlaşılır olmalı, tüketiciyi motive etmelidir. Karmaşık mesajlar,
zor anlaşılır kavramlar, bulmaca gibi uygulamalar tüketicinin zihnini karıştırır. Son
derece sade, anlaşılır ve kabullenilir bir konsept, konumlandırma için tercih
edilmelidir.
- Konumlandırma öncesinde markanın zayıf ve güçlü yanları mutlaka araştırılmalı, bu
araştırmalardan çıkan sonuçlar doğru bir analize tabi tutulmalıdır. Bu analiz sonuçları
mutlaka markanın konumlandırılmasında etkin şekilde kullanılmalıdır. Marka ile ilgili
yapılan her araştırma, analiz, yorum, doğru yol haritası belirlemek için son derece
önemlidir. Markanın pusulası, her zaman araştırmadır. Eksik yapılan ya da yapılmayan
araştırmalar, markaları keskin rekabet ortamında pusulasız bırakmakla eşdeğerdir.
- Marka kişiliği, marka konumunu etkiler. Bu gerçek her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır.
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8.6. Konumlandırma Yaklaşımları
Marka konumlandırma sürecinde kullanılan birtakım yaklaşımlar mevcuttur. Onları da
şöyle sıralayabiliriz:
*Ürün özellikleri ve tüketici yaklaşımı
*Fiyat ve kalite yaklaşımı
*Kullanım ve uygulama yaklaşımı
*Ürün-kullanıcı ilişkisi yaklaşımı
*Kültürel semboller yaklaşımı
*Rakip yaklaşımı

8.7. Konumlandırma Kararının Alınması
Marka konumlandırma kararının alınması için elimizde çok çeşitli verilerin,
araştırmaların olması gereklidir. Neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi bilmeliyiz ki başarılı
sonuçlar alabilelim.
Konumlandırma kararından önce cevabını bulmamız, araştırmamız gereken şu üç
husus önem taşımaktadır:
1. Ürün ya da hizmetimizi tüketici zihninde tanımlamak için kullanacağımız bir karşı
ürün, kullanım ya da davranış biçimi var mı? Yoksa ürünümüz tüketici zihninde söz
konusu ürün kategorisini ilk kez yerleştiren bir ürün mü olacaktır?
2. Doğru hedef kitle saptanmış durumda mı? Konumlandırma hedef kitlenin istek,
arzu, beklenti ve algılamalarını temel almakta, ona göre şekillenmektedir. Eğer doğru
hedef kitle daha işin başında belirlenmemiş ise yapılacak faaliyetler etkisiz kalacaktır.
3. Mevcut markanın tüketici zihnindeki imajı ve algısı nedir? Bunun bilinmesi şarttır;
eğer olumsuz bir algı ve yaklaşım varsa, konumlandırmada öncelikle bu olumsuzluğun
ortadan kaldırılmasını hedeflemelidir. Algı ve yaklaşımlar olumluya döndükçe, yeni
konumlandırmalar yapılarak ürün ya da hizmete yönelik sempati ve ilginin
artırılmasına çalışılmalıdır.
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8.8. Konumlandırma Yanlışları Nelerdir?
Gerçek dışı bir konumlandırma, markaya yarar değil kalıcı zararlar vermektedir.
Markaların sıklıkla yaptıkları konumlandırma yanlışları şöyledir:
a.
Eksik (yetersiz) konumlama: Hedef kitle marka hakkında çok az bilgiye sahip
olmakta, doğru dürüst bir ilgi ve algı oluşmamakta, dolayısıyla ikna aşamasına
geçilememektedir.
b.
Aşırı konumlama: Tüketicilerin markayla ilgili çok dar bir bakış açısına sahip
olması, değişik yönlerini bilmemeleri.
c.
Kafa karıştıran konumlama: Marka sürekli konumlandırma değiştirir,
karmaşık mesajlar verir, pek çok şeyi bir arada anlatmak isterse ortaya kafa karışıklığı çıkar.
Tüketici bu durumdan olumsuz etkilenir.
d.
Kuşkulu konumlama: Tüketicinin ürün ya da hizmetin özelliklerini fiyatını,
kalitesini vb. inanılır bulmaması, kuşkuyla yaklaşması. Markanın inanılır ve güvenilir olması
konumlamada son derece önemlidir. Ancak böyle olursa mesajlarının kabul edilme imkânı
artar.

8.9. Marka Konumlandırma Türleri
Marka konumlandırmayla ilgili iki temel türden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi
ürün veya hizmeti konumlandırma stratejileri, diğeri ise yeniden konumlandırma
stratejileridir.
Ürün ya da hizmeti şu şekillerde konumlandırmak mümkündür:
*Pazarda ilk olarak konumlandırmak
*Markayı pazarda tek olarak konumlandırmak
*Pazar lideri olarak konumlandırmak
*Pazar liderine göre konumlandırmak
*Rakibi yeniden konumlandırmak
*Markanın bağlı olduğu üretim dalını genişletmek
*Markanın kullanım alanını genişletmek

Bir markayı yeniden konumlandırırken ise şu stratejiler izlenmektedir:
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*Markaya ait ürün içeriğinin değiştirilmesi (Örneğin, tadı, kokusu, rengi vb…)
*Ürünün fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi (Örneğin, ambalajının değiştirilmesi,
renginde değişikliğe gidilmesi, boyutunun büyütülüp ya da küçültülmesi gibi…)
*Ürünün kullanım alanlarının daha da genişletilmesi
*Markanın imajının değiştirilmesi

Görüldüğü gibi marka konumlandırılması son derece hassasiyet ve özen isteyen bir
uygulama. Öncesinde çok detaylı bir araştırmayı zorunlu kılan ve böylece sağlıklı bir yol
haritasının oluşturulması gereken marka konumlandırması, tüketicilerin markayı
algılamalarını sağlamada stratejik bir değere sahiptir.
Günümüzde iyi ve kaliteli ürün/hizmet üretmek kadar, onu tüketicilere ulaştırmak,
ikna ederek satın almalarını sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmelerini temin etmek de
önemli hale gelmiştir. Marka konumlandırma işlemi, bütün bu sürecin başarıyla
gerçekleştirilmesinde işletmelere/markalara çok önemli imkân ve fırsatlar sunmaktadır.
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Uygulamalar

Arçelik markasının konumlandırmasını araştırınız.

152

Uygulama Soruları

Yanlış konumlandırmanın markaya vereceği zararlar neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde markaların neden konumlandırılması gerektiğini
Konumlandırma türleri ile konumlandırmada yapılan yanlışları da inceledik.

öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)Kaç tür marka konumlandırma vardır?
A)4
B)7
C)6
D)3
E)5

2)Tüketicilerin markayla ilgili çok dar bir bakış açısına sahip olması, değişik
yönlerini bilmemeleri hangi konumlandırma yanlışına girmektedir?
A)Etkisiz konumlama
B)Çoklu konumu
C) Aşırı konumlama
D)Zayıf konumlama
E)Dar konumlama
3) “………….., marka konumunu etkiler.”
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?
A)Marka denkliği
B)Marka vizyonu
C) Marka kişiliği
D)Marka gücü
E)Marka farkı

4)Kaç tür konumlandırma yaklaşımı vardır?
A)6
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B)5
C)4
D)7
E)3
5) Tüketicinin ürün ya da hizmetin özelliklerini, fiyatını, kalitesini vb. inanılır
bulmaması, kuşkuyla yaklaşması akla hangi konumlandırma yanlışını getirmektedir?
A)Eksik konumlama
B)Toplu konumlama
C)Hizmet konumlaması
D) Kuşkulu konumlama
E)Güvenilir konumlama

6.Marka konumlandırmada dikkat edilecek hususlardan 2 tanesini sayınız.
7.Marka konumlandırma ile araştırma arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
8.”Marka konumlandırması stratejik bir süreçtir” sözünden ne anlamak
gerekir?
9.Başarılı marka konumlandırması için yapılması gerekenlerden 3 tanesini
sayınız.
10.Aşırı konumlandırma kavramını açıklayınız.

Cevaplar
1)B
2)C
3)C
4)A
5)D
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9. MARKALAMA SÜRECİ: GÜÇLÜ MARKALARA SAHİP OLMANIN
YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Güçlü markalara nasıl sahip olunur?
9.2.Marka performansı
9.3.Marka duyguları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çok satmak, güçlü bir markaya sahip olmak için olmazsa olmaz koşul mudur? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Markalama süreci

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İmaj

Markalama sürecinin
öğrenilerek, güçlü
markaların nasıl oluştuğu
konusunda farkındalık
oluşması

Performans
Duygu

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Marka
Algı
Duygu
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Giriş
Tüketiciler için markaların elçileri diyebiliriz. Markaların gelişmesinde, büyümesinde,
kökleşmesinde elçi konumunda olan tüketicilerin çok büyük rolü vardır. Tüketicilerin
markalara duydukları sadakat, markaların sahip olabileceği en büyük gücü teşkil etmektedir.
Markanın gücünü, ona karşı duyulan sadakatin derecesini anlamanın en doğru yolu, markanın
tüketicisinin düşünce, duygu ve davranışlarını analiz etmekten geçmektedir. Tüketicilerin
analizi sonucunda elde edilen verilerin niteliği ise markalama sürecinin aşamalarının
başarısının ölçümlenmesidir. Çünkü tüketicilerin düşünsel ve davranışsal olarak gösterdikleri
eğilimler, markalama sürecindeki aşamaların gerçekleşip gerçekleşmediğini göstermektedir.

163

9.1. Markalama Süreci: Güçlü Markalara Sahip Olmanın Yolları
Uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen işletmelerin kuşkusuz en çok ihtiyaç
duyacakları şey, güçlü bir markalarının olmasıdır. Ancak bu güçlü marka üzerinden
mesajlarını verebilirler, ürün ya da hizmetlerini tanıtabilir, satın aldırabilirler. Güçlü, güvenilir
markalar, iletişim çalışmalarına değer katar, kolaylaştırır, hedef kitlenin kolaylıkla ikna
edilmesine yardımcı olur.
Bu bölümde markalama sürecinin nasıl işlediğine bakacağız. Görüleceği gibi itibar
edilen, güven veren, beğenilen marka olmak hiç de kolay değil. Böyle bir güce sahip olmadan
ulusal ya da uluslararası alanda iletişim çalışması/kampanyası yapmanın anlamının olmadığı
açıktır. Öncelikle markalar güçlendirilmeli, değeri artırılmalı, daha sonra hedef kitlenin
karşısına çıkılmalıdır.
Bir ürün ya da hizmetin marka olma süreci, uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bu
dönemde markalar açısından en önemli unsur tüketicilerdir. Tüketicilerin satın aldıkları
markadan memnun olmaları, başkalarına tavsiye etmeleri, kendileri aynı markayı sürekli
almaya devam etmeleri önem taşımaktadır. Ancak bu şekilde marka ile tüketiciler arasında
sağlam bir bağ kurulmakta, duygusal ve güçlü bir ilişki başlamaktadır. Bunun için de
sistematik çalışmalara ihtiyaç vardır.

9.2. Markalama Sürecinin 6 Aşaması
Güçlü markalara sahip olmak için gerekli olan 6 aşamayı şu şekilde sıralayabiliriz:
1.Bilinirlik
2.Performans
3.İmaj
4.Kanılar
5.Duygular
6.Rezonans

Performans, imaj, kanılar ve duygular aynı yatay düzlemde yer almaktadır.
Performans ve kanılar markanın rasyonel boyutunu oluştururken; imaj ve duygular ise
duygusal boyutunu teşkil etmektedir.
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Rezonans ise tüm aşamaların etkileşimi sonucu oluşan zirve noktasına işaret
etmektedir.
Sürecin ilk aşamasını oluşturan bilinirlik ise, farkındalığın daha derin ve geniş şeklidir.
Tüketiciler markanın önce farkına varmalı, fark etmeli ki, sonrasında bilinirlik oluşabilsin.
Tüketiciler için markaların elçileri diyebiliriz. Markaların gelişmesinde, büyümesinde,
kökleşmesinde elçi konumunda olan tüketicilerin çok büyük rolü vardır. Tüketicilerin
markalara duydukları sadakat, markaların sahip olabileceği en büyük gücü teşkil etmektedir.
Markanın gücünü, ona karşı duyulan sadakatin derecesini anlamanın en doğru yolu,
markanın tüketicisinin düşünce, duygu ve davranışlarını analiz etmekten geçmektedir.
Tüketicilerin analizi sonucunda elde edilen verilerin niteliği ise markalama sürecinin
aşamalarının başarısının ölçümlenmesidir. Çünkü tüketicilerin düşünsel ve davranışsal olarak
gösterdikleri eğilimler, markalama sürecindeki aşamaların gerçekleşip gerçekleşmediğini
göstermektedir.
Tüketicilerin düşünsel ve davranışsal eğilimlerinin istenilen doğrultuda olabilmesi için
markalama sürecinin 6 aşamasının eksiksiz ve sağlıklı şekilde uygulanması gerekir.
Markalama sürecinin her aşaması birbiriyle bağlantılıdır. Bir aşamadaki başarısızlık ve
eksiklik, sonraki aşamayı da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle son derece dikkatli ve
hassas şekilde markalama aşamalarının tamamlanması önem taşımaktadır. Ayrıca her aşama
kendi içinde etkileşimde bulunmaktadır. Bu etkileşimin sürekli ve başarılı şekilde
gerçekleşebilmesi için de aşamalar arasındaki bağlantının kopmamasına dikkat edilmelidir.
Markalama aşamalarının hepsi aynı zorluk derecesinde değildir. Örneğin bilinirliği
sağlamak daha kolayken, marka imajının oluşturulması için çok daha yoğun emek harcamak
gereklidir.
Çağımızda markaların akla ve duygulara birlikte seslenmesi önem taşımaktadır. Marka
performansı ve marka kanıları rasyonellikleri nedeniyle tüketicilerin aklına seslenmektedir.
Marka duyguları ve marka imajı ise duygusal yaklaşımları nedeniyle tüketicilerin
kalbine/gönlüne seslenmektedir. Bu nedenle performans ve kanılar ürün ile ilgilidir; duygular
ve imaj ise soyut marka ile ilgili düşünceler içermektedir. Tüm bu aşamaların üst noktasında
yer alan rezonansta ise akılcılığın ve duygusallığın bileşimi yer almaktadır.
Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Günümüzde markaların sadece akla ya da
sadece duygulara seslenmesi yerine, her ikisine birlikte hitap etmeyi başarmaları
gerekmektedir. Ancak bu şekilde günümüz tüketicine ulaşmak, onları memnun etmek, sadakat
oluşturmak mümkün olabilmektedir.
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9.3. Marka Bilinirliği
Marka bilinirliğini anlatmadan önce marka farkındalığı oluşturmak üzerinde durmak
yerinde olacaktır. Marka farkındalığı; markanın adı, logosu, ambalajı, sunduğu faydalar gibi
biçimsel ve içeriksel özelliklerinin tümünü kapsamaktadır. Tanıma ve hatırlama olmak üzere
iki unsurdan oluşmaktadır.
Marka farkındalığında tanıma; markanın görsel özellikleri görüldüğünde veya
markanın görselliğine ilişkin ipuçları verildiğinde markanın tanınmasıdır.
Marka farkındalığında hatırlama ise tüketicinin bir ürünün işlevine ihtiyaç
duyduğunda aklına bir markanın gelmesidir. Tüketicinin belleğinde kayıtlı izlenimler,
çağrışım yoluyla hatırlanmaktadır.
Tüketici satın alma kararını satın alma noktasına geldiğinde veriyorsa orada görsel
özelliklere dayalı tanıma söz konusu olmaktadır. Eğer satın alma kararı satış noktasına
gelmeden önce alınmış ise orada da hatırlama unsuru devreye girmektedir.
Marka farkındalığının oluşturulması için sürekli insan belleğine kayıtlanan çeşitli
çağrışımların inşa edilmesi gerekmektedir. Bu çağrışımlar arasında bağlantılar kurulması da
önem taşımaktadır. Reklam sloganları, müzikler, çeşitli etkinlikler, sponsorluk çalışmaları
tüketicinin zihninde çağrışım oluşturmak için kullanılabilecek etkili araç ve yöntemlerdir.
Marka farkındalığı oluşturduktan sonra tüketicide marka bilinirliğini oluşturmak daha
kolaydır. Marka farkındalığının genişletilmiş boyutu, marka bilinirliği anlamına gelmektedir.
Marka bilinirliği, farkındalık oluşturulduktan sonra gelen ikinci adımdır.
Marka bilinirliği; markanın biçimsel özelliklerle tanınmasının ötesinde bir anlama
sahiptir, markanın çeşitli unsurlarıyla bellekteki mevcut bilgiler arasında bağlantı
kurulabilmesi esasına dayanmaktadır.
Marka bilinirliği, çağrışım temellidir. Markayla ilgili çeşitli verilerin çağrışım
oluşturabilmesi için farkındalığın kapsamlı boyutta olması gerekir. Yani tüketici markayla
ilgili detaylı bilgiye sahip olmalı, sağladığı yararları, diğer markalardan üstünlüklerini,
değerini vb. bilmelidir.
Marka bilinirliği açısından önemli olan, markanın tanınması ve hatırlanmasının
gerektiği yerde ve zamanda gerçekleşmesidir. Bunun olabildiğince kolay ve sık gerçekleşmesi
ise her markanın arzu edeceği bir durumdur.

9.4. Marka Performansı
Bir markanın tüketiciler tarafından tercih edilmesinde markanın işlevsel özellikleri
önemli rol oynar.
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Elbette her ürün ya da hizmetin rakip markalarla benzer yanları olacaktır. Ama
mutlaka rakiplerden farklı yanları, işlevleri ve özellikleri de bulunmalıdır ki, ürün ya da
hizmet markalaşabilsin.
Marka performansı; markaya ait olan ürünün hedef pazarın işlevsel beklenti ve
dolayısıyla gereksinimlerini karşılama düzeyidir.
Markanın ürün bazında objektif kaliteyi hangi bağlamda gerçekleştirdiği ve hangi
işlevsel özelliklerle tüketiciye yarar sağladığı konuları, marka performansının özünü
oluşturmaktadır.
Marka performansını oluşturan özellikleri şu 5 grupta toplamak mümkündür:
a. Temel ürün içerikleri ve ilave nitelikler
b. Ürün güvenilirliği, dayanaklığı ve ürün hizmeti
c. Hizmetin etkililiği, yeterliliği ve müşteri beklentilerinin karşılanması
d. Ürünün tasarımı, görsel nitelikleri
e. Ürünün fiyatı

Tüketici bu beş özelliği dikkate alarak satın alma kararını veriyor; bir markayı diğerine
tercih ederken tüketiciler yukarıda saydığımız nitelikleri göz önünde bulunduruyorlar.
Dolayısıyla markalar, yüksek performansa sahip olmak için bu özelliklerini sürekli
geliştirmeli, tüketicinin istek, talep ve arzularını en üst düzeyde karşılayabilecek kapasiteye
kavuşmak için sürekli çalışmalıdır.

9.5. Marka İmajı
Marka imajı, tüketicilerin markanın işlevsel özelliklerinden ziyade soyut nitelikler
hakkındaki düşüncelerini kapsamaktadır.
Tüketicilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan özellikler imajın içeriğini
oluşturmaktadır.
Marka ile ilgili tüketicide oluşan çağrışımların tümü imajı oluşturur.
Çağrışımlar dolaylı ya da doğrudan olabilir; Tüketici izlediği reklamdan, halkla
ilişkiler faaliyetlerinden, tanıtım ya da pazarlama etkinliklerinden etkilenebilir, oralardan algı
mesajlar, edindiği izlenimler ile marka hakkında bir fikir ve düşünceye sahip olur. Tüketicinin
zihninde marka ile ilgili oluşan bu düşünce dünyası, o markanın imajını belirler.
167

Kimi tüketiciler örneğin bazı markaları çok cana yakın, sevimli ve samimi bulur.
Onlar bu markalarla ilgili geçmişte yaşadıkları deneyimlerden hareketle böyle bir kanaate
sahiptirler. Bu izlenimlerini o markaları kullandıklarında aslında test ederler, sahip oldukları
kanaat ile yaşadıkları deneyim birbiriyle uyuşuyor, paralellik arz ediyorsa, sahip oldukları
duyguları muhafaza ederler, korurlar. Hatta bu kanaatlerini başkalarıyla paylaşırlar;
dostlarına, yakınlarına o markalara karşı duydukları olumlu izlenimleri aktarırlar. Bu olumlu
izlenimler her marka için son derece değerli unsurlardır, çünkü tüketiciler başkalarının
yaşadığı deneyimleri satın alma kararlarında etkili şekilde kullanırlar.
Bu durumun tam aksi şekli de mümkündür; kimi insanlar çeşitli nedenlerden dolayı
bazı markalara karşı soğukluk duyarlar, onları sevmez ve beğenmezler. Onlarda markanın
olumsuz bir algısı ve imajı vardır. Bu kanaatlerini de çevreleriyle paylaşırlar. Böyle olumsuz
bir imajın paylaşılması kuşkusuz markanın başkaları tarafından da olumsuz algılanmasına,
bilinmesine, tanınmasına yol açacaktır.
Bu nedenle markaların imajlarıyla ilgili hassas davranmaları, olumlu imaj oluşturacak
tutum ve davranışlar sergilemeleri gereklidir. Bunun için iletişimin sürekli kılınması, reklam
kampanyası ve halkla ilişkiler çalışmaları başta olmak üzere, marka ile tüketici arasındaki
diyalog ve iletişimi geliştirecek tüm araçlar kullanılmalıdır.
Daha önce de belirtmiştik, tekrar etmekte yarar var; Markalar tüketicilerini
dinlemelidir… Verdikleri mesajların doğru anlaşılıp anlaşılmadığını sürekli ölçmeli,
tüketicilerin istek ve taleplerine göre hareket etmelidir.

9.6. Marka Kanıları
Tüketicilerin bir marka hakkındaki kişisel görüşleri, marka kanılarını oluşturmaktadır.
Marka kanılarının oluşmasında, markanın performansı ve oluşturduğu çağrışımlar
birinci derecede etkilidir.
Marka performansı ile çağrışımların oluşturduğu imaj arasında uyum varsa, marka ile
ilgili kanılar da olumlu olmaktadır.
Performans ve marka imajının etkileşimi sonucunda tüketicilerde oluşan marka
kanıları; markanın kalitesi, saygınlığı ve kullanıma uygunluğu konusundaki görüşlerin
bütününden oluşmaktadır.

9.7. Marka Duyguları
Tüketicilerin markaya yönelik oluşturdukları olumlu hisler, tepkiler ve görüşler marka
duygusu olarak tanımlanır.
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Marka duygusu oluşturmak sanıldığı kadar kolay değildir, tüketicilerde markaya karşı
olumlu bir ilgi, algı, sempati oluşturmak için markaların öncelikle tüketicilerin güvenini
kazanmaları şarttır. Bu güveni kazanmak için de markaların itibara, saygınlığa ve olumlu
algılara ihtiyacı vardır. Tüketicide marka duygusu oluşturan ürün ya da hizmetler,
tüketicilerle çok kolay iletişim kurar, satın alma kararlarını çok çabuk verdirirler.
Marka duygusu aynı zamanda markaya yönelik sadakati de beraberinde getirmektedir.
Markaya, daha önce de bahsettiğimiz gibi, adeta aşkla bağlanan tüketiciler, markayı
kullanmaktan büyük zevk almakta, mutluluk duymaktadır. Tüketiciler hem bu sadakatlerini
sürdürmekte, hem de başkalarını da markaya karşı motive edici davranışlarda bulunmaktadır.
Dolayısıyla marka duygusu, markanın değerini, itibarını sürekli artırmasına yardımcı da
olmaktadır.

9.8. Rezonans
Rezonans, markalama sürecinin en son aşamasıdır. Marka yöneticileri açısından hedef
konumunda olan rezonans, marka ile ilgili olarak yapılan etkinliklerin amaca yönelik etkisinin
bir yansıması olarak tanımlanabilir.
Marka rezonansı; tüketici ile marka arasındaki ilişkinin son noktasını oluşturmaktadır.
Bu son noktada marka ile tüketici özdeşleşmesinin üst düzeyde olması önem taşımaktadır.
Tüketici bir markayı ne kadar beğenir, sever ve güvenirse; o oranda da markayı tercih
etmekte, markaya yönelik sadakat göstermekte, başkalarına da tavsiye etmektedir.
Aynı şekilde markalar da ne kadar tüketicilerine kulak verir, onları dinlerse;
tüketicilerin istek ve talepleri doğrultusunda hareket edip kendisini sürekli yenileyip
geliştirirse, her zaman tercih edilen marka konumunda olacak, tüketicilerin ilgisini çekecek,
gelişimini sürekli kılacaktır.

169

Uygulamalar

Duygu unsurunu markasının reklamlarında sıkça kullanan hangi işletmeler var?
Araştırınız.
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Uygulama Soruları

Ülker’in reklamlarını internet ortamında izleyin ve hangi ürünlerinde duygu unsurunu
yoğun olarak kullandığını araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde markalama sürecinin nasıl yönetileceğini öğrendik. Bu süreç sağlıklı
şekilde işletilebilirse, başarılı markaya sahip olma süreci de başlatılmış olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) “Marka farkındalığı oluşturduktan sonra tüketicide ………….oluşturmak
daha kolaydır.”
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
A)Marka söylemi
B)Marka eylemi
C)Sevgi
D) Marka bilinirliğini
E)Saygı

2) Tüketicilerin markaya yönelik oluşturdukları olumlu hisler, tepkiler ve
görüşler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?
A) Marka duygusu
B)Marka stratejisi
C)Reklam
D)Tavır
E)Psikoloji

3) Tüketicilerin bir marka hakkındaki kişisel görüşleri neyi oluşturmaktadır?
A)Düşünce
B)Fiziksel görünüm
C) Marka kanıları
D)Vizyon
E)Eleştiri

173

4)Markalama sürecinin kaç aşaması bulunmaktadır?
A)2
B)3
C)7
D)5
E)6

5)”………………; markaya ait olan ürünün hedef pazarın işlevsel beklenti ve
dolayısıyla gereksinimlerini karşılama düzeyidir.”
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
A)Reklam
B)Pazarlama
C) Marka performansı
D)Marka duygusu
E)Marka kanıları

6.Markalama sürecinin aşamalarından biri olan Performansı açıklayınız.
7. Markalama sürecinin aşamalarından biri olan imajı açıklayınız.
8. Markalama sürecinin aşamalarından biri olan bilinirliği açıklayınız.
9. Markalama sürecinin aşamalarından biri olan rezonansı açıklayınız.
10. Markalama sürecinin aşamalarından biri olan marka kanılarını açıklayınız.
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Cevaplar
1)D
2)B
3)C
4)E
5)C
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10. MARKA İLETİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Marka iletişiminin amaçları
10.2.Marka farkındalığı
10.3.Marka tutumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Markanın itibarı ve saygınlığını geliştirmek için iletişim stratejileri nasıl bir rol
oynamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Marka iletişimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

İtibar

İletişim stratejilerinin marka
için öneminin öğrenilmesi
ve iletişimin itibar ve
saygınlığı korumadaki
öneminin kavranması

Güven
DAGMAR Modeli

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

İletişim
İtibar
Güven
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Giriş
Markanın itibarının korunması, saygınlığının artırılması, güvenin tesis edilmesi için sürekli
tüketici/hedef kitle ile iletişim halinde olmak gerekmektedir. Markalar hedef kitlelerini iyi
dinlemeli, onların arzu ve taleplerini doğru anlamalı ve sağlıklı bir iletişim köprüsü
kurmalıdır. Çağımızda markaların değerini korumak, hedef kitleleri ile sağlıklı bir iletişim
kanalı tesis etmek için bütünleşik iletişim anlayışı geliştirilmiştir. Pazarlama alanında
uygulanan ve son derece başarılı sonuçlar elde edilen bu yaklaşımda; reklam, halkla ilişkiler,
satış, promosyon, tanıtım gibi iletişimin tüm unsurları bir arada, birlikte kullanılmaktadır.
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10.1. Marka İletişimi
İletişim sadece toplumlar ya da bireyler için değil, markalar için de hayati derecede
önemli hale gelmiştir. Ulusal ya da uluslararası hedef kitlesiyle etkili iletişim kurabilen, onu
anlamayı başarabilen, dinleyen, sorunlarını çözen markalar, çağımızda “aşkla bağlanılan”
markalar haline gelmektedir. Ürün ya da hizmetin kaliteli olması, çağımızda artık tek başına
yeterli olmamakta, markaların tüm paydaşlarıyla kurduğu iletişimin kalitesi de belirleyici
nitelik taşımaktadır.
Küreselleşme sürecinin pek çok şeyi değiştirdiği, dönüştürdüğü, rekabetin hızını
artırdığı, ürün ve hizmetlerin çeşitlenip bollaştığı günümüzde marka olmak çok daha güç hale
geldi. Marka olmak kadar, marka olarak kalmak da önemli hale geldi.
Markanın itibarının korunması, saygınlığının artırılması, güvenin tesis edilmesi için
sürekli tüketici/hedef kitle ile iletişim halinde olmak gerekmektedir.
Markalar hedef kitlelerini iyi dinlemeli, onların arzu ve taleplerini doğru anlamalı ve
sağlıklı bir iletişim köprüsü kurmalıdır.
Bu iletişim sürekli kılınmalı, itibar, güven ve saygınlık elde eden markalar bu önemli
değerleri korumak için daha çok çaba harcamalı, bunları kaybetmemek için dikkatli
davranmalıdır.
İtibar ve güven elde etmek çok uzun yıllar almakta ama bunlar kısa sürede
kaybedilebilmektedir.
Çağımızda markaların değerini korumak, hedef kitleleri ile sağlıklı bir iletişim kanalı
tesis etmek için bütünleşik iletişim anlayışı geliştirilmiştir. Pazarlama alanında uygulanan ve
son derece başarılı sonuçlar elde edilen bu yaklaşımda; reklam, halkla ilişkiler, satış,
promosyon, tanıtım gibi iletişimin tüm unsurları bir arada, birlikte kullanılmaktadır.
Çok uluslu şirketlerin çoğalması, üretimin hemen hemen dünyanın her yerinde
yapılabilir hale gelmesi, küresel pazarlama tekniklerinin uygulanmaya başlaması, kültürel
küreselleşme ile üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanında aynı tarzda tüketilme imkânına
kavuşulmasıyla; iletişimde de “birlikte hareket etme” ihtiyacı doğmuştur.

10.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Tercih Edilme Nedenleri
Kurumlar, markalar hedef kitlelerini ikna etmek, imaj ve itibarlarını yönetmek için
bütünleşik pazarlama iletişimi yöntemini artık günümüzde tercih etmeye başlamışlardır.
Bunun çok önemli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
-Pazardaki güç dengelerinin değişimi: Uzun yıllar kitlesel pazarlama yaklaşımı ile
ayakta duran üretici firmalar, ellerindeki gücü tüketicilere ve dağıtımın son noktasındaki
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perakendecilere kaptırdılar. Pazara en yakın olan ve tüketicilerin eğilimlerini araştırma imkânı
olan perakende noktaları, çoğu zaman bu durumu fırsata çevirerek kendi markalarını piyasaya
sürdüler. Böylece üreticilere ciddi anlamda rakip oldular. Pazardaki güç dengeleri üretici
aleyhine işlemeye başladı.
-Yaşanan yoğun rekabet ortamı: Pazara her gün yeni birçok ürün ve marka giriyor.
Teknolojinin gelişmesiyle daha çok ürünü daha hızlı üretme imkânı da elde edildiği için
rekabet şartları her geçen gün daha çetin bir hal alıyor. Artık üreticiler sahip oldukları bilgi ve
teknolojik imkân nedeniyle benzer ürünleri üretebildikleri için ürün üzerinden bir rekabet
fırsatı ortadan kalkıyor. Bunun yerini yenilikçilik ve tüketicinin beklentilerinin tatmin
edilmesi alıyor.
-Tüketici eğilimlerindeki değişim: Teknolojik gelişmeler, üretim sürecindeki
değişimler ve artan rekabet, tüketicilerin eğilimlerini de değiştiriyor. Markaya bağımlılık
zayıflıyor, ürün çeşitliliği arttığı için alternatifler çoğalıyor, tüketicilerin ikna edilmesi giderek
zorlaşıyor. Tüketici daha çok bilgi sahibi olduğu için karar verirken daha fazla değişkeni
kullanıyor. Tüketiciler daha sorgulayıcı, araştırmacı ve aktif bir tutum sergiliyor.
-Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi: Televizyon, radyo ve yazılı basın
gibi geleneksel reklam ortamları, teknolojik gelişmelerden paylarını aldılar ve hızla
büyüdüler. Bu büyüme beraberinde geleneksel reklam ortamlarının sayısını da artırdı ve
yapıyı karmaşıklaştırdı. Karmaşık bir yapı içerisinde reklam mesajlarının etkisi ve etkinliği
azalmaya başladı. Ayrıca reklamların miktarı arttıkça, tüketicilerde ciddi tepkiler oluştu;
reklamların ikna ediciliği ve satın alma kararına katkısı da bu süreçte iyice azaldı.
-Reklam verenlerin değişen beklentileri: Reklam verenler, geleneksel medyanın
etkinliğinin azalması, reklamın satışa katkısının zayıflaması nedeniyle değişik beklentiler
içine girdiler. Geleneksel medyaya olan güvenleri azaldı, farklı yol ve yöntem arayışları
gündem geldi. Bu arayışlar bütünleşik pazarlama iletişimi fikrinin yaygınlaşmasına ve kabul
görmesine zemin hazırladı. Ayrıca geleneksel reklam ortamlarının maliyetlerinin artması da
bütünleşik pazarlama iletişimine yönelişin etkenleri arasında sayılabilir.

10.3. Marka İletişiminin Amaçları
Marka iletişiminin temel amacı, markanın denkliğini ve markanın değerini maksimize
etmektir.
Bu amacın gerçekleşmesi için; işletmenin üretim, finansman, pazarlama, Ar-ge, insan
kaynakları gibi fonksiyonlarının iletişim disiplinleri ile bütünleşik bir anlayış içerisinde
çalışması gerekmektedir.
Marka değerinin maksimize edilme amacı, özellikle finansman ve pazarlama
fonksiyonlarının etkileşim içeresinde bulunmalarını zorunlu kılar. Bu etkileşim ortaya sinerji
çıkartır. Marka iletişimi yönetilirken mutlaka geniş kapsamlı düşünülmelidir.
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Marka iletişimini; iç ve dış iletişimin tüm türlerinin, kurumun ilişki içinde olması
gereken gruplarla olumlu bir temel oluşturacak şekilde olabildiğince etkin ve verimli şekilde
uyumlaştırıldığı bir yönetim aracı olarak tanımlayabiliriz.
Marka iletişimi; yönetimin tüm basamaklarında uygulanması gereken bir süreçtir.

Marka iletişimi; doğru mesajları, doğru kanallar aracılığıyla, doğru zamanda, doğru
hedef kitleye bütünleşik bir anlayışla iletmeyi amaçlar. Bu çerçevede marka iletişimi
amaçlarını şu üç grupta toplayabiliriz:
A. Erişim amacı
B. Süreç amacı
C. Etki amacı

a.
Erişim amacı: Erişim amacının gerçekleştirilmesi için öncelikle hedeflenen
kitleye etkin bir şekilde ulaşılmalıdır. Bunun için hedef kitle iyi tanınmalı, bölümlendirmeler
yapılmalı, her bölümün sosyo ekonomik yapısı, alışkanlıkları, medya kullanım eğilimleri vb.
iyi analiz edilmelidir. Hedef kitle ne kadar yakından ve doğru tanınırsa, o oranda ulaşmak da
daha kolay olacaktır.
b.
Süreç amacı: Hedef kitle ile kurulması amaçlanan iletişimin etkin olabilmesi
için gereken şartlar oluşturulmalıdır. Verilen mesajlar öncelikle hedef kitlenin dikkatini
çekebilmeli, bilgilendirici olmalı, ilgisini çektikten sonra beğenisi kazanabilmelidir. Ancak bu
süreçlerden sonra hedef kitle mesajı algılayabilmektedir.
c.
Etki amacı: Hedef kitle analiz edildikten ve uygun mesajlar doğru kanallarla
aktarıldıktan sonra hedeflenen iknanın gerçekleşmesidir. İkna edici iletişim ile ancak başarılı
sonuçlar elde etmek mümkündür.

10.4. Dagmar Modelı̇
Marka iletişimi amaçlarını konuşurken DAGMAR modelinden de söz etmek
gereklidir. DAGMAR modelini, marka iletişimi amaçlarının süreci olarak değerlendirmek
mümkündür. Hasret Aktaş ve Mücahid Zengin, DAGMAR modelini anlattıkları
makalelerinde şu detaylı bilgileri aktarmaktadırlar:
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DAGMAR, İngilizce "Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results"
(Ölçülebilir Reklam Sonuçları için Reklam Hedeflerinin Belirlenmesi) cümlesindeki
kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. DAGMAR modelinde öncelikle tüketicinin
"farkındalığı" sağlanmakta, ardından "kavrama" aşaması gelmekte, bu aşamada tüketicinin
sunulan ürün ya da hizmeti kavraması ve "ikna" olması beklenmekte ve son aşamada ise
"eylem" bulunmakta; yani tüketicinin deneme ya da satın alma eylemine geçmesi
saklanılmaya çalışılmaktadır.
DAGMAR modeli Russell Colley tarafından 1961 yılında geliştirilmiştir. Colley'e
göre reklamın işi, belirli bir izleyici kitlesine onları harekete geçirecek bilgileri ve düşünce
yapısını iletmektir. Reklamın etkili olması, istenen bilgiyi ve davranışı doğru zamanda, doğru
insanlara, doğru maliyetle iletmekteki başarısına dayanmaktadır. Bu model, reklam öncesi ve
sonrası yapılacak testlerle reklamın tüketicilerin farkındalığını ve kavrayışını nasıl
etkilediğinin ölçülmesini teşvik etmiştir.
DAGMAR modelinin çalışmasına şöyle bir örnek verilebilir: Eğer deri alerjiniz varsa,
hassas ciltler için üretilen bir deterjanın reklamı dikkatinizi çeker, böyle bir ürünün
varlığından haberdar olursunuz. Eğer eve deterjan alan kişi sizseniz, bu yeni formül ile
ilgilenir, ürünün avantajını kavrarsınız. Eğer avantaj konusunda ikna olduysanız, eyleme
geçersiniz.
DAGMAR modeli ile satış̧ etkilerinin yerine, iletişim hedefleri, müşterinin ya da
potansiyel müşterinin satın alma sürecindeki bulunduğu aşama vurgulanmıştır.
DAGMAR modeli temelde bir etkiler hiyerarşisi modelidir. Bu model sıklıkla iletişim
hedeflerini belirlemek için bir çerçeve olarak kullanılmaktadır. Tüketicinin daha önce satın
almadığı bir ürünü alması için, ya da satın alma sıklığını ya da satın alma adedini arttırmak
için geçmesi gereken aşamalar şunlardır:
•

Ürün kategorisine olan ihtiyaç

•

Marka farkındalığı

•

Marka bilgisi / Kavrama

•

Marka tutumu

•

Satın alma niyeti

•

Satın almayı kolaylaştırmak

•

Satın alma

•

Memnuniyet

•

Marka sadakati
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DAGMAR modeline göre iletişim sürecinde dokuz etki elde edilebilir. Bir
pazarlamacı iletiştim stratejilerini belirlerken bu listeden kendine en uygun olanı seçmesi
gerekir. Bütün tutundurma kampanyaları bu hedeflerden biri akılda tutularak
gerçekleştirilmelidir. Doğru hedeflerin seçimi, pazar durumu, marka konumu, rakipler,
fırsatlar ve tehditler konularındaki araştırmalarda ortaya çıkacaktır. Buna göre ilk adım ürün
kategorisine ihtiyaç̧ oluşturmaktır.

10.4.1. Ürün Kategorisine İhtiyaç̧ Oluşturmak
Eğer tüketiciler iletişimi yapılan ürünü ya da markayı kendi istekleri ve ihtiyaçlarına
uygun bir cevap olarak görmezse, onu satın alma yönünde bir eğilim göstermeyeceklerdir.
Yiyecek, deterjan ve otomobil gibi kategorilere olan ihtiyaç zaten vardır. Ancak daha az satın
alınan ya da kullanılan ürün kategorileri söz konusu olduğunda, kategori ihtiyacını tüketiciye
hatırlatmak gerekmektedir. Örneğin ağrı kesicilere ihtiyaç̧ az olabilir, bu yüzden tüketiciye bu
ürün kategorisine ihtiyacı olduğu, bu ürün kategorisinin ona yardımcı olabileceği
hatırlatılmalıdır.
Tüketicilere yeni bir ürün kategorisine niçin ihtiyaçları olduğu, hangi
gereksinimlerinin karşılanacağı anlatılmalıdır. Sony CD çaları icat ettiğinde, Sony markası
için farkındalık oluşturmaktan daha öncelikli olan şey, tüketicilere ses kalitesinin farkını
anlatmak olmuştur.

10.4.2. Marka Farkındalığı
Marka farkındalığı, marka ismi, logosu, ambalajı, stili ve benzeri ögeleri kategori
ihtiyacı ile bağdaştırmaktır. Marka farkındalığı iki şekilde tanımlanabilir. Birincisi, gazlı
içecek denildiğinde tüketicilerin aklına ilk gelen markalardır. İkincisi ise, tüketicilerin marka
ile ilgili ögeleri, örneğin renkleri ya da ambalajı görmesi ile markayı tanımasıdır. Satın alırken
tüketicinin bir marka ismini söyleyerek özellikle istemesi gerektiği durumlarda birinci tip
farkındalık önemlidir. Tüketicinin birden fazla ürün arasından özgürce seçim yapabildiği
durumlarda, örneğin markette gezerken, ikinci tip farkındalık da önem kazanmaktadır.
Farkındalık reklam, satış̧ noktası malzemeleri, doğrudan satış̧, ağızdan ağıza pazarlama ve
benzeri faaliyetlerle sağlanabilir.

10.4.3. Marka Bilgisi
Marka bilgisi ya da kavrama, tüketicilerin markanın karakterini, temel özelliklerini ve
faydalarını bildiği aşamadır. Bu aşamada tüketiciler bir markanın rakip markalara göre güçlü
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ve zayıf yönlerinin ve neden bir markayı değil de diğerini seçmeleri gerektiğinin farkındadır.
Bu bilgi somut kanıtlara dayalı olabileceği gibi, tamamen kişisel görüşlere dayalı da
olabilmektedir. Bu görüşler de bir sonraki aşamaya, yani marka tutumunun geliştirilmesine
sebep olmaktadır.

10.4.4. Marka Tutumu
Eğer tüketiciler bir ürün kategorisindeki tüm markalardan aynı oranda haberdar ise,
kararlarını markalarla ilgili değerlendirmelerine göre vereceklerdir. Bu değerlendirmenin
sonucuna ‘Marka Tutumu’ denilmektedir. Marka tutumu, bir markanın tüketici için algılanan
değeridir. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, marka tutumu, tüketicinin bir markaya
yönelik sevip sevmeme duygularını temsil etmektedir.
Pazarlamacılar var olan marka algılarını ve tutumlarını inceleyip ne yapacaklarına
bundan sonra karar vermelidir. Eğer marka tutumu yoksa insanlar markanın faydalarından
habersiz ise, bir markta tutumu oluşturulmalıdır. Eğer zayıf bir tutum söz konusu ise,
geliştirilmesi için çaba harcanılmalıdır. Faydaların farkında olan hedef grupların marka
tutumlarını iyileştirmek daha sık satın almalarına ve sonunda sadık müşteriler olmalarına
sebep olacaktır. Marka tutumunun ardından satın alma niyetinin geliştirilmesi çabaları
gelmektedir.

10.4.5. Satın Alma Niyeti
Düşük ilgilenim söz konusu olduğunda, tüketicide satın alma niyeti geliştirmek için
fazla çaba harcamaya gerek yoktur. Tüketici kategori ihtiyacı hissettiğinde satın alma niyeti
de oluşacaktır. Yüksek ilgilenimli ürünler söz konusu olduğunda ise, algılanan satın alma riski
yüksektir ve tüketicinin satın alma niyetinin geliştirilmesi gerekmektedir. Reklam ve satış
tutundurma faaliyetleri bunu gerçekleştirmek için kullanılabilir.

10.4.6. Satın Almayı Kolaylaştırmak
Bu aşamada tüketiciler satın almanın önünde hiçbir engel olmadığına emin olmalıdır.
Bazen ürünün bulunamaması ya da fiyatı tüketici için problem olmaktadır. Örneğin ürün her
yerde bulunamıyorsa, nerede bulunabildiği tüketicilere belirtilmelidir. Satın almanın
kolaylaştırılması, örneğin ürünün marketlerde bulunabilir olması, deneme alımlarının
yapılması açısından önemlidir.
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10.4.7. Satın Alma
Pazarlamanın temel amacı satıştır. Ama çoğunlukla satışı temel iletiştim hedefi olarak
kullanmak zordur. Yine de satışın iyi bir hedef olabileceği durumlar söz konusudur. Örneğin
indirim kuponları ve indirimler gibi pek çok satış tutundurma çabasının temel hedefi satış
üzerindeki kısa dönemli etkidir.

10.4.8. Memnuniyet
Bir tüketici bir ürünü ya da hizmeti satın aldığında bazı beklentileri bulunmaktadır.
Eğer ürün ya da hizmet bu beklentileri karşılar ya da aşarsa, tüketici memnun olacaktır ve
tekrar aynı üründen satın alma eğilimi gösterecektir. Memnun kalmamış̧ müşteriler de tekrar
satın almadıkları gibi arkadaşlarına ve yakınlarına bu olumsuz durumdan bahsedeceklerdir.
Pek çok pazarlamacı ürün satın alındıktan sonra iletişimi kesmektedir. Ama açıktır ki iletişim
var olan müşterilere de yönlendirilmelidir. Müşteriler satın aldıkları markaların
savunucularıdır. Tüketicinin beklentisi ile ürünün ona gerçekten sağladığı faydalar arasındaki
fark ne kadar açıksa, ağızdan ağıza olumsuz mesajların yayılma olasılığı da o kadar yüksek
olacaktır.

10.4.9. Marka Sadakati
Marka sadakati, aynı ürünü tekrar tekrar satın alma değildir. Bu durum marka tercihi
ve sadakatinden çok, bir çeşit alışkanlıktan kaynaklanır. Marka sadakati, müşteri ile marka
arasındaki bağlılıktır.
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Uygulamalar

DAGMAR modelini anlatan bir makale okuyunuz ve marka iletişim amaçlarına bu
modelin nasıl katkı sunduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları

İletişimini kötü yönettiği için tüketici nezdinde itibar kaybeden markalar var mı?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde iletişim yönetiminin markaların değerini koruması ve itibarını
artırması için çok stratejik bir öneme sahip olduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1) Eğer tüketiciler bir ürün kategorisindeki tüm markalardan aynı oranda
haberdar ise, kararlarını markalarla ilgili değerlendirmelerine göre vereceklerdir. Bu
değerlendirmenin sonucuna …………..denilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A) Marka Tutumu
B)Satın alma
C) Marka bilgisi
D) Marka sadakati
E)Marka farkındalığı

2) “……………ile satış̧ etkilerinin yerine, iletişim hedefleri, müşterinin ya da
potansiyel müşterinin satın alma sürecindeki bulunduğu aşama vurgulanmıştır.”
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A)Pazarlama modeli
B)Promosyon
C)Bütünleşik iletişim
D)Markalama
E) DAGMAR modeli

3) Müşteri ile marka arasındaki bağlılığa verilin isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marka gücü
B) Marka sadakati
C)Alışkanlık
D)Sevgi
E)Nezaket
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4) “………………. temel amacı, markanın denkliğini ve markanın değerini
maksimize etmektir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun ifade ile doldurunuz.
A) Marka bilgisi
B) Performans
C) Marka iletişiminin
D) Marka farkındalığı
E) Marka Tutumu

5) Tüketicilerin markanın karakterini, temel özelliklerini ve faydalarını bildiği
aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A)İlk aşama
B)Performans
C)Farkındalık
D) Marka bilgisi
E)Marka tutumu

6.DAGMAR modelinin aşamalarından ilk üçünü sayınız.
7.”Marka farkındalığı” kavramını açıklayınız.
8.Bütünleşik pazarlama iletişiminin tercih edilme nedenlerinden 3 tanesini
sayınız.
9.Marka iletişiminin amaçlarını özetleyiniz.
10. Marka sadakati nasıl oluşmaktadır? Araştırınız.
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Cevaplar
1)A
2)E
3)B
4)C
5)D
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11. REKLAM KAMPANYALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Reklam kampanyası kavramı
11.2.Kampanyanın aşamaları
11.3.Uluslararası reklam kampanyası örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir markayı uluslar arası alanda değerli, itibarlı ve saygın yapmak için sadece reklam
kampanyaları yeterli olur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Reklam kampanyaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam

Teorik bilgi ile reklamın
öneminin öğrenilmesi ve
reklam kampanyalarının
markaya kattığı değerin
kavranması

Mesaj
Strateji
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Anahtar Kavramlar

Reklam
Strateji
Tüketici
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Giriş
Kampanya olgusu, pazarlama ve pazarlama iletişiminin tüm unsurları için söz konusudur.
Kampanya; belirli bir süreyi kapsayan bir dönemde belli bir amacı yerine getirmek için
sistemli olarak bir araya gelen uzmanlardan oluşan bir ekibin, stratejik olarak belirlenen bir
harekât planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri aktiviteler bütünüdür. Pek çok konuda
kampanya düzenlenebilir; halkla ilişkiler kampanyası, pazarlama kampanyası, siyasal
kampanya, sosyal sorumluluk kampanyası gibi… Bu anlamda kampanya kavramı çok geniş
bir perspektife sahiptir. Reklam kampanyası ise genel kampanya kavramının tanımında yer
alan belli bir sürede, belli bir amacı gerçekleştirmek yönünde gösterilen çabalar bütünü olarak
ifade edilebilir. Reklamı tek başına düşünmek ve sadece reklamdan çok şey beklemek
gerçekçi değildir. Reklam yönetimini; pazarlama iletişimi öğeleri olan halkla ilişkiler, satış
geliştirme, kişisel satış, ürün, fiyat, ambalaj ve dağıtım ile birlikte bütünsellik içinde
değerlendirmek daha doğru bir yoldur. Reklamın stratejik gücü de zaten bütünleşik pazarlama
iletişimi vizyonu doğru bir şekilde ortaya konulduğunda daha iyi anlaşılmakta, reklam, diğer
pazarlama unsurlarıyla ne kadar uyumlu hale getirilirse etkisi o oranda artmaktadır
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11.1. Reklam Kampanyaları
Uluslararası ve kültürler arası iletişim kampanyalarının bir parçası olan Reklam
Kampanyaları ile işletmeler/markalar hedef kitleleri ile etkili bir iletişim kurma imkânı
bulmaktadır. Ürün ya da hizmetin tanıtımı, tüketicilerin bilgilendirilmesi, onlara sağlayacağı
faydaların gösterilmesi açısından reklam kampanyaları stratejik bir değer taşımaktadır.
Küresel çapta marka değeri kazanmış tüm ürün ve hizmetlerin ortak noktası, etkili ve sürekli
bir reklam kampanyaları yapmalarıdır. Küreselleşme sürecinde ürün ve hizmetlerin sayısının
çoğalması, markaların çeşitlenmesi, reklamı daha da stratejik hale getirmekte, markayı
diğerlerinden ayrıştıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
Bu bölümde reklam kampanyaları sürecini detaylı şekilde ele alacağız.
Bir iletişim süreci olan reklam, seçilmiş hedef kitleleri reklamı yapılan ürün ya da
hizmet hakkında bilgilendirerek, onların tutum ve davranışlarını arzu edilen yönde ise
güçlendirmeyi; tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum veya
davranış oluşturmayı hedeflemektedir (Yüksel, 1994: 161). Bu nedenle reklamın stratejik bir
değeri vardır. Bu değerin çok iyi yönetilmesi gerekir. Reklamın stratejik değeri yönetilirken;
reklamın hedef kitle üzerindeki iletişim etkisi, reklam mesajının yapısı ve reklamın diğer
pazarlama unsurları ile etkileşimi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Reklam belirlenen doğru
stratejiler, yapılan orijinal, ilgi çekici, dikkati toplayıcı özgün çalışmalar ve kaliteli yapımlar
ile sonuçta tüketicinin satın olma davranışında belli değişiklikler yapabilir. Bu değişikliklerin
boyutu ve sürekliliği ise; reklamın diğer pazarlama iletişimi unsurları ile uyumu ve
desteklenmesi ile tüketicinin satın almaya teşvik edildiği mal ya da hizmetten yeterli tatmini
elde etmesine bağlıdır (Göksel-Kocabaş-Elden,1997:165).
Reklamı tek başına düşünmek ve sadece reklamdan çok şey beklemek gerçekçi
değildir. Reklam yönetimini; pazarlama iletişimi öğeleri olan halkla ilişkiler, satış geliştirme,
kişisel satış, ürün, fiyat, ambalaj ve dağıtım ile birlikte bütünsellik içinde değerlendirmek
daha doğru bir yoldur. Reklamın stratejik gücü de zaten bütünleşik pazarlama iletişimi
vizyonu doğru bir şekilde ortaya konulduğunda daha iyi anlaşılmakta, reklam, diğer
pazarlama unsurlarıyla ne kadar uyumlu hale getirilirse etkisi o oranda artmaktadır.
Reklam mesajları hedef kitleye aktarılırken bunun belirli bir form içerisinde yapılması,
stratejik şekilde planlanması, diğer iletişim unsurlarıyla ilişkisinin doğru kurulması gereklidir.
Reklam kampanyası; reklamın stratejik önemini ortaya çıkartan, hedef kitleye verilmek
istenilen mesajları en etkili şekilde ulaştırmaya zemin hazırlayan bir ortamdır.
Reklam kampanyasında pek çok değişken vardır; hazırlanacak mesajdan, bu mesajın
hangi iletişim araçlarıyla hedef kitleye ulaştırılacağına, bütçenin belirlenmesinden
uygulamaya, uygulamanın ölçülmesine kadar farklı alanlarda çalışma yapılması gereklidir.
Belirli bir plan dâhilinde yapılacak tüm bu çalışmalar, reklamın mesajının hedef kitleye en
etkili şekilde ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Reklam kampanyası aynı zamanda stratejik bir
iletişim sürecidir. Bu sürecin etkili yönetilmesi, başarılı sonuçlar alınması için zorunludur.

201

11.2. Reklam Kampanyası Kavramı
Kampanya olgusu, pazarlama ve pazarlama iletişiminin tüm unsurları için söz
konusudur. Kampanya; belirli bir süreyi kapsayan bir dönemde belli bir amacı yerine
getirmek için sistemli olarak bir araya gelen uzmanlardan oluşan bir ekibin, stratejik olarak
belirlenen bir harekât planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri aktiviteler bütünüdür. Pek çok
konuda kampanya düzenlenebilir; halkla ilişkiler kampanyası, pazarlama kampanyası, siyasal
kampanya, sosyal sorumluluk kampanyası gibi… Bu anlamda kampanya kavramı çok geniş
bir perspektife sahiptir. Reklam kampanyası ise genel kampanya kavramının tanımında yer
alan belli bir sürede, belli bir amacı gerçekleştirmek yönünde gösterilen çabalar bütünü olarak
ifade edilebilir (Elden, 2009:302).
Kampanya; spesifik bir konuda, mevcut durum analizini yaptıktan sonra belli
stratejiler ve amaçlar doğrultusunda birden çok eylemi planlamaya, uygulamaya ve son
aşamada da bunların kontrolünün yapılmasına dayanan çok aşamalı bir süreçtir. Bu çerçevede
reklam kampanyaları; yapılacak reklam çalışmalarında hangi ihtiyaçların işleneceğini, reklam
içeriğinin nasıl olacağını, pazarlama ve reklam araştırmalarının verilerine göre reklam
hedeflerine uygun alınacak stratejik kararları, taktiksel yürütmeleri ve reklam etkinliğinin
ölçülmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Reklam kampanyasında; ayrıntılı bir reklam planı
hazırlanmakta, bu planın bütçesi çıkartılmakta, üretimi ve uygulaması yapılmakta, sonra da
denetimi/ölçümlemesi gerçekleştirilmektedir (Kocabaş-Elden, 2009:52).
Günümüz koşullarında tek bir reklam yaparak imaj oluşturma, satışları artırma,
iletişim amaçlarını gerçekleştirme gibi amaçlara ulaşmak ne yazık ki mümkün değildir.
İşletmelerin artan rekabet ortamını, ürün ve hizmetlerin kalitesinin ve fiyatının birbirine
yakınlaştığı gerçeğini iyi analiz etmeleri ve böyle bir ortamda fark oluşturmak, fark edilmek
için reklam etkinliklerine daha fazla önem vermesi kaçınılmazdır.
Bunun için de reklam kampanyaları öne çıkmakta, sadece bir-iki reklamın yapıldığı,
sonra da ortadan kaybolunduğu bir iletişim ortamından ziyade, kampanyalar aracılığıyla
iletişimin bir süreç olarak ele alındığı, daha stratejik bir bakış açısı önem kazanmaktadır.
İletişim sürecinde en zorlu görevlerden biri bilindiği gibi ikna etmektir. Hedef
kitlenin/tüketicinin ikna edilmesinde reklamın önemli bir yeri vardır. Ancak reklam
mesajlarının sürekliliğinin sağlanması da ikna için gereklidir. Stratejik iletişim planı
çerçevesinde hedef kitleye süreklilik içinde aktarılacak mesajlar, iknanın gerçekleşmesinde,
satın alma kararının verilmesinde oldukça yararlı olacaktır.
Bu nedenle işletmeler reklam etkinliklerini planlarken, pazarlama hedefleri ve iletişim
amaçları çerçevesinde kampanya olgusunu mutlaka gündemlerine almalıdır. İletişimin
süreklilik taşıdığı unutulmamalı ve iyi planlanmış, stratejisi doğru oluşturulmuş, hedef kitlesi
sağlıklı belirlenmiş reklam kampanyaları ile başarılı sonuçlar elde etmenin mümkün olacağı
bilinmelidir.
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11.3. Reklam Kampanyasının Aşamaları
Bir reklam kampanyası belirli aşamalardan geçerek oluşmaktadır. Birbirini takip eden
ve her biri diğerini tamamlayan bu süreçleri şu şekilde sıralayabiliriz (Kocabaş-Elden,
2009:57):
a. Araştırma ve durum analizi
b. Kampanyanın amaçlarının saptanması
c. Kampanyanın stratejisinin saptanması
ç. Kampanya bütçesinin belirlenmesi
d. Yaratıcı çalışmalar
e. Medya kullanım kararlarının verilmesi
f. Uygulama
g. Değerlendirme

Görüldüğü gibi bir reklam kampanyası yapmak için birbiriyle ilişkili bu sekiz aşamayı
eksiksiz yerine getirmek gerekmektedir. Bu aşamalardan bir tanesi bile atlanarak kampanya
yapılacak olsa, hedeflenen başarıya ulaşılamaz. Çünkü araştırma yapılmadan strateji
belirlenemez, bütçe saptanmadan medya planı hazırlanamaz, değerlendirme yapılmadan
uygulamanın ne kadar başarılı olduğu hakkında fikir sahibi olunamaz.
Onun için işletmeler reklam kampanyası yaparken tüm bu aşamaların detaylarıyla
hayata geçirilmesine büyük özen göstermelidir.
Uluslararası alanda, farklı kültürlere sahip toplumlara yönelik reklam kampanyası
yapan markaların tüm bu aşamalara ilave olarak dikkat etmeleri gereken nokta; seslendikleri
toplumun kültürel değerlerini yakından tanımak, onlara karşı hassas olmak, mümkünse o
topluma ait kültürel kodları etkili şekilde kullanarak mesajlarını aktarmaktır.

11.3.1. Araştırma ve Durum Analizi
Reklam kampanyasına daha başlamadan yapılan bilgi toplama, araştırma ve analizler,
kampanyanın ilk aşamasında çok işe yarayacaktır. Daha önce toplanan bu bilgilerden
yararlanılacak ama bu aşamada daha derinlemesine araştırmaların yapılması, elde edilen
bilgilerden detaylı analizlerin oluşturulması gerekecektir.
203

Öncelikle reklamı yapacak üretici firmanın pazarlama durumunun ortaya konması,
detaylarıyla bilinmesi gereklidir. Bunun için; endüstrinin son 10 yıla ait iş hacmi, firmanın
endüstri içinde son 10 yıllık payı ile rakiplerinin payı, endüstride üretimi ve dağıtımı etkileyen
yasal hüküm ve yönetmelikler, rakip işletmelerin hizmet alanları, kapasiteleri,
perakendecilerin ya da satış elemanlarının firmanın kendi ürünü ile rakip ürünlere yönelik
tutumları, satışların eski ve yeni tüketiciler arasındaki dağılım yüzdeleri, toptancı ve
perakendeciler düzeyinde firmanın ürettiği ürünler ile rakip firma ürünlerinin dağılım
yüzdelerinin belirlenmesi gibi konularda araştırma yapılması, yeterli bilgi toplanması
gereklidir (Tatlıdil-Oktav, 1992: 169).
Toplanan bu bilgiler firmanın pazarlama alanındaki röntgeninin çekilmesine yardımcı
olacaktır. Bu bilgiler kampanyanın ilerleyen aşamalarında, stratejilerin oluşumunda çok işe
yarayacaktır.
Reklamı yapılacak ürün ile ilgili birtakım araştırmalar yapmak, sorular sormak, bu
sorulara cevap aramak gerekecektir. Örneğin; ürünün üretim süreci ve şartları, ürünün yaşam
dönemi, ürünün rakiplerine göre üstün yanları, ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı açısından
durumu, ürünün tüketicinin hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği ve tüketicide nasıl bir imaj
oluşturduğu gibi sorulara alınacak cevaplar, ürün hakkında detaylı bir bilgi bankasının
oluşmasını sağlayacaktır. Ürün hakkında çok şey bilinmesi, hedef kitleye verilecek mesajların
sağlıklı şekilde oluşturulmasına katkı sağlayacaktır (Sezgin, 1992: 65).
Pazar ve ürün araştırmalarından sonra hedef kitlenin de bu ilk aşamada detaylı bir
şekilde incelenmesi gereklidir.
Reklam kampanyasının başarısı, hedef kitlesi olan tüketicileri kampanya amaçlarını
karşılayacak şekilde ikna edip edemediği temel alınarak değerlendirilir. Reklam kampanyası
eğer markaya yönelik olumlu bir tutum oluşturabildiyse, marka bilinirliğini, hatırlanma
oranını artırabildiyse ve hedef kitleyi markayı satın almaya yönlendirebildiyse, amaçlarına
ulaşmış demektir. Bunun sağlanabilmesi için ise hedef kitlenin demografik özellikleri,
psikolojik özellikleri ve sosyo-kültürel faktörleri detaylı bir analize tabi tutulmalı;
tüketicilerin satın alma karar süreci ve tüketim davranışlarının nasıl şekillendiği
belirlenmelidir (Elden, 2009: 314).
Hedef kitlenin kim olduğunun belirlenmesi, mesaj stratejilerinin sağlıklı şekilde
oluşturulabilmesi için önemlidir. Hedef kitle hakkında ne kadar detaylı bilgiye ulaşılırsa,
hedef kitle ne kadar ayrıntılı şekilde analiz edilirse, onlara ulaştırılacak mesajları o ölçüde
spesifik kılmak da mümkün olabilecektir. Doğru hedef kitle analizi, ayrıca bütçenin doğru
şekilde harcanmasını da sağlayacak, gereksiz harcamalardan koruyacaktır.
Sağlıklı bir medya planı için de doğru hedef kitle analizine çok ihtiyaç vardır.
Bilindiği gibi günümüzde kitle iletişim araçlarının çeşitliliği artmış, kamuoyuna enformasyon
sağlayan, bilgi aktaran iletişim araçlarına ulaşmak eskiye oranla çok daha kolaylaşmıştır.
Enformasyonun ve bilgi/haber kaynaklarının artması, erişimin kolaylaşması ise reklamcılar
açısından sağlıklı bir medya planı yapmayı zorlaştırmıştır. Bu zorluğu aşmak için de hedef
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kitle analizlerine daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Ayrıca geleneksel medyalarla
birlikte hızla büyüyen internet ve sosyal medya araçları, hedef kitlenin daha ayrıntılı şekilde
bilinmesine imkân sağlamaktadır. Bu da reklamcılara spesifik hedef kitlelere daha az
maliyetle ulaşabilme olanağı sunmaktadır.
Reklam kampanyasının ilk aşaması olan araştırma ve durum analizi kısmında elde
edilen tüm bilgiler, sonuçlar, analizler; kampanyanın stratejisinin belkemiğini oluşturacaktır.
Araştırmayla elde edilen bilgiler ve bilgilerin yorumlanması sonucu ulaşılan analizler;
ürün, firma, hizmet, rakipler, dış çevre ve diğer unsurlar hakkında bilmemiz gereken tüm
bilgileri bize sağlayacak, üstünlükleri, eksiklikleri, fırsatları ve tehditleri görmemize imkân
tanıyacaktır. Tüm bu bilgilere vakıf olduktan sonra fırsatları nasıl kullanacağımız,
tehditlerden nasıl korunacağımız, üstünlüklerimizi nasıl öne çıkartacağımız ve
eksikliklerimizi nasıl tamamlayacağımız konusunda bir yol haritası oluşturmak için kolları
sıvamamız ve kampanya planımızın diğer evrelerine geçmemiz gerekecektir.

11.3.2. Kampanyanın Amaçlarının Saptanması
Reklam kampanyasının amaçlarının neler olduğu daha en başında somut şekilde ortaya
konulmalıdır. Amaçlar belirlenmelidir ki, kampanyanın sonunda bu amaçlara ulaşılıp
ulaşılmadığı ölçülmeli, değerlendirilmelidir.
Reklam amaçlarının belirlenmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir (Dutka, 2000:16):
-Reklam amacı, sadece reklamın üzerinde yetkin olduğu görevi dile getirmeli, genel
pazarlama amaçları ile karıştırılmamalıdır.
-Reklam amacı ölçülebilir terimlerle ve yazılı olarak ifade edilmelidir.
-Reklamı üreten ile bu üretime onay veren yöneticiler, reklamın amaçları konusunda
görüş birliği içerisinde olmalıdır. (Bu görüş birliği çok önemlidir çünkü ancak bu
görüş birliği sayesinde etkin ve verimli bir reklam kampanyası yürütülebilir. Aksi
halde hem doğru bir strateji geliştirilemez hem de reklam veren ile reklam ajansı
arasında uyum olmadığı için başarılı sonuçlar elde edilemez)
-Reklam amaçları belirlenirken güvenilir araştırmalardan elde edilmiş stratejik bilgiler
kullanılmalı; umutlar ve arzular değil gerçekçi beklentiler amaçlara yansıtılmalıdır.

Reklam amaçları belirlenirken ürün, pazar, tüketici ile ilgili çeşitli sorulara cevap
aramamız ve bu sorulara bulduğumuz cevaplar çerçevesinde amaçlarımızı ortaya koymamız
daha gerçekçi olacaktır. Örneğin, “satacağımız ürün ya da hizmetin tüketicilere yararları
nelerdir, rakiplerinden üstünlükleri var mıdır, hangi farklı niteliklere sahiptir?” sorularının
cevapları bilinirse ürünle ilgili amaçlarımızı sağlıklı şekilde belirlememiz kolaylaşacaktır.
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Yine ürün ya da hizmeti satacağımız pazarın durumunun ne olduğunu, tüketicilerin satın alma
alışkanlıklarının durumunu, hedef kitlenin medya kullanım alışkanlıklarını bilmek, doğru
reklam amaçları belirlemek için yararlı bilgilerdir.
Reklam amaçları belirlenirken markanın genel pazarlama amaçları ile uyumlu
olmasına özen gösterilmelidir. Reklam amaçlarının saptanmasında reklamın temel amaçları
doğrultusunda bir belirlemeye gidilmektedir. Bu bağlamda reklam kampanyasının amacı;
iletişim amacı ve satış amacı olmak üzere iki temel amaç etrafında şekillenmektedir.
Reklamın bu temel amaçları ile hedef kitle bilgilendirilmeye, ikna edilmeye çalışılmakta,
markanın tüketicilerin uzun süreli belleğine konumlandırılması sağlanarak hatırlanması
hedeflenmektedir (Elden, 2009: 324).
Reklam kampanyası iletişim ve satış amaçları esas alınarak hazırlandığında; kişisel
satış programları desteklenebilir, aracılarla ilişkiler geliştirilebilir, kurum kimliği ve marka
imajına olumlu katkılar sağlanabilir, tüketiciler ile iyi bir iletişim bağı kurularak
markanın/kurumun saygınlık ve itibarı artırılabilir, ürünün/hizmetin küresel pazarlara
girmesine yardımcı olunabilir, pazara yeni sunulan ürün ya da hizmetin tanıtımı
desteklenebilir, satış geliştirme ve doğrudan satış etkinliklerine ilişkin bilgilerin geniş bir
tüketici kitlesine ulaşmasına yardımcı olunabilir, hatta yeni pazarlara ve potansiyel
tüketicilere de ulaşmak bu yolla mümkün olabilir (Elden, 2009: 333).
Görüldüğü gibi reklam kampanyası için belirlenen amaçlar aslında ürünün/hizmetin
nasıl bir istikamette seyredeceğini de belirliyor. Bu nedenle reklam amaçları belirlenirken son
derece dikkatli olunmalı, genel pazarlama amaçlarıyla uyum içinde hem satış hem de iletişim
amaçları ayrıntılı ve somut şekilde saptanmalıdır. Ancak bu şekilde başarılı bir reklam
kampanyası için alt yapı oluşturulabilir.

11.3.3. Kampanyanın Stratejisinin Saptanması
İşletmenin kaynaklarını pazar fırsatlarına göre belirlenen amaçlar doğrultusunda
harekete geçirebilmesini strateji olarak ifade edebiliriz. Bu açıdan reklam stratejisi, diğer
pazarlama bileşenlerinin bir fonksiyonu olarak geliştirilmektedir. İşletmenin ürün hayat eğrisi
seviyesi, markanın imaj ve konumu, fiyat, dağıtım ve satış taktikleri, reklam stratejisinin
oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır (Kaya-Karabulut, 1988: 73).
Ürün ya da hizmet hakkında “ne söyleneceği”, reklam stratejisinin temelini oluşturur.
Yaratıcı strateji ise söyleneceklerin “nasıl söyleneceğini” kapsar.
Reklam stratejisi aslında hedef kitleye verilecek mesajın en stratejik şekilde
belirlenmesini hedeflemektedir. Çünkü tüketiciye/hedef kitleye verilecek mesaj eğer ikna
edici olmaz ise ne reklamın iletişim amacı ne de satış amacı gerçekleştirilebilir. O açıdan
stratejinin çok iyi oturtulması zorunludur.
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Reklamın mesaj stratejisi; hedef pazarın tam ve gerçekçi tanımı, reklamın amaçları,
tanımlanan reklam amaçlarını gerçekleştirmek için düşünülen yol, genel strateji, bu strateji
için verilen destek, reklamla ilgili diğer unsurlara verilen dikkat ve reklamın nasıl bir
yaklaşımla hedef kitleye aktarılacağı konularını içermektedir. Tüm bu unsurlar reklamın
mesaj stratejisinin belirlenmesinde etkili olmaktadır (Elden, 2009: 335).
Kampanyanın mesaj stratejisi belirlenirken dikkatle araştırılması ve anlaşılması
gereken ilk adımı şu üç nokta oluşturmaktadır; Ürünün sorgulanması, hedef kitlenin
anlaşılması ve rekabetin çözümlenmesi. İkinci adım; mesaj stratejisinin özünü oluşturan
önermenin bulunmasıdır. Bu önerme; ürüne özgü olmalı, tüketiciyi harekete geçirebilmeli ve
markayı rekabetten ayrıştırarak ona avantaj sağlayabilmeli. Bu hedeflere ne kadar
ulaşılabilirse, mesaj stratejisi de o oranda etkili olmaktadır (Elden, 2009: 336).
Ürün ya da hizmet ile ilgili reklam stratejisi belirlerken; bütün reklamlar tüketicilerin
bakış açısıyla ele alınmalı, reklamın satış mesajı taşımasına özen gösterilmeli ve tüketicilerin
ürün ya da hizmeti özellikleri için değil, faydaları için satın aldıkları asla unutulmamalıdır.
Reklam kampanyasıyla; pazarın tümüne veya belli pazar bölümlerine ulaşmak, birincil talep
yaratmak veya seçici talep yaratmak, tüketicide doğrudan davranış değişikliği oluşturmak
veya dolaylı davranış yaratmak, ürün ya da kurum reklamı yapmak, tüketicilere veya aracılara
yönelmek gibi hedeflere ulaşmak mümkündür. Reklam kampanyasının mesaj stratejisi, bu
hedefler bütünü içerisinden seçilen belirli hedeflere nasıl ulaşılacağının yol haritasını
çizmektedir (Kocabaş-Elden, 2009:82).
Sağlam bir strateji oluşturmadan hedeflere varmak mümkün değildir. Strateji aynı
zamanda hedeflere doğru ilerlerken karşılaşılabilecek zorlukları da hesaba katmayı, bunlara
karşı alternatif planlar üretmeyi, önlemler almayı da gerektirmektedir.

11.3.4. Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi
Reklam kampanyasının bütçesi planlı, sayılabilir ve yeterli olmalıdır. Bütçe,
kampanyanın mali tablosunu gösteren bir plandır. Reklam kampanyasının amaçlanan
hedeflere ulaşabilmesi için reklam verenin çeşitli alt kademelere ayrılan bir bütçeyi,
kampanyaya yönlendirmesi gerekmektedir. Bütçe planı hazırlanırken; kampanyanın
gerçekleştirilebilirliği ve devamının sağlanması açısından kampanya bütçesinin hangi
kalemlerden oluştuğu, ödemelerin ne zaman ve nerelere yapılması gerektiği belirtilmeli,
beklenmedik durumlar için de ayrıca belirli miktarda bir pay bütçeye konulmalıdır (Elden,
2009: 358).
Reklam bütçesinin yeterli düzeyde olması, kampanyanın amaçlarına ulaşabilmesi için
gereklidir. Kampanyanın boyutları büyük ve kapsamlı bir medya planı varsa ancak bütçesi
kısıtlıysa, böyle bir durumda reklam amaçlarına ulaşabilmek mümkün olmayacaktır. Reklam
amaçlarına ve ulaşılmak istenilen hedeflere paralel bir reklam bütçesi, kampanyanın başarısı
için elzemdir.
207

Reklam bütçenin yerinde ve doğru şekilde kullanılması da önemli bir konudur.
Özellikle reklam verenler ile reklam ajansları arsındaki güveni tesis eden ya da zedeleyen en
önemli unsurlardan birini reklam bütçelerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı konusu
oluşturmaktadır. Her reklam veren doğal olarak ayırdığı bütçenin en etkin şekilde
kullanılmasını bekleyecek, harcadığı paranın karşılığını almak isteyecektir. Burada her iki
tarafın da birbirine güven duyması önem arz etmektedir. Reklam ajansları, kendilerine teslim
edilen markaların bütçesini harcarken son derece dikkatli olmaya özen göstermeli, en etkili
sonucu alabilecek şekilde stratejiler geliştirmeli; Reklam verenler de markalarını emanet
ettikleri reklamcıların uzmanlıklarına güven duymalı, onların işlerine pek karışmamaya gayret
etmelidir. Zaten karşılıklı olarak bu güven duygusu tesis edilemez ise reklamcı-reklam veren
ilişkileri uzun süreli olmayacaktır. Oysa başarılı reklamların arkasında yatan önemli
gerçeklerden biri, reklamcının reklam verenin dilinden anlamasıdır. Birlikte oluşturdukları
ortak dil ve bakış açısı başarıyı getirmektedir.

11.3.5. Yaratıcı Çalışmalar
Reklam kampanyaları için yaratıcı çalışmalar önemli bir değer taşımaktadır. Çünkü
yaratıcı çalışmalarla hedef kitlenin dikkati çekilmekte, reklama ilgi duyması sağlanmakta, bu
arada da reklamın mesajı tüketiciye ulaştırılmaktadır. İçinde yaratıcılık, özgünlük, zekâ,
mizah barındırmayan reklamların, herhangi bir düz metinden ya da görsel bir objeden farkı
kalmayacaktır. Reklama deyim yerindeyse ruhunu veren unsur, yaratıcı/özgün çalışmalardır.
Reklam kampanyasında yaratıcı/özgün çalışmaları iki grupta toplayabiliriz: Birincisi
kampanya boyunca tüketiciye neler söyleneceğini ortaya koyan çalışmalar, ikincisi ise neler
söyleneceğini belirledikten sonra bunların tüketiciye nasıl söylenileceğini saptayan
çalışmalar. Tüketiciye ne söylenileceğinin belirlendiği ilk aşamada bilgi toplanması
gereklidir. Hem kampanyaya konu olan ürün ya da hizmet ile ilgili, hem hedef kitleyle ilgili,
hem de tüketiciye söylenecekleri etkileyecek diğer alanlarla ilgili bilgilerin tatmin edici ve
derli toplu bir şekilde bir araya getirilmesi gerekir. Bu bilgiler toplandıktan sonra kampanya
boyunca sistematik biçimde tüketiciye neler söylenileceğinin belirlenmesi aşamasına geçilir.
Bu aşamada kampanyanın mesaj stratejileri oluşturulmaya başlanır. Bilgiler edinildikten ve
hedef kitleye neler söylenileceği belirlendikten sonra reklam metin yazarı kendi bilgi
birikimini ve analiz yeteneğini de kullanarak kampanya boyunca hedef kitleye söylenmesi
kararlaştırılan mesaj ve temaları kâğıda dökmeye başlar. Bu aşamada kampanya ile ilgili
başlıklar, sloganlar, reklam metni, taslak ve senaryolar ortaya çıkmaya başlar (KocabaşElden, 2009:88).
Reklam kampanyalarının yaratıcılık/özgünlük yanlarının öne çıkmasında metin
yazarlarının, yaratıcı yönetmenlerin rolü büyüktür. Teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim
sektöründe en yeni bilgisayarlar kullanılmakta, son teknolojik ürünlerin sunduğu imkânlardan
yararlanılmakta, pek çok iş daha hızlı, daha hatasız ve daha kaliteli yapılabilmektedir. Ama
teknolojiye rağmen reklam sektörünün ana unsurunu yine insan oluşturmaktadır. İnsan
zekâsının yaratıcılığı olmadan, özgün fikirlerin insanı çarpan etkisi olmadan, mizahi yaklaşım
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ve insan sıcaklığı olmadan; reklam hep eksik kalacaktır. İnsanın rolünün azaldığı bir
reklamın, makinenin herhangi bir parçasından farkı kalmayacağını söylemek abartı
olmayacaktır.
Reklam sektörü bilgisayarların en yenisini, teknolojinin en üstününü yine kullanmaya
devam edecek ama insanın reklam sektöründeki etkisi de artarak sürecektir. Reklamı reklam
yapan, insan zekâsıdır çünkü.

11.3.6. Medya Kullanım Kararlarının Verilmesi
Reklam kampanyasının en önemli aşamalarından biri de hangi kitle iletişim araçlarının
kullanılacağına karar vermektir.
Reklam mesajları hedef kitleye iletişim araçları vasıtasıyla verildiği için seçilecek
mecralar stratejik bir önem taşımaktadır. Doğru medya mecraları seçilemediği zaman hem
reklam amaçlarına ulaşabilmek mümkün olmayacaktır hem de kampanya bütçesi etkin olarak
kullanılamayacaktır.
Kampanyada medya kullanım stratejisi oluşturulurken mutlaka; ürün ya da hizmetin
kime satılmak istendiği belirlenmeli, belirlenen tüketici grubunun hangi iletişim araçlarını
izlediği saptanmalı, bu iki unsur arasında doğru bir paralellik kurulmalıdır. Hedef kitlenin
takip ettiği medya mecralarını seçebilmek, sağlıklı bir medya planlamasının ana amacı
olmalıdır. Eğer kampanya için bir medya karması seçilecekse, burada da çok özenli
davranılmalı, ürün ya da hizmetin nitelikleri ve seçilecek medyaların hedef kitleleri iyi analiz
edilmelidir (Kocabaş-Elden, 2009: 97).
Kimi reklam kampanyaları, ürün ya da hizmetin özelliğine göre, sadece belirli medya
mecralarını kullanabilir. Örneğin yalnızca radyoyu ya da dergiyi kullanabilir ya da sadece
interneti reklam mecrası olarak kullanarak hedef kitlesine ulaşabilir.

11.3.7. Uygulama
Reklam kampanyası için hazırlanan ilanlar, filmler, afişler vb. gibi yaratıcı
çalışmaların kitle iletişim araçlarında yer almasıyla uygulama aşamasına geçilir. Artık reklam
ajanslarının yoğun emekle, ciddi araştırmayla, özgün yaratıcılık ve akılcı stratejiyle ürettikleri
reklamların, gazetelerde, dergilerde, billboardlarda, internet sitelerinde, radyo ve
televizyonlarda yer alma zamanıdır.
Uygulama; hem reklam veren hem de reklam ajansı için en keyifli dönemdir. Çünkü
günlerce uğraşılan, çaba harcanan ürünler artık hedef kitlenin karşısındadır.
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Hazırlanan reklamların beğenilmesi, elbette herkesi mutlu ve memnun eder. Ancak
sadece beğenilmek bir reklamın işini yaptığını göstermez; aynı zamanda reklamın iletişim ve
satış amaçlarını da gerçekleştirmesi gerekecektir. Bu amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini
anlamak için ise son aşamaya, yani değerlendirme aşamasına bakmamız gerekecektir.

11.3.8. Değerlendirme
Reklam kampanyasının hedef kitleyle buluştuktan, kitle iletişim araçlarında
yayınlandıktan sonra mutlaka değerlendirilmesi, amaçlara ne kadar hizmet ettiğinin
belirlenebilmesi için ölçümlenmesi gereklidir.
Herhangi bir uygulamanın sonuçlarının başarılı olup olmadığını ölçmeden, hedefler ile
varılan yeri karşılaştırmadan bilemeyiz.
Reklam kampanyaları, ürün ya da hizmetin iletişim ve satış amaçları kapsamında
değerlendirilir ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenmeye çalışılır. Reklam etkinliklerini,
sonuçlarını detaylı şekilde araştıran/ölçen araştırma şirketlerinin son yıllarda sayısının
artması, bu konuya hem reklam verenlerin hem de reklamcıların ne kadar önem verdiğini
göstermektedir.
Reklam kampanyasının sonuçlarını değerlendirmek, bundan sonra yapılacak yeni
kampanyalar için de yol gösterici bir nitelik taşıyacaktır. Kampanyada yapılan hatalar,
eksiklikler görülecek, yeni reklam kampanyalarında aynı hataların tekrarlanmaması için çaba
harcanacaktır.
Aynı zamanda kampanyanın başarılı olduğu yapılan araştırmayla saptandığında
reklam veren kampanya için ayırdığı bütçenin boşa gitmediğini görecek ve reklama
inanmaya, güvenmeye devam edecektir. Bu başarı ayrıca reklam şirketlerinin bundan sonra
işlerini daha güven içerisinde, daha özgür ortamlarda ve daha sorumluluk sahibi olarak
yapmalarına da yardımcı olacaktır.

11.4. Uluslararası Reklam Kampanyası Örneği
Küresel ölçekte pazarlama faaliyeti yürüten ve farklı toplumlara seslenen marka örneği
olarak Benetton verilebilir. Benetton yıllardır “United Colors of Benetton” konseptiyle reklam
kampanyalarını küresel ölçekte yürütmektedir.
Global reklam kampanyası niteliği taşıyan “United Colors of Benetton” konseptinde
doğrudan bir ürün satışı yoktur. İnsanlığın temel sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan
reklam kampanyası, ırkçılık, şiddet, savaş gibi tüm insanlığı etkileyen sorunlara dikkat
çekmekte, bu konuları gündeme getirerek farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.
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Global reklam kampanyasında çarpıcı görseller kullanan, sarsıcı ifadelere yer veren
Benetton, bu stratejisiyle kendisini benzer markalardan ayrıştırmakta, fark edilmekte, dikkat
çekmektedir.
Bu kampanya ile Benetton iletişim amaçlı reklam yapmakta, markasının itibarına,
saygınlığına, güvenilirliğine yatırım yapmaktadır. İnsanlığın temel sorunlarıyla ilgilenen bir
marka, tüketiciler nezdinde güven ve sempati oluşturmakta, ilgi çekmektedir. Bu güven ve
saygınlıkta dolaylı yoldan markanın satış hedeflerine yansımakta, tercih edilen bir marka
olarak öne çıkmaktadır.
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Uygulamalar

Benotton markasının ses getiren reklam kampanyalarını inceleyiniz. Kampanyada
hangi mesajları kullandığını ve reklam amacının ne olduğunu saptayınız.
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Uygulama Soruları

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket eden ve insanlığın sorunlarını
reklamlarında gündeme getiren markalar, tüketiciler nezdinde nasıl bir duygu
uyandırmaktadır?

213

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde reklam kampanyası kavramını tüm boyutlarıyla ele aldık, reklamın
markaya kattığı değeri öğrendik. Ancak reklamın tek başına kahraman olmadığını da gördük.
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Bölüm Soruları
1)Reklam kampanyasının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bütçe
B)Amaçların belirlenmesi
C)Değerlendirme
D)Medya planı
E)Uygulama

2)Reklam kampanyasının hangi
belirlenmesi işlemine ne isim verilir?

yayın

organlarında

yayınlanacağının

A)Değerlendirme
B)Bütçeleme
C)Strateji
D)Medya planı
E)Etüt

3)Reklam kampanyasında hedef kitleye ürün ya da hizmetle ilgili bilgi verilmesi
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile karşılanabilir?
A)Tanı
B)Amaç
C)Mesaj
D)Sonuç
E)Vaat
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4)Reklam kampanyası kaç aşamadan oluşur?
A)8
B)6
C)5
D)4
E)12

5) “…………..belirlenirken güvenilir araştırmalardan elde edilmiş stratejik
bilgiler kullanılmalı; umutlar ve arzular değil gerçekçi beklentiler amaçlara
yansıtılmalıdır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Vizyon
B) Reklam amaçları
C)Misyon
D)Strateji
E)Mesaj

6.Markalar neden reklam kampanyasına ihtiyaç duymaktadır? Araştırınız.
7.Reklam kampanyasının amaçlarının saptanması neden önemlidir? Açıklayınız.
8.Yaratıcı çalışmaların reklam mesajlarının etkinliğini artırmadaki rolünü
açıklayınız.
9.Rkelam kampanyası uygulandıktan sonra neden değerlendirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır? Anlatınız.
10. Reklam bütçesi ile medya planlaması arasında nasıl bir ilişki vardır?
Anlatınız.
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Cevaplar
1)C
2)D
3)C
4)A
5)B
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12. HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Halkla ilişkiler kampanyaları
12.2.Halkla ilişkiler modelleri
12.3.Uluslararası halkla ilişkiler yönetimi

219

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Halkla ilişkilerin reklamdan ne farkı vardır?
Hangisi sizce daha etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Halkla ilişkiler yönetimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Güven

Teorik bilgiyle halkla
ilişkilerin öneminin
öğrenilmesi ve
markalara/ülkelere yaptığı
katkının farkedilmesi

İtibar
Algı

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Güven
Şeffaflık
Dürüstlük
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Giriş
Halkla ilişkiler, bir kurum ile kurumun başarı ya da başarısızlığında önemli bir yeri olan hedef
kitleleri arasında, karşılıklı yarara ve iletişime dayalı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini
sağlayan, kanaat ve eylemleri etkilemek amacıyla gerçekleştirilen bir yönetim fonksiyonu
olarak görülmektedir. Halkla ilişkiler kavramıyla ilgili yapılan çok değişik tanımların
hepsinin tek bir ortak noktası bulunmaktadır: “İletişim.” Halkla ilişkiler olgusunun temelinde
iletişim bulunmaktadır. Bu iletişim yerine göre bazen kitle iletişim araçlarıyla bazen de yüz
yüze gerçekleştirilmektedir. Yüz yüze iletişim kimi zaman çok daha fazla önem
kazanmaktadır. Yüz yüze ilişkilerin halkla ilişkiler yönetiminde geniş yer tutması nedeniyle,
halkla ilişkiler tarihini çok eskilere götürebilmek mümkündür. Çünkü yönetimin ortaya
çıkmasından bu yana planlı ya da rastgele yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarına
rastlanmıştır. Temelinde iletişim mayası olan halkla ilişkiler faaliyetleri, insanın var olduğu
her ortamda ilişkilerin düzenlenmesinde, yürütülmesinde, sürekliliğinin sağlanmasında aktif
olarak rol almıştır.
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12.1. Halkla İlişkiler Kampanyaları
Uluslararası ve kültürler arası iletişim kampanyalarında halkla ilişkiler değer
oluşturma, itibar ve saygınlık elde etme bakımından önem taşımaktadır. Uzun vadeli sabırlı
bir çalışmayı gerektiren halkla ilişkilerde stratejik kararların alınması gerekmektedir. Bir
kurum ya da marka sadece reklam kampanyası yaparak küresel ölçekte söz sahibi olamaz,
mutlaka halkla ilişkilerin imkân ve potansiyelinden de yararlanmak zorundadır. Bugün halkla
ilişkiler uyguladığı strateji, yöntem ve tekniklerle iletişim kampanyalarının vazgeçilmez bir
unsuru haline gelmiştir.
Bu bölümde halkla ilişkiler kavramını, fonksiyonlarını ve markalara/kurumlara
sağladığı faydaları inceleyeceğiz.

12.2. Halkla İlişkiler Kavramı
21. yüzyılın önemli yönetim fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerle ilgili çok
çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Halkla ilişkiler kavramının değişik şekillerde tanımlanmasının
temelinde yatan nedenlerden biri, teori ve uygulamada halkla ilişkilerin rolüyle ilgili
önvarsayımların ya da dünya görüşlerinin farklılaşmasıdır. Bu önvarsayımlar ya da dünya
görüşleri, halkla ilişkilerin ne olduğu ile ilgili düşünceleri etkilemekte, farklı tanımların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Kalender, 2008: 18). Halkla ilişkilerin toplumsal rolü
incelendiğinde karşımıza altı farklı dünya görüşü çıkmaktadır: Pragmatik, tarafsız,
muhafazakâr, radikal, idealist ve eleştirel toplumsal roller (Grunig, 2005: 18). Halkla ilişkiler
kavramını tanımlama çabası içerisine giren bilim insanları kendi dünya görüşlerine ve bakış
açılarına paralel hareket etmekte, tanımlarında 6 toplumsal rolden birini ağırlıklı olarak
yansıtmaktadır. Örneğin olan halkla ilişkiler teorisyeni ve uygulayıcılarından pragmatik
dünya görüşüne sahip olanlar halkla ilişkileri, “müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarını
kolaylaştırarak onlara değer sağlayan yararlı bir uygulama” olarak gördükleri için
tanımlarında etik değerlere ve sosyal sorumluluk konusuna daha az vurgu yapıldığı
görülmektedir (Kalender, 2008: 18).
Halkla ilişkiler kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının bir diğer nedeni de
uygulama alanının oldukça geniş olmasıdır (Peltekoğlu, 2007: 2). Halkla ilişkilerin faaliyet
alanının genişlemesinin nedenlerinin başında iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin halkla
ilişkiler uygulamalarına yansıması, stratejik yaklaşımların ön plana çıkması ve uygulamada
yeni kavramların belirmeye başlaması gelmektedir. Halkla ilişkilerin kriz yönetimi, itibar
yönetimi, sorun yönetimi, etkinlik yönetimi, lobicilik, imaj yönetimi, sponsorluk ve sosyal
sorumluluk uygulamaları gibi çok değişik alanlarda faaliyet göstermesi de ortak bir tanım
üzerinde karar kılınmasını güçleştirmektedir (Kalender, 2008: 19).
Burada halkla ilişkiler kavramının genel kabul gören ve üzerinde uzlaşılan temel
tanımlarına yer vererek kavramın anlaşılmasına yardımcı olacağız.
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Halkla ilişkilerde mükemmellik yönetimi konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan
Gruing, halkla ilişkilerin kamunun çıkarlarına hizmet etmek, örgütlerle kamuları arasındaki
karşılıklı anlayışı derinleştirmek ve toplumsal sorunlarla ilgili tartışmaların bilginin ışığında
gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacını güttüğünü belirtmektedir (2005: 20).
Halkla ilişkiler, bir kurum ile kurumun başarı ya da başarısızlığında önemli bir yeri
olan hedef kitleleri arasında, karşılıklı yarara ve iletişime dayalı ilişkilerin kurulması ve
sürdürülmesini sağlayan, kanaat ve eylemleri etkilemek amacıyla gerçekleştirilen bir yönetim
fonksiyonu olarak görülmektedir (Cutlip vd. 1994: 6). Halkla İlişkiler faaliyetlerinin yönetim
fonksiyonuna vurgu yapan bir başka tanım ise şu şekildedir: “Halkla ilişkiler, örgütsel
amaçların başarılmasına, felsefenin tanımlanmasına ve örgütsel değişimin kolaylaştırılmasına
yardım eden bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler uygulayıcıları olumlu ilişki
geliştirmek, örgütsel amaçlar ile sosyal beklentiler arasında uyum sağlamak için ilgili tüm
kamularla iletişim kurar. Halkla ilişkiler uygulayıcıları ayrıca, örgütün tüm birimleri ile
kamular arasındaki etkileşimi artıracak programları geliştirir, uygular ve değerlendirir (Baskin
vd. 1997: 5).
Halkla ilişkileri bir yönetim fonksiyonu olarak görme; ilgili kamuları, müşterileri, plan
ve programları eşgüdüm halinde yönetmeyi, ilgili kamular arasında istenilen ilişkileri inşa
etmek için örgütü idare etmeyi, halkla ilişkileri bir iletişim tekniğinden ve medya ilişkileri
gibi özel programlardan daha geniş bir perspektifte kabul etmeyi ifade etmektedir. Bir
yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, örgütün felsefesini oluşturmasına, amaçlarını
başarmasına, değişen çevreye uyum sağlamasına ve rekabet yarışında başarılı olmasına
yardımcı olmaktadır (Kalender, 2008: 22).
Halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonuna dikkat çeken tanımlardan biri de Dünya
Halkla İlişkiler Dernekleri’nin Mexico City’de yaptıkları geniş çaplı toplantıdan sonra
üzerinde anlaştıkları şu tanımdır: “Bir halkla ilişkiler uygulaması trendleri analiz eden ve
bunların sonuçlarını önceden tahmin eden, organizasyonların liderlerine tavsiyelerde bulunan
ve hem kamunun hem de organizasyonun ilgisi doğrultusunda hizmet edecek planlı
eylemlerini hayata geçiren sosyal bir bilim ve sanattır” (Davis, 2006: 22).
Ülkemizde halkla ilişkiler mesleğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş
isimlerinden biri olan Alaeddin Asna da tanımında halkla ilişkilerin planlı iletişim çabası
olduğunu vurgulamaktadır: “Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş kitlelerle
dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi,
tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler
sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır” (1998: 10).
Asna’nın halkla ilişkiler için vurguladığı “yöneticilik sanatı” ifadesine, Guth ve Marsh
da kendi tanımlarında katılmakta; halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğuna, iki
yönlü iletişimi gerektirdiğine, planlı bir iletişim çabası niteliği taşıdığına, sosyal sorumluluk
içerdiğine ve araştırmaya dayalı bir sosyal bilim olduğuna işaret etmektedir (2003: 21).
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Metin Kazancı, halkla ilişkileri yalnızca bilgi vermek amacıyla yürütülen bir çalışma
olarak nitelemenin eksikliğine dikkat çekerek, halkla ilişkileri “yönetim-halk ilişkisini
iyileştirmeye yönelik, temelinde iletişimin yattığı bir etkileşim çalışması” olarak
tanımlamaktadır (1995: 65). Bu bakış açısına göre halkla ilişkiler, yönetimin eylem ve
işlemlerini halka onaylatmak çabası değil, eylem ve işlemleri yönetilenle etkileşim içinde
bulunarak gerçekleştirmek ve böylece kendiliğinden oluşan bir onay elde etmektir.
Halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşık 500 tanım arasından üzerinde uzlaştıkları tanıma
göre ise halkla ilişkiler; “bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi ve anlayışı
oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir” (Peltekoğlu,
1998: 2).
Uzmanların incelediği 500’e yakın tanımın ortak noktalarına bakıldığında halkla
ilişkiler kavramının şu nitelikleri öne çıkmaktadır:
-Halkla ilişkiler uzmanlık gerektiren bir yönetim görevidir ve başarılı sonuçlar için
mutlaka işinin ehli uzmanlar tarafından yönetilmelidir
-Hedef kitlenin davranışlarını yakından inceler, analiz eder, sonuçlarını yönetim ile
paylaşır
-Kuruluşun ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapar/yaptırtır, araştırma sonuçlarının
rehberliğinde hazırlayacağı politika ve program önerilerini yönetime sunar
-Kitle iletişim araçları ile sağlıklı ilişkiler kurar, kurum imajını ve itibarını yönetir
-Halkla ilişkiler birimi, sürekli olarak yönetimin bir parçası olarak faaliyet gösterir.

12.3. Halkla İlişkilerin Ortak Eylem ve Kavramları
Halkla ilişkiler kavramı ile ilgili tanımları incelediğimizde, tanımlarda belirli temaların
ön plana çıktığı, halkla ilişkiler uygulamalarında başarılı olabilmek için yapılması
gerekenlerin benzerlik taşıdığı görülmektedir.
Halkla ilişkileri tanımlayan ortak eylem ve kavramları özetle şöyle ifade edebiliriz
(Ural, 2006: 3) ;
Önceden tasarlamak: Halkla ilişkiler, isteyerek yapılan bir faaliyettir. Etkilemek, ilgi
ve dikkat çekmek, bilgi sağlamak ve faaliyetten etkilenenlerden geri bildirim almak için
önceden tasarlanır.
Planlamak: Halkla ilişkiler organize bir faaliyettir. Araştırma ve analiz gerektiren
sistematik bir çalışmadır. Belirli bir zamanda yapılan faaliyetle ilgili olarak önceden
planlanarak problemlere çözümler bulunur.
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Performans: Etkili halkla ilişkiler, gerçek politikalara ve performansa dayanmaktadır.
Eğer organizasyon toplumun beklentilerine cevap vermiyorsa, hiçbir halkla ilişkiler çabası
toplumda organizasyona karşı iyi niyet ve destek oluşturamaz. Halkla ilişkilerde gerçeklik ve
güven unsuru büyük önem taşımaktadır.
Kamu yararı: Bir halkla ilişkiler faaliyeti, sadece organizasyonun çıkarını
düşünemez. Kamu yararı da gözetilmelidir. Kamu yararının göz ardı edildiği durumlarda
toplumun tepki göstereceği de bilinmelidir.
İki yönlü iletişim: Halkla ilişkiler, enformasyona dayalı materyallerin tek yönlü
yayılımından daha fazla şey ifade etmektedir. Halkla ilişkiler karşılıklı, iki yönlü iletişime
dayanmakta ve verilen mesaj sonrasında geribildirim almak büyük önem taşımaktadır.
Yönetim fonksiyonu: Halkla ilişkiler, üst yönetimin karar alma sürecinin bir parçası
olduğunda çok etkilidir. Halkla ilişkiler, bir karar alındıktan sonra sadece bilginin yayılmasını
değil, aynı zamanda danışmanlık yapmayı ve üst düzeylerde problem çözmeyi içermektedir.
Halkla ilişkiler stratejik bir değer taşımaktadır.
Halkla ilişkiler kavramıyla ilgili yapılan çok değişik tanımların hepsinin tek bir ortak
noktası bulunmaktadır: “İletişim.”
Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim
bulunmaktadır. Bu iletişim yerine göre bazen kitle iletişim araçlarıyla bazen de yüz yüze
gerçekleştirilmektedir. Yüz yüze iletişim kimi zaman çok daha fazla önem kazanmaktadır.
Yüz yüze ilişkilerin halkla ilişkiler yönetiminde geniş yer tutması nedeniyle, halkla ilişkiler
tarihini çok eskilere götürebilmek mümkündür. Çünkü yönetimin ortaya çıkmasından bu yana
planlı ya da rastgele yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarına rastlanmıştır. Temelinde iletişim
mayası olan halkla ilişkiler faaliyetleri, insanın var olduğu her ortamda ilişkilerin
düzenlenmesinde, yürütülmesinde, sürekliliğinin sağlanmasında aktif olarak rol almıştır. 21.
Yüzyılda küreselleşme süreciyle birlikte ekonominin, sosyal ve siyasal hayatın uğradığı hızlı
değişim ve dönüşümler, halkla ilişkilere de yansımış, uygulama ve faaliyet alanlarını
genişlettiği, tekniklerini çoğalttığı gibi, önemini de artırmıştır (Özkan, 2009: 12).

12.4. Halkla İlişkiler Modelleri
Halkla ilişkiler, kurumların iletişim hedeflerine ulaşmalarında çok önemli fonksiyonlar
üstlenmektedir. İletişimin yönetilmesinde görev alan halkla ilişkiler, kuruma ait bilgileri
hedef kitlelere aktarıp kalıcı bir kurumsal imaj oluşturulmasına katkıda bulunurken, aynı
zamanda hedef kitlelerden gelen bilgileri de analiz edip iletişim stratejilerinin belirlenmesinde
kullanmaktadır. Halkla ilişkiler bu görevini yaparken 4 temel model çerçevesinde hareket
etmektedir. Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri ve yaygın kabul gören “Basın Ajansı/Tanıtım
modeli, Kamuyu bilgilendirme modeli, İki yönlü asimetrik model ve İki yönlü simetrik
model” farklı kullanım alanları ve hedefleri açısından birbirlerinden ayrılmaktadır.
Halkla ilişkilerin bu dört önemli modelini kısaca tanıyalım:
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12.4.1. Basın Ajansı / Tanıtım Modeli
Grunig ve Hunt’un geliştirdikleri modellerden ilki olan basın ajansı/tanıtım modelinin
özü, kamunun ilgisini çekerek bir konunun tanıtılması esasına dayanmaktadır. Göndericiden
alıcıya yönelik “tek yönlü” bir iletişimin mevcut olduğu bu modelde, sorunu ortaya koymayan
mesajlarla kısa süre içinde kamuda arzu edilen davranışların oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu modelde mesajın gerçekliği ikinci planda kalırken, kamuoyunun ilgisinin çekilmesi önem
arz etmektedir (Okay-Okay, 2002: 104). Doğruluk şartı aranmayan basın ajansı/tanıtım
modelinde araştırmaya çok az yer verilmektedir. Araştırma, sadece yapılacak faaliyetlere
katılımın ne ölçüde olacağının görülmesiyle sınırlıdır. Başarının, “medyada yer alma oranı”
ile ölçüldüğü modelde, karşılıklı anlayışın sağlanması önemli görülmemektedir (Tarhan,
2008: 127). Basın ajansı/tanıtım modeli, dört halkla ilişkiler modeli arasında en basiti olarak
bilinmektedir. Bu modeli genellikle halkla ilişkiler yönetiminin kapsamını ve önemini
kavrayamayan, halkla ilişkileri “duyurma/tanıtma/tutundurma” ile eşanlamlı gören kuruluşlar
tercih etmektedir.

12.4.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli
Bu modelde esas olan “kamunun bilgilendirilmesi”, kuruluşların basın aracılığıyla
kendilerini kamuoyuna anlatması, tanıtmasıdır (Okay-Okay, 2002: 124). Kamuyu
bilgilendirme modelinde süreç “tek yönlü” olarak kaynaktan alıcıya şeklinde işlese de,
doğruluk kavramı büyük önem taşımaktadır (Tarhan, 2008: 129). Kaynağın verdiği bilgilerin
doğruluğu kamuoyunun kurum hakkında sağlıklı bir şekilde bilgilenmesini sağladığı gibi,
kurumlar için hayati derecede öneme sahip olan güvenin oluşmasına da katkıda
bulunmaktadır.
Kamuyu bilgilendirme modelinde öncelik, mesajların hedef kitleye
aktarılmasında olduğu için hedef gruplar hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmaz. Bu
modelde yapılacak araştırmalar genellikle ulaşılacak hedef kitlenin profili ile sınırlı
kalmaktadır (Tarhan, 2008: 129). Kamuyu bilgilendirme modeli, kamu yönetiminin en çok
kullandığı modellerin başında gelmektedir. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın vatandaş ile
kurduğu iletişim biçimi de çoğunlukla bu modele dayanmaktadır. Ayrıca sendikalar,
dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum örgütleri de kamuoyunu bilgilendireceklerinde veya
haklarındaki bir iddiaya cevap vereceklerinde “açıklama yapma” yolunu seçerek, kendi
görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadırlar.
Bu modelde yapılan açıklamanın kamuoyunu ne kadar tatmin ettiği, kafalardaki
soruların ne kadarına cevap verdiği veya yeni soruların oluşmasına zemin hazırlayıp
hazırlamadığı gibi önemli konuların karşılığı yoktur. Çünkü “tek yönlü” bir iletişim süreci
işletilmekte, hedef kitleden geribildirimler alınamamaktadır. Yapılan açıklamanın veya
bilgilendirmenin kamuoyunda nasıl yankılandığı bilinemediği için bu modelde etkili bir
iletişim çalışması yürütmek imkânsız hale gelmektedir (Özkan, 2009: 13).
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12.4.3. İki Yönlü Asimetrik Model
1900’lü yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan iki yönlü asimetrik model,
temel olarak karşılıklı ancak dengesiz bir iletişime dayanmaktadır (Okay-Okay, 2002: 147).
İki yönlü asimetrik modelin amacı, bilimsel verilere dayanarak ikna stratejilerini hayata
geçirmek, yani hedef kitleyi ikna etmektir. Bu ikna işlemini gerçekleştirmek için araştırma
sonuçlarından, sosyolojik gerçeklikten yararlanılır, mesajlar daha anlaşılabilir hale getirilir.
Asimetrik iletişim modelinin uygulandığı halkla ilişkiler uygulamalarında diğer iki modelden
farklı olarak hedef kitleden bir geribildirim alınır ama bu bilgiler öncelikle kuruluş lehine
hedef kitleyi daha başarılı bir şekilde etkilemek için kullanılır. Burada halkla ilişkiler
aracılığıyla hedef kitlede bir “davranış değişikliği” hedeflenmektedir (Okay-Okay, 2002:
150). İki yönlü asimetrik model günümüzde daha çok bilimsel verilerek dayanarak hedef
kitlenin ikna edilmesinde kullanılmaktadır. Araştırma raporları, uzman görüşleri veya çeşitli
test sonuçları ile desteklenen mesajların kamuoyuna sunulmasıyla güven unsuru oluşturulmak
istenmektedir. Bu model diğer iki modele göre araştırmaya, bilimsel bilgiye ve ikna olgusuna
daha fazla önem vermektedir. Bu modelin en hassas noktası “ikna” temeli üzerine
kurulmasıdır, çünkü iletişimde başarı için hedef kitlenin ikna edilmesi zorunludur. İkna edilen
hedef kitle ise kuruluşlar için büyük bir kazanımdır.

12.4.4. İki Yönlü Simetrik Model
Dört halkla ilişkiler modeli içerisinde en ideal olanı şeklinde tanımlanan iki yönlü
simetrik modelde, karşılıklı anlayışın sağlanması, iki yönlü iletişimin kurulması ve taraflar
arasında bir dengenin oluşturulması esastır. Bu modelde kimi zaman hedef kitle, kimi zaman
ise kurum iletişimi yöneten taraf olabilmektedir (Tarhan, 2008: 136). İki yönlü simetrik
modelde bir arada yaşayabilmek için gerekli değişiklikleri karşılıklı müzakere ve çatışma
çözümü stratejileri ile gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Bu model, hedef kitlenin görüşlerini
değerlendirmesi ve kuruluşun sosyal sorumluluğunu uygulaması açısından 21. yüzyılın
çağdaş halkla ilişkiler anlayışını da ortaya koymaktadır (Okay-Okay, 2002: 199). İki yönlü
simetrik model, iki yönlü asimetrik model ile benzeşse de aslında çok önemli bir noktada
ayrılmaktadır. İki yönlü asimetrik modelin temelinde hatırlanacağı gibi “ikna yöntemi” vardır.
Hedef kitle, ikna stratejileri ile yönlendirilmekte, istenilen mesaja inanması hedeflenmektedir.
Burada, hedef kitlenin verilen mesaja “maruz bırakılma” durumu vardır. Hedef kitlenin ikna
olmaktan başka yapacağı tek şeyi, verilen mesajı reddetmesi ya da mesaja kapalı hale gelmesi
olacaktır. Oysa iki yönlü simetrik modelde, herhangi bir “maruz bırakma, yönlendirme, etki
altına almaya çalışma” amacı yoktur; aksine bu modelde “karşılıklı anlayış, müzakere ve
etkileşim” mevcuttur. Böyle bir ortam olduğu için bu model uygulandığında kimi zaman
hedef kitlenin de inisiyatifi ele alabileceği durumlar olabilmekte, karşılıklı anlayış içerisinde
ortak bir paydada buluşabilme imkânı bulunabilmektedir. Halkla ilişkiler modelleri arasında
en fonksiyonel olanı iki yönlü simetrik modeldir.
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Özet olarak halkla ilişkiler kavramının kapsamına bakmaya çalıştık. Görüldüğü gibi
halkla ilişkiler olgusu çok boyutlu bir yapıya sahip ve önemli fonksiyonlar icra ediyor. Halkla
ilişkilerin uluslararası boyutu ise hem işletme ve markalara, hem de ülkelere yeni pencereler
açıyor; imaj, itibar ve saygınlık kazanmalarına yardımcı oluyor.

12.5. Uluslararası Halkla İlişkiler
Uluslararası halkla ilişkiler kavramını, “çok uluslu bir örgütün, ulus aşırı ya da
uluslararası bir kuruluşun veya hükümetin, hedef ülkedeki etkinlikler için olumlu bir çevre
oluşturma amacı güden, örgütün o ülkedeki ev sahibi halkın çıkarlarına zarar vermeyerek
amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran planlı iletişim çalışmaları” olarak tanımlayabiliriz.
(Tench ve Yeomans, 2006:115).
Devletler uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarına kendilerini uluslararası
kamuoyuna/topluma doğru şekilde anlatabilmek için ihtiyaç duymaktadır. Devletlerin sahip
oldukları kültürel birikimi, demokratik değerleri, ekonomik fırsatları, politik olguları sağlıklı
şekilde anlatabilmeleri için uluslararası halkla ilişkiler stratejileri önemli imkânlar
sunmaktadır. Halkla ilişkiler kuram ve uygulamaları, vatandaşlar ile hükümetler arasında
ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesine, önemli değişimlere fırsat tanınmasına yardımcı
olmaktadır. Demokratik değerlerin yaygınlaştırılmasında da uluslararası halkla ilişkiler
vizyonu ülkelere yeni ufuklar açabilmektedir (Sancar, 2012: 54; Taylor ve Kent, 2006: 345).
Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri, farklı coğrafyalarda, farklı dile, kültüre, dünya
görüşüne vb. sahip olan toplumlara yapılan faaliyetlerdir. Bu açıdan bakıldığında halkla
ilişkiler alanları içerisinde yönetimi en zor olanı uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleridir.
Belirsizliklerin ve risklerin fazla olması, farklı kültürler ve anlayışlarla yüz yüze gelinmesi,
çok kapsamlı bir yapıya sahip olması uluslararası halkla ilişkilerin yönetimindeki kimi
güçlükleri oluşturmaktadır (Yıldırım, 2015: 53). Tüm bu güçlüklere rağmen başarılı
uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin kalıcı ilişkiler ve işbirlikleri inşa ettiği, kültürler
arasındaki diyaloğu güçlendirdiği, toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırdığı da bir
gerçektir.
Uluslararası halkla ilişkilerin çok geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Uluslararası
örgütleri (örneğin Birleşmiş Milletler Teşkilatı, NATO, Dünya Bankası gibi), hükümetlerin
kendi aralarındaki ilişkileri (diplomatik, ekonomik işbirlikleri), ulus aşırı ekonomik
girişimleri (yabancı sermaye yatırımı, çok uluslu şirketlerin finansal işlemleri) ve farklı
ulusların vatandaşları arasındaki ilişkileri (örneğin sanat, turizm, bilim, spor, sinema gibi)
uluslararası halkla ilişkilerin kapsamı içerisinde değerlendirmek mümkündür (Culbertson,
2009: 2). Uluslararası halkla ilişkiler değerlendirilirken ve yönetilirken sahip olduğu bu geniş
kapsam mutlaka göz önünde tutulmalı, böylesine çok boyutlu bir olgunun beraberinde
getireceği kimi problemlere de hazırlıklı olunmalıdır.
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12.6. Uluslararası Halkla İlişkilerin Boyutları
Uluslararası halkla ilişkiler kavramının iki farklı boyutundan söz edebiliriz. Bu
boyutlardan bir tanesi; küresel şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen, kültürel
farklılıklar göz önünde bulundurularak oluşturulan kurumsal kimlik, iletişim stratejileri,
uluslararası kriz yönetimi gibi konuları içeren uluslararası halkla ilişkiler kampanyaları
boyutudur. Hükümetler tarafından uluslararası kamuoyunda dış politika amaçlarına yarar
sağlamak, arzu edilen algılamayı oluşturmak, olumlu imaj, itibar ve saygınlık kazanmak,
çatışmaları ve krizleri çözmek amacıyla yapılan tüm faaliyetler ise uluslararası halkla
ilişkilerin ikinci boyutunu teşkil etmektedir (Sancar, 2012: 51).
Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülebilmesi için öncelikle bir sistem
kurulması gerekmektedir. Bu sistemin siyasi ideoloji, kültür, medya ortamı, ekonomik sistem
ve aktivizm düzeyi gibi konular üzerine inşa edilmesi yerinde olacaktır. Uluslararası halkla
ilişkiler çalışmaları bu sayılan unsurlardan dolaylı ya da doğrudan etkilenmektedir. Bu
nedenle kurulacak sistemin çok iyi tasarlanması, sistemi etkileyen faktörlerin doğru şekilde
analiz edilerek sistemin sağlıklı şekilde işletilmesi sağlanmalıdır (Yıldırım, 2015: 76).

12.7. Uluslararası Halkla İlişkilerin Aktörleri
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en önemli özelliği çok kutuplu yeni bir uluslararası
sistemin varlığıdır. Bu çok kutupluluk; çoklu politika, çoklu katılım, çok kültürlülük gibi
kavramları da beraberinde getirmektedir. Aynı güçte olmasalar bile uluslararası ortamda
birçok farklı ülkenin sesini duymak, farklı görüşleri ve anlayışları görmek mümkündür. Çok
kutuplu yeni uluslararası sistemde sadece devlet yöneticileri ya da karar alıcıları sahnede yok,
aynı zamanda farklı güç ve fonksiyonlara sahip bir dizi aktör de bu sahnenin şekillenmesinde
ve devamında önemli rol oynamaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
kurum, örgüt ya da devlet gibi bir yapılanmanın mevcut olması gerekir ki, ilişki süreci
başlatılabilsin ve sağlıklı şekilde işletilebilsin. Uluslararası ilişkileri şekillendiren ve yöneten
aktörler aynı zamanda uluslararası halkla ilişkiler sistemini de işletmekte ve yönetmektedir
(Yıldırım, 2015: 60).
Uluslararası halkla ilişkilerin aktörleri arasında şu unsurları sayabiliriz: “Ulus devletler
ve hükümetler, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası sivil toplum kuruluşları,
halkla ilişkiler uygulayıcıları” (Tench ve Yeomans, 2006:116; Yıldırım, 2015: 61; OkayOkay, 2014: 464).
Görüldüğü gibi uluslararası halkla ilişkilerin aktörü sadece devlet ya da devleti
yöneten kişi ya da kurumlar değildir; çok uluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi
devlet dışı örgütlenmeler de uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarında önemli görev ve
roller üstlenmektedir. 21. yüzyıl özellikle sivil alanın, özel sektörün, sivil düşüncenin
gelişmesini teşvik eden, öne çıkartan bir anlayışı teşvik etmektedir.
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Ayrıca devlet dışı yapılanmaların inandırıcılığı ve ikna ediciliğinin fazla olduğu da
hatırlanmalıdır. Bu nedenle uluslararası halkla ilişkiler ve buna bağlı olarak kamu diplomasisi
uygulamalarının odağında sivil yapıların yer alması başarılı sonuçlar elde etmek açısından
önem taşımaktadır.

12.8. Uluslararası Halkla İlişkilerde Güven, İmaj ve İtibar
Uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarında güven olgusunun stratejik bir konumu
vardır. Başka ülke ve toplumlara kendi kültürünü, değerlerini, politikalarını anlatmak isteyen
devletlerin ana amacı kendileriyle ilgili olumlu bir algı ve imaj oluşturmak, saygın ve itibarlı
bir konum elde etmektir. Bunları gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları unsur ise
“güvenilir” olmaktır. Güven vermeyen, güvenilir bulunmayan, söylem ve eylemleri ile itimat
telkin etmeyen ülkelerin, uyguladıkları uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinden başarılı
sonuçlar elde etmelerini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Güvenilir olmanın temel
parametreleri arasında izlenilen politikaların meşru olması; hukuka, insan haklarına ve
demokratik değerlere saygı gösterilmesi, özgürlüklere sahip çıkılması bulunmaktadır. Ancak
bu şekilde ülkelerin izlediği politikalar evrensel değerler ile uyumlu hale gelmekte, ikna edici
olmakta, güvenilir bulunmaktadır.
Halkla ilişkiler mesleği günümüzde kurumların, kuruluşların, işletmelerin imajlarının,
itibarlarının ve algılarının olumlu şekilde oluşturulması ve yönetilmesi konularında önemli
görevler üstlenmekte, stratejik iletişim yönetimi vizyonuyla ortaya bir değer konulmaktadır.
Bu değerin oluşumu zaman almakta, çeşitli güçlükler barındırmakta, sabırlı ve kararlı
çalışmayı gerektirmekte ama sonuçta ortaya çıkan değer kurumlara/markalara güç ve
saygınlık katmaktadır. Aynı şekilde uluslararası halkla ilişkiler de ülkelerin yabancı
ülkelere/toplumlara/kamuoylarına yönelik olarak olumlu imajını güçlendirmeyi, itibarını ve
saygınlığını artırmayı, güveni tesis etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası halkla ilişkilerde de
iletişimin stratejik yönetimi kilit rol oynamakta; doğru ve sağlıklı yönetilmeyen iletişim süreci
çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirirken, doğru yönetilen iletişim süreci hedeflere
ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

12.9. Uluslararası Halkla İlişkilerde Evrensel İlkeler
Halkla ilişkiler, faaliyet gösterdiği alanlarda mutlaka belirli ilkelere bağlı kalmakla
yükümlüdür. İlkelere bağlılık, etkili ve başarılı sonuçlar elde etmek açısından da önem
taşımaktadır. Halkla ilişkilerin dolayısıyla uluslararası halkla ilişkilerin evrensel ilkeleri
diyebileceğimiz unsurları şu şekilde sıralayabiliriz (Özkan, 2009: 27):
-Çift Yönlü İletişim Kurmak: Bir yandan bilinçli bir halkla ilişkiler kampanyası ile
kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, diğer taraftan
da halkın kurumdan beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Toplum ile
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kurum arasında oluşturulan sağlıklı iletişim kanallarıyla iki tarafın birbirini tanıması ve
etkileşimin oluşturulması gerekir. Bu etkileşim sayesinde hem kurum eğer varsa iletişim
yönetimindeki eksiklikleri ve yanlışları tespit etme imkânı bulacaktır hem de hedef kitle
kuruma yönelik mesajlarını doğrudan iletebilme zemini bulacaktır. Karşılıklı iletişim ve
etkileşim, pek çok sorunun daha kaynağında çözümünü sağlayacak, güçlü ve kalıcı bir
iletişim yönetiminin temellerini atacaktır.
-Doğru Bilgi Vermek: Halkla ilişkiler yönetiminin en temel ilkelerinden biri
dürüstlüktür. Güven duygusunun zedelendiği ortamlarda etkili iletişim kurmak, başarılı
sonuçlar elde edebilmek imkânsızdır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının, yaptıkları
uygulamanın ve faaliyetin dürüstlüğüne, güvenilirliğine önce kendilerinin inanması şarttır.
Kurumun aleyhine bile olsa, gerçekler mutlaka kamuoyu ile paylaşılmalı, şeffaf olunmalıdır.
Saklanılan gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağı unutulmamalı, gerçekdışı verilen bilgilerin
kurumun/ülkenin itibarında çok derin yaralar açacağı bilinmelidir.
-İnandırıcı Olmak: Kamuoyuna yönelik faaliyetlerde verilen mesajların inandırıcı
olması da bir diğer önemli ilkedir. Kamuoyunu inandırabilmek için de önce kendimizin
konuya inanması, mesajları inanılır bulması gerekir. Mesajların açık, anlaşılır, gerçekçi
hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Mesajların içeriğindeki abartılmış ifadelerin güvenilirliğe
zarar vereceği unutulmamalıdır. Olduğu gibi görünmek ve sadelik tercih edilmelidir.
-Sabırlı ve Kararlı Olmak: Halka ilişkiler süreci uzun vadeli bir faaliyet dönemini
kapsar ve etkili sonuçlar elde etmek için kararlılık ve sabır göstermek zorunludur. Güven
kazanmak, itibar inşa etmek uzun zaman alan bir konudur; bu nedenle faaliyetlerin istikrar
içinde yürütülmesi gerekir.
-Planlı-Programlı Çalışmak: Halkla ilişkiler faaliyetleri uzun dönemli ve uzun
soluklu çalışmalar olduğu için bu sürecin çok iyi planlanması, en ince detayına kadar
düşünülmesi, alternatif planların oluşturulması gerekir. Plansız/programsız yürütülen halkla
ilişkiler uygulamalarıyla istenilen sonuçlar alınamadığı gibi bu tür faaliyetleri ölçmek,
değerlendirmek de oldukça zor olmaktadır.
-Mesajı Etkili Kılmak: Hedef kitleye verilen mesajların anlaşılır, güvenilir ve açık
olması kadar, akılda kalıcılığını sağlamak da önem taşımaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler
faaliyetlerinde verilen mesajların belirli bir sistem içerisinde çok sık tekrarlanması bilinçaltına
yerleşmesine, dolayısıyla akılda kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca mesajın tekrar edilmesi,
birçok kez duyulması hedef kitlenin mesajın anlamına ilişkin duyabileceği tereddütleri de
ortadan kaldıracaktır.
-Sorumluluk Yüklenmek: Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için
kurumdaki herkesin aynı hedefi paylaşması, aynı heyecanı duyması, aynı sorumluluğu
hissetmesi şarttır. İletişim süreci yönetilirken ancak ekip ruhuyla hareket edildiğinde başarılı
olunacağı unutulmamalıdır.

233

-Kurum İmajına Katkıda Bulunmak: Kişilerin kurum ile ilgili duydukları,
gördükleri veya doğrudan ilişki kurduklarında edindikleri izlenimler, o kurumun imajını
oluşturur. Kamuoyunda güvenilir, inanılır, dürüst ve toplumsal sorumluluk sahibi bir kurum
izlenimi oluşturmayı başarabilen kurumlar, krizlerde kamuoyu desteğini daha kolay
yanlarında bulurlar. Kurum imajının oluşturulmasında etkili halkla ilişkiler yönetiminin çok
büyük rolü vardır. Reklam ve propaganda ile oluşturulan kurum imajlarının aksine, halkla
ilişkiler faaliyetleri ile inşa edilen kurum imajları çok daha sağlam ve kalıcı olmaktadır.
Aynı şekilde ülkelerin olumlu bir imaj oluşturmasında uluslararası halkla ilişkiler
uygulamalarının da payı büyüktür.
Yukarıda sıralanan evrensel halkla ilişkiler ilkeleri kurumların/işletmelerin/markaların
kendi ürün ya da hizmetlerine yönelik uygulamalarında geçerli olduğu gibi, ülkelerin başka
devlet ve toplumlara yönelik olarak gerçekleştirdiği uluslararası halkla ilişkiler yönetiminde
de geçerlidir. Bu ilkeler halkla ilişkiler kavramının oluşturduğu değere atıf yapmakta, bu
değerin kalıcı ve etkili olmasını sağlamaktadır.

12.10. Uluslararası Halkla İlişkiler Kampanyalarında Kültürün Rolü
Ülkelerin siyasal sistemleri, kültürleri, yasal düzenlemeleri gibi faktörler, o ülkelerin
halkla ilişkiler uygulamasının biçimlendirilmesine etki etmektedir (Becerikli, 2005: 23).
Bunlar arasında özellikle kültür öne çıkmaktadır. Günümüzde toplumlar arası ilişki ve iletişim
kurmada kültürel değerler ve kodlar çok sık kullanılmakta ve çok etkili sonuçlar alınmaktadır.
Kültür, çağımızın “yumuşak güç” unsurlarının başında gelmektedir. Her ülkenin/toplumun
kültürü kendine özgüdür ve değerlidir, ayrıca her toplum kendi kültürüne saygı gösterilmesini
beklemektedir. Bu temel esasları gözeterek hareket eden ülkeler, uluslararası halkla ilişkiler
uygulamalarında kültürel unsurları başarılı şekilde kullanmakta, herhangi bir üstünlük kurma
amacı gütmeden ama kendi kültürel değerlerini de karşı tarafa kabul ettirerek cazibe merkezi
haline gelebilmektedir (Sancar, 2012: 55).
Uluslararası halkla ilişkiler politikaları belirlenirken her ülkenin sahip olduğu kültürel
değerleri, sosyal normları vb. dikkate almak gerekmekte, her ülkeye özel, o ülkenin
niteliklerini yansıtan politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Toptancı bir anlayış, ülkelerin
sahip olduğu kültürel kodları, dili, anlayışı dışlamak demektir ki, bu da başarılı sonuçlar
almanın önünde engel teşkil edecektir (Özer, 2009: 402).
Ayrıca ülkeler arasındaki kültür ve anlayış farklılığı, verilecek mesajların, kullanılacak
iletişim stratejilerinin ve iletişim araçlarının da farklılaşmasını beraberinde getirmektedir.
Sadece doğru mesajı oluşturmak yetmemekte, aynı zamanda doğru iletişim ortamlarını ve
etkili stratejileri de seçmek gerekmektedir. Bütün bunları yaparken, hedef ülke ya da
toplumun kendine özgü koşulları dikkate alınmalı, onların anlama kapasitesine, kültürel
altyapısına, toplumsal değerlerine uygun araç, yöntem ve stratejiler kullanılmalıdır.
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Uluslararası halkla ilişkiler kampanyaları böylesine bütüncül bir anlayışla yönetildiğinde
etkili ve başarılı olacaktır.
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Uygulamalar

Ülkemizde başarılı halkla ilişkiler faaliyeti yürüten ve markasının itibarını artıran 2
şirketi inceleyin. Başarılarının sırrını anlamaya çalışın.
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Uygulama Soruları

Başarılı markalar hedef kitlelerinde olumlu izlenim bırakmak için daha çok hangi
alanlarda halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir? Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde önemli bir stratejik iletişim yöntemi olan halkla ilişkiler olgusunu tüm
detaylarıyla öğrendik. Ayrıca halkla ilişkilerin uluslar arası boyutunu da inceledik.
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Bölüm Soruları
1)Halkla ilişkilerin gerçek politikalara dayanması, aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile açıklanabilir?
A)Tasarım
B)Performans
C)Plan
D)Öngörü
E)Yönetim

2)”Halkla ilişkiler, ……….. karar alma sürecinin bir parçası olduğunda çok
etkilidir.”
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
A)Çevrenin
B)Müşterinin
C)Çalışanın
D)Üst yönetimin
E)Pazarlamanın

3)Kaç tane halkla ilişkiler modeli vardır?
A)4
B)6
C)8
D)5
E)3
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4)Kamunun ilgisini çekecek bir konunun tanıtılması, halkla ilişkilerin hangi
modelinin kapsamına girer?
A)Kamuyu bilgilendirme
B)Asimetrik
C)Simetrik
D)İki yönlü asimetrik
E)Basın Ajansı/Tanıtım modeli

5)Uluslar arası halkla ilişkiler kavramı, en çok aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile ilişkilidir?
A)Teoloji
B)Postmodernizm
C)Kamu Diplomasisi
D)Algı yönetimi
E)İmaj mühendisliği

6.Alaeddin Asna’nın halkla ilişkiler tanımını özetleyiniz.
7.Halkla ilişkilerin ortak eylem ve kavramlarından 2 tanesini sayınız.
8.Halkla ilişkiler modellerinden kamuyu bilgilendirme modelini açıklayınız.
9. Halkla ilişkiler modellerinden iki yönlü asimetrik modeli açıklayınız.
10. Halkla ilişkiler modellerinden iki yönlü simetrik modeli açıklayınız.

Cevaplar
1)B
2)D
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3)A
4)E
5)C
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13. KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Kriz kavramı
13.2.Kriz iletişimi
13.3.Kriz yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Markalar krizlerden korunmak için neler yapmalıdır? Müşteri mutluluğunun krizlerin
önlenmesinde ya da az hasarla atlatılmasındaki payı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kriz yönetimi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kriz

Krizin teorik olarak
öğrenilmesi ve krizlerden
nasıl korunulacağının
farkına varılması

Kurum
İmaj
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Anahtar Kavramlar

Kriz iletişimi
Stratejik yönetim
Güven
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Giriş
Kurumların itibarlarını korumak için karşı karşıya kaldıkları krizleri doğru şekilde
yönetebilmeleri için etkili iletişim yöntem ve tekniklerini bilmeleri ve kullanmaları da önem
taşımaktadır. Herhangi bir kriz anında etkili bir iletişim kurmak, bir kuruluşun en öncelikli
konusu olmalıdır. Önceden hazırlanmış planların, kriz anında elde edilen bilgilerle
zenginleştirilerek hedef gruplara uygulanabilmesi için iletişim kanallarının kurulması, iletişim
köprülerinin oluşturulması gerekir. Bunun için mutlaka “kriz iletişim planı” yapılmalıdır.
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13.1. Kriz İletişimi ve Yönetimi
İletişim yönetiminde her zaman işler planlandığı gibi gitmeyebilir, istenmeyen olay ve
durumlarla karşılaşılabilir. Bu istenmeyen durumların genel adı; Krizdir…
“Krizler nasıl oluşur, hangi hasarlara yol açar, kriz ortamlarında nasıl bir iletişim
stratejisi izlemek gerekir, krizi nasıl yönetirsek markamızı/kurumumuzu korumuş oluruz?”
sorularının cevabını bu bölümde ele alacağız.

13.2. Kriz Kavramı
Kriz, bir kuruluşun üst düzey hedeflerini tehdit eden, kuruluşun varlığını tehlikeye
sokan ve kuruluşun hızlı tepki göstermesinin zorunlu olduğu özel durumlardır (Budak-Budak,
1995: 201). Kriz aynı zamanda bir kuruluşun beklemediği bir zamanda meydana gelen,
kuruluşun itibarının sarsılmasına yol açan ve problemin çözümü için çok sınırlı bir zamanın
olduğu olaylardır (Winner, 1990: 87).
Krizi değişik bakış açılarından tanımlayan şu yaklaşımlar da mevcuttur (Pira-Sohodol,
2004: 24):
-Kriz, “tehdit edici koşula karşı mücadele edebilmede yetersiz kalma” durumudur.
-İletişim ve halkla ilişkiler boyutuyla değerlendirildiğinde kriz, “medyanın dikkatini
çeken durumların değişken çerçevesi” anlamına gelmektedir.
-Kriz, “düzgün olmayan ve bu nedenle reform gerektiren istikrarsız bir durumu” ifade
etmektedir.
-Kriz, “örgütü ve yöneticileri sıkıntıya sokan; doğru, tam ve güncel bilgilerin
toplanamaması, haberleşme engellerinin giderilememesi, nihayet yönetsel ve örgütsel
faaliyetlerin gereğince yerine getirilememesi durumunu” tanımlamaktadır.
-Kriz, “beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken,
örgütlerin önleme ve uyum mekânizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini,
amaçlarını ve işleyiş düzenlerini tehdit eden gerilimli durumun” adıdır.
-Kriz, “beklenmeyen ve ani olarak ortaya çıktığı zaman var olan düzeni bozan, yıkıcı
özelliği olan olaylar” anlamına gelmektedir.
-Kriz, “bir örgütün kriz öngörme ve önleme mekânizmalarını yetersiz bırakan, üst
düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen örgütün hayatını tehlikeye
sokan, karar verilip uygulamaya geçilmeden önce tepki süresini kısıtlayan ve
oluşumuyla da karar vericiler için sürpriz niteliği taşıyan” gerilimli durumdur.
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13.3. Krizin 5 Önemli Aşaması
Kriz kurumlarda bir anda ortaya çıkan bir durum değildir. Çeşitli evrelerin
oluşumundan sonra kriz durumu meydana gelmektedir. Bu evrelerin iyi bilinmesi krizin
çözümünde büyük önem taşımaktadır.
Kriz durumunun 5 ayrı evresi bulunmaktadır (Ural, 2006: 98):
-Tespit Aşaması: Krizin uyarı sinyallerinin alındığı ve ön belirtilerin sezildiği
aşamadır. Kurumlar ön belirtileri çok iyi izlemeli, krizi daha bu aşamada durdurmaya büyük
gayret etmelidir. Bu erken uyarı sinyallerini keşfedebilmek için kurumların çalışanlardan
oluşan bir komite kurması yerinde olacaktır. Bu komitenin görevi, krizin uyarısı sinyallerini
aldıklarında kurumun üst yönetimini önlem almaları için bilgilendirmektir. Uyarı sinyalleri
değerlendirildikten sonra muhtemel bir kriz durumuna işaret ediyorsa, hemen kriz planı
devreye sokulmalıdır. Kurumun muhtemel krizi hedef kitlesi ve medyadan önce öğrenmesi,
ona büyük bir zaman kazandıracak, gerekli önlemleri almasına yardımcı olacaktır.
-Krizin Önlenmesi: Bir krizi yönetmenin en iyi yolu, onu önlemektir. Krizler, erken
uyarı sinyallerinin alınabilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması ve işlerliğinin
sağlanmasıyla ancak önlenebilir. Yöneticinin etkinliği, alınan uyarı sinyallerini iyi
değerlendirmesi ve krizleri daha oluşmadan önleyebilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Üst yönetim
mutlaka kriz planı hazırlamalı, krizin ortaya çıkma işaretleri gözükmeye başladığı andan
itibaren de planı uygulamaya koymalıdır.
-Krizin Çevrelenmesi: Krizi önlemeye yönelik yapılacak uygulamalardan en
önemlisi, krizin çevrelenmesi, belirli bir bölgeyle sınırlı tutulması, yayılmasının önlenmesidir.
Bu evre aynı zamanda krizin kontrol altına alınma evresidir. Çevrelenen krizin yayılması
önlenmiş olacak, dar bir alana hapsedilen kriz daha sonra yapılacak uygulamalarla etkisiz hale
getirilecektir.
-İyileşme Aşaması: Bu evre, kurumun krizden sonra eski normal haline dönmesini
ifade etmektedir. Kriz durumu aşıldıktan sonra kurumun hızla eski haline dönmesi, kurumsal
kimliği ve imajı açısından önemlidir. Ayrıca kurumsal itibarın korunması ve güven unsurunun
zedelenmemesi için de kurumda işlerin kısa sürede normale dönmesi gereklidir.
-Öğrenme Aşaması: Bu aşama kurumun krizden ders çıkarmasını, öğrenmesini
kapsamaktadır. Hazırlanan kriz planının kriz durumunda ne kadar işe yaradığının ve krizi
yönetenlerin nasıl bir performans gösterdiğinin değerlendirildiği bu aşama, kurumun geleceği
açısından da önem taşımaktadır. Çünkü geçmiş krizden alınacak dersler, gelecekte
karşılaşılabilecek krizleri önlemeye yardımcı olacaktır.
Her kurum değişik koşullarda, farklı şiddetlerde ve çeşitli boyutlarda krizlerle
karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla krizlerin nasıl oluştuğunun ve hangi önlemlerin alınması
gerektiğinin bilinmesi krizlerle başa çıkabilmek için zorunludur.
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13.4. Kurumun Kültürel Şebekesi Ve Kriz…
Kurumların hayatlarını sürdürebilmesi ve başarı sağlayabilmesi için bütün politika ve
eylemleri içeren, sağlam inançlarının bulunması gereklidir.
Bir kurumun başarısında, teknolojik ya da ekonomik kaynaklar, zamanlama ya da
örgütsel yapı gibi unsurlardan önce sahip olunan ruh ve felsefe, yani kurum kültürünün çok
önemli bir rolü vardır.
Kurumun kültürel şebekesindeki her türlü olumsuzluk; çalışanlar, iş yapma biçimleri,
örgüt içi ve dışı ilişkiler, örgütsel iletişim ve örgütsel performans üzerine yansımakta ve söz
konusu süreçlerin amaçlara uygun biçimde işlemesine engel olmaktadır. Bu nedenle, kurumun
sahip olduğu kültürel yapı ve şebeke ile ilgili olan sorunların ya da kültürün güçsüz yanlarının
krizle karşılaşması halinde, yaşanan krizlerin etkisi çok daha derinden hissedilmektedir (PiraSohodol, 2004: 29).
Kurumlarda krize kaynaklık eden faktörlerden biri de kendi hayat eğrilerinde
bulundukları yerdir. Kurumlar, “doğuş, gelişme, olgunlaşma, gerileme ve çöküş” olarak
adlandırabileceğimiz çeşitli evreler yaşamaktadır.
Bu evrelerin her birinin kendine özgü temel dinamikleri, uygulama ve yönetim tarzları
bulunmaktadır. Kurumların o anda bulundukları hayat evresinin temel dinamiklerine uygun
davranış kalıpları geliştirememesi, krizle karşılaşma riskini artırmaktadır. Kurumların hayat
evrelerine genel olarak bakıldığında, en çok gelişme döneminde krizle karşılaştıkları
görülmektedir. Çünkü bu evrede kurum büyüyebilmek için her türlü imkân ve fırsattan
yararlanma çabası içine girmekte, her anlamda yoğun bir kaynak ihtiyacı içinde bulunmakta,
dolayısıyla hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de fırsat ve imkânlardan yararlanabilmek için
çevre ile olan alışverişini en üst düzeye çıkarmaktadır. Bunun sonucunda da kurumun her
türlü çevresel olumsuzluktan etkilenme ve bu olumsuzlukları kendi içyapısına taşıyarak krize
zemin hazırlama ihtimali de artmaktadır.
Ayrıca gelişme dönemlerinde kurum içinde yaşanabilecek yetki/sorumluluk çatışması
da yönetim yapısını zafiyete uğratabilmektedir. Kurumlar en çok gelişme dönemlerinde krizle
karşılaşsalar da, eğer doğru planlama, sağlıklı uygulama ve denetim gerçekleştirilmez ise
kurumların hayat evrelerinin her aşamasında krizlere sarsılma ihtimalleri her zaman vardır
(Pira-Sohodol, 2004: 30).
Kurumların kriz konusunda mutlaka proaktif davranmaları, muhtemel kriz konularını
ve alanlarını öngörebilmeleri, varlıklarını koruyabilmeleri için hayati derecede önem
taşımaktadır. Hiç kriz olmayacakmış gibi davranmak günümüz ekonomik ve siyasal
ortamında mümkün değildir. Kurumun kendi içyapısından kaynaklanmayan, hesap
edilemeyen ve müdahale edilmesi mümkün olmayan krizler kurumları etkileyebilir,
kurumların hedef kitlelerini sarsabilir, dolaylı olarak kuruma büyük zararlar verebilir. Bu
nedenle her kurum, krizlere yönelik olarak hazırlık yapmalı, kriz planları hazırlamalı, kriz
yönetim stratejilerini geliştirecek ve uygulayacak ekiplerini kurmalıdır.
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13.5. Kriz Yönetim Stratejileri
Günümüzün ekonomik, sosyal ve siyasal koşullarında her kurum krizle karşılaşma
tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle kurumların, krizleri stratejik olarak
yönetebilme becerisine kavuşması gereklidir. Karşılaştıkları krizleri doğru yöneten, az hazarla
atlatabilen kurumlar, aynı zamanda itibarlarını da koruyabilmeyi başarmaktadır.
Etkin bir kriz yönetimi için öncelikle şunlar yapılmalıdır (Ural, 2006: 100):
-Krizin boyutları hakkında kamuoyuna doğru bilgiler verilmeli, açık ve şeffaf
olunmalıdır.
-Krize hemen tepki verebilmek için çok hızlı biçimde iletişim kanalları harekete
geçirilmeli, iletişim köprüleri kurulmalıdır.
-Muhtemel belirsizliklere ve emin olmadığımız durumlara karşı tutarlı olabilmek için
esnek davranılmalıdır.
-Çeşitli sosyal paydaş gruplarının ve medyanın davranışları yakından takip edilmelidir.
-Krizi yönetecek bir kişi belirlenmeli, kamuoyuna sunulacak mesajlar tek bir elden
verilmelidir.
-Kriz ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak için kriz
yönetim ekibi oluşturulmalıdır.
-Krize tepki verebilme kapasitesine sahip olabilmek için kriz planlaması yapılmalıdır.
-Krizde kurum imajını korumak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Görüldüğü gibi kriz yönetimi, çok boyutlu bir bakış açısı, sağlam bir strateji ve
başarılı bir ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır.
Kriz yönetimi sadece kurumun üst yönetiminin işi değildir. Krizin stratejik planlarını
belki üst yönetim hazırlayacaktır ama krizin yönetimine tüm kurum çalışanları katılmalıdır.
Kurumdaki herkesin kriz yönetimi için yapacakları şeyler vardır. Bu ekip çalışmasının başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmesi aynı zamanda krizlerin daha kolay atlatılabilmesine de yardımcı
olacaktır. Kurumun hızla eski haline dönmesi, normalleşmesi de kriz yönetimindeki uyumlu
çalışmanın sonucu olacaktır.
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13.6. Kriz İletişimi
Kurumların itibarlarını korumak için karşı karşıya kaldıkları krizleri doğru şekilde
yönetebilmeleri için etkili iletişim yöntem ve tekniklerini bilmeleri ve kullanmaları da önem
taşımaktadır. Herhangi bir kriz anında etkili bir iletişim kurmak, bir kuruluşun en öncelikli
konusu olmalıdır.
Önceden hazırlanmış planların, kriz anında elde edilen bilgilerle zenginleştirilerek
hedef gruplara uygulanabilmesi için iletişim kanallarının kurulması, iletişim köprülerinin
oluşturulması gerekir. Bunun için mutlaka “kriz iletişim planı” yapılmalıdır. Etkili bir kriz
iletişim planının amacı, kuruluşu korumak, krizden mümkün olan en az zararla çıkmasını
sağlamaktır (Okay-Okay, 2001: 429).

13.7. Krizde Stratejik Başarı Faktörü: İletişim
İletişim, kriz dönemlerinde kurumlar için çok stratejik bir başarı faktörüdür. Kriz
döneminde hedef kitleler ile etkili bir iletişim kurulabilir ise krizin fırsata dönüştürülmesi bile
mümkündür.
Krizlerin fırsata dönüşmesi; tüketicinin güveninin yeniden kazanılması, işletmenin
kamu kurumları nezdindeki itibarının güçlendirilmesi, çalışanların kurumlarıyla gurur
duymalarının sağlanması, işletmeye tanıtım imkânı ve rekabet avantajının sağlanması anlamı
taşımaktadır (Ural, 2006: 111).
Kriz dönemlerinde iyi yönetilen iletişim, hem kurumun krizden daha az zararla
çıkmasını hem de krizden yeni fırsatların doğmasını sağlarken, kötü yönetilen iletişim ise
krizi derinleştirmekte, kurumun imajının, kimliğinin ve itibarının büyük zarar görmesine
neden olmaktadır. İletişim, kriz yönetiminde çok stratejik bir değerdir ve mutlaka uzman bir
ekip tarafından, kurallarına uygun olarak yönetilmelidir.
Kurumların kriz durumlarında etkili iletişim gerçekleştirebilmeleri için öncelikle
beklenmeyeni tahmin etmeleri gerekir. Bu tahminler çerçevesinde önceden oluşturulacak
iletişim planları, ani kriz dönemlerinde vakit kaybetmeden kullanılabilecektir. Kriz anında
çalışanlar ne yapacaklarını bilmelidir. Aksi takdirde kaos ve kargaşa yaşanır, her kafadan bir
ses çıkar, hedef gruplara verilen mesajlar etkili olamaz. Kriz iletişiminde en önemli
faktörlerden biri de kurum adına bir kriz sözcüsü seçmektir. Kriz ile ilgili tüm açıklamaları,
medyaya yönelik bilgilendirmeleri bu kriz sözcüsü yapmalıdır. Kriz ile ilgili açıklamaların
sadece sözcü aracılığı ile yapılması yanlış anlaşılmaları önleyecek, farklı açıklamalar
nedeniyle kamuoyunun zihninde oluşabilecek tereddütler giderilecektir (Geçikli, 2008: 234).
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13.8. Medya İle İlişkiler…
Medya ile ilişkiler kriz iletişimi yönetiminde ayrı bir önem taşımaktadır. Kriz ile
karşılaşan bir kurum ile ilgili haberler her zaman medyanın ilgisini çeker ve medya konu
hakkında detaylı bilgi öğrenmek, ilginç ayrıntılar yakalamak ister. Medyanın bu isteği, kamu
gözcüsü rolü nedeniyle, doğal karşılanmalıdır. Bu nedenle medyaya ihtiyacı olduğu bilgi, kriz
sözcüsü tarafından düzenli olarak sağlanmalı, soruları cevaplandırılmalıdır. Kriz sözcüsü
gerekli gördüğü zamanlarda medyaya açıklamayı yazılı olarak da yapabilir.
Kriz yönetim ekibinin amacı, kriz iletişimi sağlıklı yürütmek, medya ile ilişkileri
karşılıklı güvene dayalı bir şekilde sürdürmektir. Kriz dönemlerinde medya desteğini almak
çok önemlidir; kurumun krizi çabuk ve az hasarla atlatmasına yardımcı olur. Medya desteği
aynı zamanda kurumun eski normal haline bir an önce dönmesini de kolaylaştırır. Kamuoyu
kanaatlerinin çoğu medya aracılığıyla oluştuğu için, medyanın kuruma bakışı önem arz
etmektedir. Medya ile gergin bir ilişki sürdürmek, şeffaf olmamak, kamuoyundan bir şeyler
gizleniyor imajı oluşturmak medya organlarının kuruma yönelik bakışında olumsuzluklara yol
açacak, aleyhte tutum almalarına yol açabilecektir. Bu nedenle kriz iletişimini yöneten ekibin
ve kriz sözcüsünün medya ile ilişkilere ayrı bir önem vermesi ve medyayı kendi hedefleri
doğrultusunda yönetebilmeyi başarması gerekir.

13.9. Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü
Kriz dönemlerinde kurumlar en çok iletişime ihtiyaç duyarlar. Çünkü krizin sarstığı
kurumlar, hedef kitlelerine ulaşmak, durumlarını anlatmak, biraz sabır ve zaman istemek,
hatta krizden kurtulmak için desteklerini talep etmek ihtiyacındadırlar. Bu nedenle kurumların
krize girmemesi için hayati derecede önemi olan stratejik iletişim ve halkla ilişkiler
yönetiminin, kurumlar krize girdikten sonra da önemli devam etmekte, bu defa da krizden
hızla çıkabilmek, yeniden normale dönebilmek için stratejik planlar yapması gerekmektedir.
Kriz dönemlerinde kamuoyu mutlaka yeterli düzeyde bilgilendirilmelidir, eğer bu
yapılmaz, gerçekler kamuoyu ile paylaşılmaz ise ortaya çıkan iletişim boşluğunu mutlaka
söylentiler ve kurum aleyhine yapılan dedikodular hemen dolduracaktır. Böylesi bir durum
güven probleminin dorukta olduğu kriz anlarında kesinlikle istenmeyen bir gelişmedir.
Krizlerin temelini oluşturan ya da kriz sonrası ortaya çıkan güven sorunu, ancak etkili iletişim
ve halkla ilişkiler yönetimi ile çözülebilir.
Kriz dönemlerinde erken uyarı sinyallerinin alınabilmesi ancak hedef kitlelerle
kurulacak iki yönlü simetrik iletişim ile mümkündür. Bu noktada proaktif kriz yönetiminde
stratejik halkla ilişkiler yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Hedef kitlelerle kurulacak
etkin iletişim ile onların değişen beklenti ve isteklerini öğrenmek mümkün olabilmektedir.
Hedef kitlenin istek ve beklentileri öğrenildiğinde, ilerde sorun olarak kurumun karşısına
çıkabilecek konular daha sorun ortaya çıkmadan kaynağında çözülebilmektedir. Halkla
ilişkiler yönetiminin proaktif yaklaşımı sayesinde, kurumlar kendilerini krizlerden
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koruyabilmekte, hedef kitleleri ile sağlıklı ve sürekli bir ilişki geliştirebilmektedir (Ural,
2006: 124).
Kriz yönetimi konseptinin krizlerin öngörülmesi, önlenebilmesine çalışılması,
önlenemiyorsa zararın en aza indirilmesi, kriz sonrasında şirketin eski durumuna
döndürülmesi ve bunun bir plan dâhilinde yapılması ekseni üzerinde oturtulması, kriz
yönetiminde halkla ilişkilere kitle iletişim araçlarının yaklaşımlarını bilmenin ötesinde
sorumluluklar yüklemektedir. Kriz yönetiminin esası, bilginin doğru yönetilmesine ve
iletişimin başarılı yönlendirilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla kriz yönetiminde halkla
ilişkiler yönetiminin her aşamada doğru bilgi elde edebilecek kaynakları belirlemesi,
kaynaklardan nasıl bilgi alınacağını, alınan bilgilerin kimler tarafından nasıl
değerlendirileceğini tespit etmesi ve kararların hangi hedeflere ve hangi iletişim araçları ile
iletileceğini saptaması gerekmektedir (Pira-Sohodol, 2004: 261).
Görüldüğü gibi kriz dönemlerinde halkla ilişkiler yöneticisi, kriz yönetim ekibinin en
stratejik koltuklarından birine oturmakta ve yapacağı stratejik hamlelerle kurumu kısa sürede
krizden kurtarıp eski normal haline döndürebilme gücünü elinde bulundurmaktadır. Önemli
olan bu gücün doğru ve yerinde kullanılmasıdır. Ayrıca halkla ilişkiler uygulamalarından
etkin sonuçlar alınabilmesi için kurumların halkla ilişkiler yönetiminin önemini kavraması ve
bunu kurumsal kültürüne de yansıtması zorunludur. Yani kurum halkla ilişkiler yönetimini
sadece kriz dönemlerinde değil, hayatının tüm evrelerinde stratejik olarak kullanmalı, yönetim
yapısında etkin bir konum vermeli, gelişen teknik ve yöntemleri takip ederek kurumunu
sürekli olarak dinamik ve gelişmeye açık tutmalıdır. Böyle bir bakış açısı ve yaklaşım aynı
zamanda kurumları krizlerden koruyacak, çalışanlarının mutluluğunu, hedef kitlesinin ise
memnuniyetini artıracaktır.

13.10. Krizden Çıkışta Güven İnşası
Küreselleşme sürecinde yaşanan yoğun rekabet, kurumları pek çok yeni tehdit ve
risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler de
kurumların çevresel faktörlere ve kamuoyu desteğine olan bağımlılıklarını artırmaktadır.
Kurumlar rekabet ortamında ayakta kalabilmek, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek,
hızla değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilmek için hep hedef kitlenin, yakın çevrenin
ve kamuoyunun yoğun desteğine ihtiyaç duymaktadır.
Bu durum da kurumun bu ihtiyaçlarını sağlayacak halkla ilişikler yönetiminin önemini
artırmaktadır. Yoğun rekabet ortamında ve belirsiz ekonomik koşullarda krize giren
kurumların durumu daha zordur; Krizden çıkmak için çok fazla çaba harcanması, güvenin
yeniden tesis edilmesi gerekir. Böylesi güç koşullardan kurumların fazla yara almadan eski
durumlarına dönmesinde en aktif görevlerden birini halkla ilişkiler yönetimi yapmaktadır. Bu
gibi durumlarda, küresel rekabet ortamının parametrelerinin bilinmesi, siyasi ve ekonomik
dengelerin doğru analiz edilmesi zorunludur. Kurumun kriz ortamında gideceği yönün tayin

254

edilmesinde, alacağı önlemlerin belirlenmesinde mutlaka derinlikli stratejik bakış açısına
ihtiyaç duyulacaktır. Bu da ancak yetkin bir halkla ilişkiler yönetimi tarafından yapılabilir.
Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler yönetimine düşen görevleri özetle şu şekilde
sıralamak mümkündür (Budak-Budak, 1995: 211):
-Kriz durumunda kurum içinde etkili ve güvenilir bilgi akışı sağlamak, dış hedef
kitleye yönelik iletişim kanallarını sürekli açık tutmak
-Muhtemel kriz alanlarını öngörerek her durum için ayrı ayrı kriz iletişim planı
hazırlamak ve bu planları sürekli güncellemek
-Kriz durumunda medya ile ilişkilerin nasıl yürütüleceğini planlamak ve meydanın
ihtiyacı olan bilgiyi kısa sürede almasını sağlayacak organizasyonu kurmak
-Kriz durumunda kurum adına açıklamaları yapacak kriz sözcüsünü yönlendirmek,
gerekli bilgiler ile donatmak
-Kriz durumunda kurumun kamuoyuna açık, şeffaf ve dürüst davranmasını sağlamak,
varsa hatanın kabul edilmesini temin ederek güven unsurunu yeniden inşa etmek
-Tüm iletişim süreçlerinde kurumun verdiği mesajların inandırıcı, açık, dürüst, kolay
ulaşılabilir, tarafsız ve yapıcı olmasına özen göstermek.

Halkla ilişkiler yönetiminin uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilen kurumlar,
krizlerden korunmayı ve kurtulmayı kolaylıkla başarabilmektedir. Halkla ilişkiler
yönetiminin, kurumun üst düzey yöneticilerine ve kriz yönetim ekibine sağlayacağı stratejik
yol haritaları, engellerin aşılmasında büyük rol oynamaktadır.
Her kriz kurumlara zarar vermeyebilir, derin yaralar açmayabilir; eğer iyi
yönetilebilirse kimi krizlerden önemli fırsatlar da çıkartılabilir. Halkla ilişkiler yönetimi,
süreci iyi yöneterek, kurumun potansiyelini harekete geçirerek ve koşulları sağlıklı analiz
ederek kurumların aleyhine gibi gözüken durumlardan, beklenmedik yararlar çıkartabilir.
Bu nedenle kurumlar, hem her şeyin yolunda gittiği zamanlar da hem de kriz
ortamlarında mutlaka halkla ilişkiler yönetimine etkin bir rol vermeli, yönetimin
iyileştirilmesi, insan kaynaklarının fonksiyonlarının artırılması, çalışan mutluluğu, hedef kitle
memnuniyeti gibi stratejik konularda halkla ilişkiler yönetiminin katkılarına açık olmalıdır.
Kurumları krizlere sürükleyen insanların aldığı kararlardır. Kurumları krizlerden
çıkartacak olan da yine insanların alacağı kararlar olacaktır. Krize neden olan kararlar eksik,
yanlış ve hatalı iken, kurumları krizden çıkartacak kararlar stratejik değeri yüksek isabetli
kararlar olacaktır.
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Uluslararası ve kültürler arası iletişim kampanyaları yürütürken, her zaman kriz
olasılığı akılda tutulmalı, bazen kurumdan, bazen de konjonktürel olarak ortaya çıkabilecek
krizlere her zaman hazırlıklı olunmalıdır.
Krizlere zamanında müdahale edemeyen, etkin şekilde kriz ile baş edemeyen
markalar, ne kadar kaliteli ürün ya da hizmet üretirlerse üretsinler, olumsuzluklardan
kendilerini koruyamaz, zarar görmekten kurtulamazlar.
Hele hele bir başka toplumun kültürüne, yaşam biçimine yönelik aşağılayıcı ya da
dışlayıcı bir mesajdan kaynaklanan krizlerin bir anda büyüme, alevlenme ihtimali çok daha
fazladır. Bu tür krizlerin çözümü de çok güçtür. Bu nedenle reklam ya da halkla ilişkiler
kampanyalarında söylenen sözlere, verilen mesajlara çok dikkat edilmesi gerekir. Nefret
söyleminden, yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
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Uygulamalar

Ülkemizde son yıllarda krize girmiş bir markayı inceleyerek, krizden nasıl çıktığını
anlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları

Krizden çıkmada medya ile iyi ilişkilerin önemi var mıdır?
Kriz öncesinde medya ve müşteriler ile kurulan iyi ilişkiler, kriz dönemlerine nasıl
yansımaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde yönetilmeyen krizlerin kuruma/markaya çok büyük zararlar verdiğini
gördük. Anladık ki, kriz bazen hiç beklenmedik anda gelebilir; onun için her zaman krizlere
hazırlıklı olmak gerekir.
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Bölüm Soruları
1)Krizin kaç önemli aşaması vardır?
A)5
B)4
C)7
D)3
E)8

2)Krizin ilk aşaması hangisidir?
A)Öğrenme aşaması
B)Değerlendirme
C)Tespit aşaması
D)Gözlem yapma
E)Önleme

3)Krizi önlemeye yönelik yapılacak uygulamalardan en önemlisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Krizin tespiti
B)Krizin çevrelenmesi
C)Öğrenme
D)Ders çıkarma
E)Değerlendirme
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4)Krizle ilgili bilgileri ve gelişmeleri takip edern, koordinasyonu sağlayan
kimdir?
A)Genel müdür
B)CEO
C)İnsan kaynakları direktörü
D)Medya direktörü
E)Kriz yönetim ekibi

5)Krize tepki verebilme kapasitesine sahip olmak için ne yapılmalıdır?
A)Görüntü
B)İşbirliği
C)Kriz planlaması
D)İmaj
E)Algı

6.Krizi tanımlayan yaklaşımlardan 3 tanesini sayınız.
7.Krizin birinci aşaması olan tespit aşamasını açıklayınız.
8.Krizden sonra iyileşme aşamasında neler yapmak gerekmektedir? Anlatınız.
9.Kurumun kültürel şebekesi ile kriz arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
10.Krizin etkin yönetimi için yapılması gerekenlerden 4 tanesini sayınız.

Cevaplar
1)A
2)C
3)B
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4)E
5)C
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14. STRATEJİK İTİBAR YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Stratejik itibar yönetimi
14.2.İtibar nasıl elde edilir
14.3.Kurumsal itibar iletişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İtibarlı olmak ile ünlü olmak aynı şey midir? Değilse, farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İtibar yönetimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Kurumsal itibar, sosyal paydaşların kurumun geçmiş siciline dayanan kolektif fikri olarak da
değerlendirilmektedir. Kurumun itibarı öylesine önemlidir ki, kuruma iyi bir isim ve imaj
oluşturmak, oluşan bu markanın sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal ve stratejik hedeflere
ulaşabilmek için sosyal paydaşlardan olumlu geribildirimler almayı başarmak, ancak kurum
itibarının iyi ve doğru yönetilmesiyle mümkün olabilmektedir. İnsanların ve kurumların en
önemli varlığı itibarlarıdır. Toplumda itibar kazananlar toplumu yönlendirme, daha çok iş
kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatlarını yakalarlar. İtibar, uzun bir
sürede tutarlı davranışlarla kazanılır, ancak çok kısa sürede yitirilebilir. İtibar kazanmanın özü
Mevlana’nın şu sözleriyle özetlenebilir: “Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol”
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14.1. Stratejik İtibar Yönetimi
İletişim kampanyalarının önemli bir unsuru da itibarın yönetilmesidir. Uluslararası ve
kültürlerarası iletişim kampanyalarında markanın/kurumun itibarının yönetilmesi,
saygınlığının korunması ve geliştirilmesi öncelik taşımaktadır.
İtibar ve saygınlık; markalar ve kurumlar için hayati derecede önem taşımaktadır.
Çünkü itibarı olmayan hiçbir markanın sözüne güvenilmez, saygınlığı olmayan hiçbir
kurumun yanında kimse yer almaz. Günümüz dünyasında küresel çapta marka değeri elde
eden işletmelerin ortak özelliği, iletişim yönetimlerinde aynı zamanda itibar yönetimine de
yer vermeleri, bu konuda son derece hassas olmalarıdır.
Bu bölümde itibar yönetimini detaylı şekilde inceleyeceğiz.

14.2. Kavram Olarak İtibar
İtibar, bir kurumun ya da kuruluşun genel bir değerler dizisine dayanan güvenilirliği,
güvene layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif
yargıdan oluşmuş bir bütündür.
Çok önemli bir değer olan itibar, bir kurumun faaliyetlerini, eylemlerini, ürün ve
hizmetleri hakkındaki beklenti ve tepkileri, geleceğe yönelik öngörüler ile geçmişin
yansımalarını kapsamaktadır. İtibar aynı zamanda, kurumun hissedarları, çalışanları, hedef
kitleleri, kurumla dolaylı ilişki içinde olan sivil toplum kuruluşları ve kitle iletişim araçları
tarafından benimsenen görüşlerin toplamı olarak da ifade edilebilir.
Bir kurumun itibarı, kurumun değişen ve dönüşen dinamik yönlerine vurgu yapar.
Kurum itibarı, kurumdan ayrı olarak ölçülebilir ve gözlemlenebilir. İtibar, kurumun geçmişte
yaptığı eylemlerin yanı sıra gelecekte yapacağı eylemlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle
itibar, algıya dayalı bir kavramdır ve kurum imajı ile de doğrudan ilişkilidir (OkayOkay,2001:452).
İtibar yönetimiyle ilgili pek çok tanımdan en yaygın olarak kullanılanı şudur:
“Örgütsel bir değer olarak itibarın önemini kabul eden ve bir kuruluşun önemli hissedar
grupları nezdinde stratejik olarak uygun bir itibarı kazanabilmesi için itibara ait göstergelerin
tamamıyla anlaşıldığı, değerlendirildiği ve incelendiği bir ortamda yönetim kararlarının
alınmasını sağlamaya çalışan bir danışmanlık disiplini; stratejik tasarımını başarmada
kuruluşu desteklemek için hedef kitleleri sıralayan, yönetimin amaçlarına karşı bu grupların
direncini azaltmaya çalışan, bir değer olarak itibarı yükseltmeyi hedefleyen bir yönetim
işlevidir” (Pira-Sohodol, 2004:139).
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14.3. Kurumsal İtibar
Kurumsal itibar, sosyal paydaşların kurumun geçmiş siciline dayanan kolektif fikri
olarak da değerlendirilmektedir. Kurumun itibarı öylesine önemlidir ki, kuruma iyi bir isim ve
imaj oluşturmak, oluşan bu markanın sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal ve stratejik
hedeflere ulaşabilmek için sosyal paydaşlardan olumlu geribildirimler almayı başarmak,
ancak kurum itibarının iyi ve doğru yönetilmesiyle mümkün olabilmektedir (Ural, 2006:172).
Kurumsal itibar yönetimini, kurum kimliği ve kurum imajı ile karıştırmamak gerekir.
Bu üç kavram birbirleriyle yakın bir ilişki içinde bulunsalar da yaptıkları görev bakımından
farklılık arz ederler.
Kurum imajı daha düşünceye dayalı bir kavram, kurum kimliği ise daha fiziksel bir
kavramdır. Kurum imajı, kamuoyunun örgüt hakkında ne düşündüğünü tanımlarken, kurum
kimliği kamuoyunun örgütü nasıl tanıdığı ve gördüğünün ifadesidir. Oysa itibar, imaj ve
kimlikten farklı olarak hem iç hem de dış hedef kitlenin ürünüdür; örgütün bütün hedef
kitlelerinin algılamalarına dayanmaktadır (Ural, 2006:173).
Kurumsal kimlik, kurumun kendini kamuoyuna tanıtmak için kullandığı kurum adı,
logosu, reklam sloganı gibi semboller ve anlatımlardır. Kurumsal imaj, bir kişinin kurum
hakkında sahip olduğu inanç ve hislerden oluşan genel bir değerlendirmedir. Kurumsal itibar
ise, bir kişinin kurum hakkındaki imajını çağrıştıran gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk ve
bütünlük gibi değerleri kapsamaktadır. Bu nedenle kurumsal itibar yönetimi; içerisinde hem
kurumsal kimlik hem de kurumsal imaj unsurlarını barındıran ve hedef kitlede olumlu etki ve
algı oluşturmayı amaçlayan bir iletişim sürecidir (Geçikli, 2008: 139).

14.4. Kurumsal İtibar Neden Yönetilmeli?
Kurumsal itibarın yönetilmesi gerekmektedir çünkü yönetilmeyen itibar kısa sürede
kurum aleyhine olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. İtibarın yönetilmesi şu gerekçelerden dolayı
da önem taşımaktadır (Kadıbeşegil, 2006: 176):
-Şirket vizyonun içselleştirilmesi, kurum kültürü ve değerlerinin tanımlanması
-Etik değerler ile birlikte hesap verilebilirlik uygulamaları
-Uluslar arası muhasebe standartlarının benimsenmesi ve şeffaflık yönetimi
-Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve yönetimi
-Çalışan memnuniyeti ve çalışanların kariyer gelişim planları politikası
-Müşteri memnuniyeti politikaları ve müşteri odaklılık
-AR-GE ve inovasyon yetkinliği
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-Üçlü raporlama (Finansal, sosyal ve ekolojik çevre uygulamaları).

Kurumsal itibar yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle önemlidir ve bir kurum için
hayati derecede stratejik değer taşımaktadır.

14.5. İtibar Kazanılır ve Değerlidir…
Markalar vaat eder, itibar ise kazanılır. Ürünleri ve hizmetleri temsil eden markalar
çeşitli vaatlerde bulunurlar. Bu vaatlerin tüketicilerin beklentileri ile buluştuğu süreçte marka
değeri oluşturulur. Bu değer, rekabeti yönlendirir ve şirketin değerini artırır. İtibar ise
kazanılır; itibar başkalarının bizi takdir etmesi ile elde edilir. Kurumun kendi kendini övmesi
ve iyi olduğunu iddia etmesi, itibarlı olduğu anlamına gelmez. Toplumun takdiri ile elde
edilen itibarın sağladığı değerin gerçek karşılığı ise sanılandan çok daha fazladır (Kadıbeşegil,
2006: 58).
İtibar değerlidir; çünkü soyut değer olan itibar uzun vadede somut sonuçlar, değerler
üretir. İyi itibara sahip kurumlar, ürün ve hizmetleri için yüksek fiyat talep edebilirler, sadık
çalışanlara sahip olabilirler, kriz dönemlerini en az hasarla atlatabilirler.
İtibar değeri, bir kurumla ya da onun markalarıyla ilgili kamuoyu algılamalarının
doğrudan bir fonksiyonudur. İtibar önemlidir çünkü hangi ürünün satın alınacağı, hangi firma
için çalışılacağı ve hangi hisse senedinin alınacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte,
yönlendirmektedir (Ural, 2006: 178).

14.6. Kurumlar, İtibar İle Geleceğe Yönelir
İnsanların ve kurumların en önemli varlığı itibarlarıdır. Toplumda itibar kazananlar
toplumu yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme
fırsatlarını yakalarlar. İtibar, uzun bir sürede tutarlı davranışlarla kazanılır, ancak çok kısa
sürede yitirilebilir. İtibar kazanmanın özü Mevlana’nın şu sözleriyle özetlenebilir: “Ya
olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol”
Bir başka ifadeyle, eylemlerin söylemlerle tutarlı olması ve eylemlerin nedenlerinin
aktif olarak iletişiminin sağlanması itibar kazanmanın esasını oluşturur.
Şirketler itibar kazandıkça marka değerlerini ve dolayısıyla şirket değerlerini
yükseltirler. Bu nedenle kurum ve kuruluşlar sürdürülebilir kârlılık için itibarlarına özel önem
gösterirler. İtibarına önem veren şirketler sadece müşterileriyle olan ilişkilerine değil, aynı
zamanda çalışanları, yatırımcıları, tedarikçileri ve çevresiyle olan ilişkilerine de önem verirler.
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İlişkilerin tümünde tutarlı ve ilkeli davranışlar sergilenmesine dikkat eden şirketler daha kolay
itibar kazanırlar.

14.7. Paranın Satın Alamadığı Değer: İtibar…
İtibar kazanmak için birçok boyutta tutarlı davranış göstermek gerekir. Öncelikle,
şirketler sundukları ürün ve hizmetlerle farklılık yaratarak ekonomik değer oluşturmalıdır.
Rekabette başarılı olmak, büyümek ve kârlı olmak itibar kazanmanın önemli
adımlarından biridir. Aynı zamanda başarı kazanırken hukuk ve toplumsal beklentileri
oluşturan etik kurallarına da uymak gerekir. Bunların yanı sıra şirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk kavramı kapsamında bilgi ve diğer kaynaklarını toplumsal sorunların çözümü için
gönüllü olarak harekete geçirmeleri de toplumda itibar kazanmalarına yardımcı olur. İtibar
için şirketler, müşteri memnuniyetini sürekli olarak artırmak için özel çabalar göstermelidir.
Meşhur olmak ile itibarlı olmak karıştırılmamalıdır, çünkü iki kavram arasında çok
önemli farklılıklar vardır. İtibar, para ile satın alınabilecek bir ürün ya da hizmet değildir.
Mutlaka kurumun halkla ilişkiler yönetimi aracılığı ile çok uzun yıllar emek vererek ve
çalışarak itibarı elde etmesi gerekir. İtibar elde edilmesinde saygınlık, toplumun
hassasiyetlerine duyarlılık, sosyal sorumluluk, ürün/hizmet kalitesinin sağlanması ve
sürdürülmesi çok önemlidir (Geçikli, 2008: 138).

14.8. İtibar Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli
İtibarlarına önem veren şirketler, risk yönetimine de önem vermek zorundadır. Risk
yönetimi, itibarı zedeleyebilecek durumları önceden görüp önlem almayı, riskler
gerçekleştiğinde ise hızlı hareket edebilmeyi sağlayacaktır. Kurumların itibarlarını
oluştururken şu noktalara dikkat etmeleri önem taşımaktadır (Argüden, 2003: 11):
-Bir kurumun itibarını oluşturan en önemli unsur, müşteri tatmininin yüksek
olmasıdır. Bu nedenle itibar kazanmak için en öncelikli adım ürün ve hizmet
kalitesinin sürekli geliştirilmesi için çaba göstermek olmalıdır.
-Kurumun hem iç hem de dış hedef kitlesine karış verdiği sözlerden dönmemesi,
sektörde bilgi ve danışma kaynağı olarak algılanması da itibarı artırmaya yardımcı
olmaktadır.
-Hata yapıldığında bunu kabullenip çözüm üretmek, toplumun güvenini kazanmak için
gerekli bir yaklaşımdır.
-Çalışanlara ve paydaşlara kurumun misyonu
kazandırabilmenin de itibarı artırıcı bir etkisi vardır.

doğrultusunda

heyecan
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-Kurumun üst yönetiminin iç ve dış çevreyle bizzat etkileşimde bulunması ve kişisel
kimliğin kurumsal kimlik ile tutarlılık göstermesi de itibar kazanmada fayda
sağlamaktadır. Nitekim, kurumların değerlerini şekillendiren kurucu girişimciler
genellikle kurumda kendi değerlerini yansıttıkları için bu tutarlığı daha kolay
yakalarlar.
-İletişimde kullanılan mesajların rakamlarla tutarlı olmasının ötesinde mantıksal bir
çerçeveye, modele oturması da güven unsurunu artırıcı, dolayısıyla itibarı yükseltici
bir etki yapmaktadır.

14.9. İtibar Yönetiminde Temel İlkeler…
vardır.

İtibar yönetiminin temelinde “bütünsellik, tutarlılık, kalıcılık, sürdürülebilirlik” ilkeleri

İtibar yönetimini etkin olarak gerçekleştirebilmek için kurumun öncelikle kendi
konumlandırmasına yönelik paydaşlarını ve onların beklentilerini net olarak belirlemesi
gereklidir.
Paydaşların her birinin, kurum hakkında farklı kaynaklardan elde ettiği duyumları,
deneyimleri, görüşleri ve bunlar doğrultusunda geliştirdikleri beklentileri bulunabilir. Bu
nedenle, öncelikle kurum için kilit paydaşların kim olduğu, onların kurum hakkındaki mevcut
algılamaları irdelenmeli, daha sonra beklentileri netleştirilmelidir.
Kurumların bütün paydaşlarının isteklerine cevap verecek bir kimliğe sahip olması
mümkün olmadığından, kurumların kendi önceliklerini tespit etmesi, rakipleri karşısındaki
anlamlı, güvenilir ve benzersiz yanlarını belirlemesi gereklidir.
Kurumlar, ‘herkes için her şey’ olmak yerine, kurumun kendini ayrıştırıcı özelliklerini
ortaya koyabilmeli, farklılaşmayı hedeflediği noktalara odaklanmalı, bu alanlarda
sürdürülebilir ve benzersiz değer oluşturmak için yapacakları konusunda uzlaşmalıdır.
Kurum bu aşamada durumunu değerlendirmeli, kendisinden beklenenleri ve kendisi
tarafından arzu edileni ortak bir paydada buluşturarak, tüm süreci tutarlı ve bütünsel bir
şekilde yönetmelidir (Kuyucu, 2003: 15).

14.10. Kurumsal İtibarın İletişimi
Kurumsal itibarın iletişimi de büyük önem taşımaktadır. Kurumsal itibarın etkin bir
şekilde yönetimi, toplumdaki kanaatleri olumlu yönde etkilemeye yöneliktir ve algılamaların
gerçeklerle örtüşmesini hedeflemektedir.
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Kurumsal itibarın günümüzdeki en etkili iletişim ortamlarını üçlü raporlama kavramı
bir araya getirmektedir. Kurumların her yıl yayınladıkları finansal faaliyet raporlarının yanı
sıra, ekolojik çevre ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki performanslarına dair
raporlar da yayınlamalarını öngören üçlü raporlama sistemi, itibara doğrudan yansımaktadır.
Üçlü raporlama sistemini kullanarak, finans faaliyet raporunun yanı sıra diğer iki
raporu da yayınlayan kurumlar, hedef kitleleri nezdinde itibar yönetimi konusunda mesafe
almış, itibarını yönetmeye başlamış şeklinde algılanmaktadır (Kadıbeşegil, 2006: 254).

14.11. İtibar Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü
Kurumsal itibarın yönetilmesi aslında iletişimin etkin yönetilmesi anlamına
gelmektedir; çünkü itibar yönetiminin temelinde iletişim yönetimi yatmaktadır. Halkla
ilişkiler faaliyetlerini, marka iletişimini, reklam ve tanıtım faaliyetlerini, müşteri ilişkilerini,
insan kaynaklarını, stratejik iletişim sürecini yönetmeden kurum itibarını yönetebilmek
mümkün değildir.
Bu nedenle stratejik iletişim sürecinin kurumda etkin bir şekilde yürütülmesinden
sorumlu olan halkla ilişkiler yönetiminin uygulamaları, üst yönetim tarafından desteklenmeli,
iletişim yönetimini sekteye uğratacak ya da aksatacak her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır.
İtibar yönetimi, halkla ilişkiler yönetiminin çift yönlü simetrik modelinden
yararlanarak karşılıklı anlayış, etkileşim ve iletişime dayalı uzun vadeli bir perspektif
oluşturabilir. Böyle oluşturulacak bir itibarın kuruma katkısı çok daha fazla olacağı gibi
sürdürülebilirlik oranı da daha yüksek olacaktır.

14.12. Kurumsal İletişim
Kurumsal iletişim; “iç ve dış iletişimin bütün bilinçli kullanılmış formları vasıtasıyla
kurumun bağlı olduğu gruplarla ilişki kurmak için uygun bir temel oluşturmak amacıyla,
mümkün olduğunca etkili ve iyi düzenlenmiş bir yönetim aracı” olarak tanımlanmaktadır
(Ural, 2006:147).
Bir kurumun kimliğini, çok sayıdaki kurumsal paydaşlara ileten resmi ve gayri resmi
kaynaklardan gelen mesajların toplamı olan kurumsal iletişim; kontrol edilen kurumsal
iletişim, kontrol edilmeyen iletişim ve dolaylı iletişimi kapsamaktadır.
Kontrol edilebilir kurumsal iletişim; yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve
organizasyonel iletişim olarak kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Kurumsal iletişim bu üç önemli
fonksiyonu çevrelemektedir. Kontrol edilemeyen iletişim, kurumun çalışanları ve dış
kurumsal paydaşları arasındaki ilişkilerden kaynaklanan iletişimi içermektedir. Dolaylı
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iletişim ise, kurumun dış hedef kitlesi ile kurduğu tüm iletişim şekillerini ifade etmektedir
(Ural, 2006:147).
Kurumsal imaj oluşumunda halkla ilişkiler uygulamalarının çok önemli bir yeri
bulunmaktadır. Yapılan halkla ilişkiler etkinlikleri, kurum imajını güçlendiren en önemli
iletişim araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir.
Halkla ilişkiler yoluyla kurumsal imaj oluşturmak için müşteri memnuniyeti sağlamak,
toplumla iyi ilişkiler kurmak, tanıtım çalışmaları yapmak, medyada kurumla ilgili olumlu
haberlerin yer almasını temin etmek, etkin bir kurum için sağlıklı bir iletişim ortamı
sağlamak, kurum çalışanlarını motive etmek, iletişim teknolojilerinden yararlanmak büyük
önem taşımaktadır (Bakan, 2008:303).
Halkla ilişkiler uygulamalarının kurum imajının oluşturulmasında kullanılması, yeni
yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, yoğun rekabet
ortamında farklılaşmanın sağlanması ve çevre desteğinin sürekli kılınması gibi stratejik değeri
çok yüksek katkılar sağlayacaktır.
Halkla ilişkiler uygulamaları yoluyla kurumun çevre ile iyi iletişim kurmasının
sağlanması, kuruma itibar, saygınlık ve güven olarak geri dönmektedir.
Halkla ilişkiler yönetimi önce kurumun kendi içindeki çalışanlarını motive etmeyi,
onları kurumlarıyla gurur duyar hale getirmeyi amaçlamakta, daha sonra bu çalışanların
katkılarıyla kurumu dış hedef kitlesinin gözünde güvenilir, inanılır ve saygın bir kurum haline
getirmeyi hedeflemektedir (Gürüz, 2004: 800).
Kurumlar; kontrol edilen kurumsal iletişim, kontrol edilmeyen iletişim ve dolaylı
iletişim süreçlerini doğru yönettiklerinde, aynı zamanda kurumlarının itibarlarını da yönetmiş
olacaklardır. Çünkü bu iletişim süreçlerinde yaşanacak aksamalar, zafiyetler ve istenmeyen
durumlar, doğrudan kurumun itibarına olumsuz şekilde yansımaktadır.
Kurumlar için çağımızın en stratejik unsurlarının başında iletişim gelmektedir.
Kurumlar/markalar iletişim alanında kendilerini sürekli geliştirmeyi hedeflemeli, aksayan
yanlarını kısa sürede tespit edip onarmayı becerebilmeli ve iletişim kanallarını devamlı açık
tutmayı öncelemelidir. İtibarın zor kazanılıp kolay kaybedildiği asla unutulmamalıdır. İletişim
süreçlerinde yaşanan kimi küçük aksaklıklar, kısa sürede istenmeyen şekillere bürünmekte,
büyümekte, itibarı zedeleyen bir hal alabilmektedir.
Özellikle uluslararası alanda faaliyet yürüten küresel markaların istenmeyen
durumlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir ve bu tür durumlara zamanında müdahale
edilmediği takdirde olumsuzlukların artması muhtemeldir. Kısa süre içerisinde krizin
büyümesi, çapının genişlemesi, sosyal medyada yankılanması beraberinde itibar kaybını,
markanın zarar görmesini de getirmektedir.
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Uygulamalar

İtibar endeksinde yer alan ilk 3 markayı inceleyiniz. Ve itibarlı olmalarında hangi
etkenler öne çıkmakta araştırınız.
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Uygulama Soruları

Bir ürün veya hizmeti satın alırken sizin için kurumun itibarlı olması ne kadar
önemlidir? Düşününüz. Önemli ise nedenlerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde itibarın stratejik değerini, mutlaka yönetilmesi gerektiğini öğrendik. Çok
zor elde edilen itibar, eğer hata yapılırsa çok kolay kaybedilmektedir. Bu nedenle
kurumlar/markalar/ülkeler itibarları üzerinde hassasiyetle durmalı, onu her daim korumak için
çalışmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)Sosyal paydaşların kurumun geçmiş siciline dayanan fikrine ne ad verilir?
A)Kurumsal itibar
B)Sosyallik
C)Kurumsallık
D)Kamu yararı
E)Düşünce

2)İtibar yönetiminin kaç temel ilkesi vardır?
A)4
B)5
C)6
D)2
E)3

3)Etkin ve başarılı bir itibar yönetimi için halkla ilişkilerin hangi modelinden
yararlanılmalıdır?
A)Asimetrik model
B)İletişimsel model
C)Çift yönlü simetrik model
D)Basın ajansı modeli
E)Çift yönlü asimetrik model
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4)Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” sözü aşağıdaki
kavramlardan en çok hangisi ile ilişkilidir?
A)Algı
B)Halkla ilişkiler
C)Reklam
D)İtibar
E)Pazarlama

5)Kurum imajı, ………….dayalı bir kavramdır.
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
A)Öngörüye
B)Tartışmaya
C)Düşünceye
D)Fiziksel yapıya
E)Çevresel etkiye

6.İtibarlı olmak ile ünlü olmak arasındaki farkı açıklayınız.
7.Kurum imajı ile kurumsal kimlik arasındaki farkı anlatınız.
8.Kurumsal itibarın mutlaka yönetilmesi gerektiğine gerekçe olarak neler
söyleyebilirsiniz?
9.İtibar yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan 3 tanesini sayınız.
10.İtibar yönetiminde sürdürülebilirlik ilkesini açıklayınız.

Cevaplar
1)A
2)A
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3)C
4)D
5)C
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