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I

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

Halkla İlişkiler Mesleği toplumun, insanın anlaşılabilmesi, anlamlandırılması ve
yönlendirilmesi bağlamında oldukça önemli bir iletişim yönetimidir. Bu mesleğin amaç, işlev
ve uygulama alanlarının bilinmesi ve bilinçli stratejilerle uygulanabilmesi oldukça gereklidir.
Halkla ilişkiler mesleğini en etkili biçimde uygulayabilmelerine yardımcı olmak için
hazırlanmış olan bu kitabın yararlı olması dileğiyle öğrencilerimize sunuyorum.
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1. HALKLA İLİŞKİLER DİSİPLİNİ
Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Seda Mengü

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde halkla ilişkiler mesleğine ilişkin kavram ve konular ele alınacak. Halkla
ilişkilerin tarihsel gelişimi bağlamında hangi paradigmalar doğrultusunda işlevini nasıl yerine
getirdiği irdelenecek. Farklı ülkelerde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel aşamaları ele
alınacak. Halkla ilişkiler ve kültür arasındaki ilişki tartışılacak.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Halkla ilişkilerin amaç, işlev ve kapsamı nedir?

2.
Hakla ilişkilerin işlevselci ve ortaklaşa oluşturum yaklaşımları bağlamında
fonksiyonları nelerdir?
3.
nelerdir?

Avrupa’da ve Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmalarının işlevsel farklılıkları

4.

Halkla ilişkiler ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

5.

Halkla ilişkiler de kullanılan modeller ve roller hangileridir?

3

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Halkla
ilişkilerin Halkla ilişkilerin amaç, Halkla ilişkilerin işlev ve amaçlarını
amaç,
işlev
ve işlev ve kapsamı farklı açıklayan farklı literatür kaynakaları
modeller
ve
roller araştırabilir.
kapsamı.
bağlamında öğrenilecektir.
Halkla
ilişkilerin Halkla ilişkileri farklı Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
işlevselci ve ortaklaşa paradigmalar
araştırılabilir.
oluşturum modeli.
doğrultusunda açıklayan
işlevselci ve ortaklaşa
oluşturum
modeli
öğrenilecektir.
Farklı
ülkelerdeki Farklı ülkelerde yapılan Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
halkla
ilişkiler halkla ilişkiler çalışmaları araştırılabilir.
çalışmaları.
öğrenilecektir.
Halkla ilişkiler ve Kültür
kavramı Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
kültür arasındaki ilişki. bağlamında
kurumlar, araştırılabilir.
Örnek
çalışmalar
toplum
ve
iletişim irdelenebilir.
çalışmaları
arasındaki
ilişki öğrenilecektir.
Kamuoyu, söylem ve Bir söylem yaratıcı olarak Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
medya ilişkisi.
halkla ilişkilerin kamuoyu araştırılabilir.
oluşturması ve medya ile
ilişkileri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünü: Uygulayıcının yaşam dünyasıuygulayıcının bütünsel düşüncesi, kavramları, değerleri ve mesleği ile ilgili varsayımlarıdır.
Ayrıca, mesleki deneyimleri ve davranışlarına rehberlik eden kimlikler de kültürün kapsamına
girmektedir.
• Kültürel Görecelilik: Her toplumun kültürüne ve toplumsal şartlarına uygun bir
halkla ilişkiler uygulanmalıdır. Farklı gereksinimlere farklı sunumlar, söylemin, dilin farklı
kullanımı, tek bakış açısının ortadan kalkması, yeni gerçekliklerin ve değerlerin yaratılması
söz konusudur.
• Antrasit Kömür Grevi: 1902 yılında maden ocaklarındaki olumsuz şartları
protesto etmek amacıyla işçilerin gerçekleştirdikleri grevdir.

5

Giriş
Halkla ilişkiler hem bir mesleki uygulama alanı, hem de kendi araştırma ve kuram
temeli ile iletişimin bir altdalıdır. Halkla ilişkiler, akademik bir alan olarak nisbeten yeni
olmasına rağmen, yalnızca son 25 yıl içinde hatırı sayılır kuramlar geliştirmiştir. Halkla
ilişkiler alanı, çeşitli iletişim ya da kitle iletişim alanlarına bilgi sağlayacak potansiyeli olan,
diğer konuların yanı sıra, sağlık, risk ve siyasal iletişim alanları için yararlı olabilecek
kuramsal ve kavramsal araçlar sağlayan, kuramsal temele dayalı uygulamalı iletişime doğru
gelişim göstermektedir. Halka ilişkiler, sağlık iletişimi ve siyasal iletişimi paralelinde,
uygulamalı bir iletişim biçimi olarak algılanmaktadır. “Halkla ilişkiler, kamu davranışlarını
inceleyen, bir kuruluşun politikalarını ve prosedürlerini kamu çıkarı ile birlikte tanımlayan,
kamunun anlayışını ve kabulünü kazanmak için bir faaliyet programı uygulayan yönetsel bir
işlevdir” (Hutton: 2004:5).Halkla ilişkilerin akılcılaştırma işlevi söyleminden kastedilen ise,
halkla ilişkilerin hizmet verdiği çok uluslu kuruluşun sunduğu ürün ya da hizmet bağlamında
yabancı ülkelerdeki tüketimini arttırıcı tüm çabalarıdır. Uluslar arası pazarlama iletişimine
yönelik çalışmalar bu çabaların örnekleriyle doludur. Bu anlamda uluslar arası pazarlama
iletişimi, “birden fazla ülkede ürün ve hizmet satışını arttırmak için başvurulan reklam, satış
promosyonu ve halkla ilişkiler aktiviteleridir” (Roth: 1982:2’den aktaran Mengü & Görpe,
2009).
Halkla ilişkiler bir söylem biçimidir, bir ideolojidir. İhtiyaçlara yönelik olduğu kadar
ihtiyaçların yaratıcısıdır. Halkla ilişkiler kültürünün oluşumuna ve buna bağlı olarak mesleğin
neden ve nasıl uygulandığına etki eden unsurlar arasında aşağıdaki unsurlar da
bulunmaktadır:
•

Toplumun sosyo-ekonomik koşulları

•

Siyasi durum ve toplumsal değerler

•

Toplumun kitle ya da kamu toplumu olması

•

Medyayı kullanma biçimi

•

Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürü

•

Halkla ilişkileri uygulamada benimsenen rol ve modeller.
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1.1. Halkla İlişkilere Giriş
Halkla ilişkiler işlevsel ve kavramsal olarak ekonomik, politik, tarihsel, sosyolojik ve
psikolojik süreçlerle ilişkili algılanmalıdır. Halkla ilişkiler, benimsetme, kabullendirme, rıza
yaratma çabalarıdır. Halkla ilişkilerin günümüzde kullandığı yöntem ve araçlar kapitalistliberal sistemin şartlarından doğmuştur. “Günümüzde Ewen, Toth, Sproule, Scholle, Mills,
Schiller, Herman ve Chomsky’nin ABD’deki, Mickey ve Moloney’in ise İngiltere üzerinden
belirttiği gibi halkla ilişkiler, ekonomik sermaye ilişkileri içinde yapılanmış, sınıf çıkarları
tarafından belirlenmiş ve bu çıkarları korumak için misyon yüklenmiş bir yapıya sahiptir.
Ayrıca, kamu zihninin denetlenmesi amacına hizmet etmekte, liberal-kapitalist
demokrasilerde egemenliğin sağlanması için kullanılan bir teknik ve aynı zamanda
uluslararası pazarlara açılan büyük firmaların gittikleri ülkelerdeki konumlarını ve imajlarını
sağlamlaştırmak görevini üstlenmektedir” (Becerikli, 2003: 23).
Günümüzde kurumların ya da kişilerin kendilerine kamuoyu oluşturabilmeleri önem
kazanır. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma sürecidir. Halkla ilişkilerin işlevi çeşitli
gruplar ya da toplum bazında gerektiği zamanda bir değişim ya da gelişim yaratmaktır. Bu
değişim ya da gelişim istenilen, istenildiği varsayılan ya da gerekli bir uygulamadır. Bu
gerekli uygulamalar ise toplumun farklı kurumlarında gerçekleşmektedir. Halkla ilişkiler
tanımı gereği gelişime, geliştirmeye açık bir iletişim yöntemidir. Halkla ilişkiler insan odaklı
olması nedeniyle uygulamalarını kişilerarası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar. İnsan,
toplumun en küçük birimi olarak toplumsal olayların işleyişine yön verir. Burada insanın özne
olarak kurgulanması da yine halkla ilişkilerin sahip olması gereken işlevlerinden biridir.
Ihlen’e göre, en önemli nokta, mevcut halkla ilişkiler kuramının genel olarak iyi bir
ontoloji sunamamasıdır. Halkla ilişkiler meslek olarak bir uygulama aracı olmanın ötesinde
kendi kimliğini tam olarak anlatamamaktadır. Bu ifade edememe durumu, mesleğin işlevinin
yanlış, eksik ve sorunlu algılanmasına neden olmaktadır. Halkla ilişkiler kimi yazarlar
tarafından olumlu ve yararlı bir araç ya da yöntem, kimileri tarafından da olumsuz, yanlış
bilişe neden olan bir uygulama alanı olarak anlaşılıp betimlenmektedir. Tarih boyunca farklı
biçimlerde karşımıza çıkan, toplumsal hareketlere, devrimlere ya da yıkımlara neden olan
olayların arka planında yer alan ve dilimizde de halkla ilişkiler diye isimlendirilen bir iletişim
yönteminden söz ediyoruz. Bir mesleğin kimliği ve kültürü, onun uygulanma ve algılanma
biçimlerini bize sunar. Bir mesleğe ilişkin teknik bilgiler tek başına o mesleğin varlık
nedenini ortaya koymakta yeterli değildir. Halkla ilişkilere yöneltilen açıklamalar ona farklı
paradigmalardan bakışı içerdiği gibi, bu paradigmaların ortaya konma ve kabul edilme
aşamasında da yine halkla ilişkiler karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla var olan gerçekliğin
yaratılmasında rol oynayan halkla ilişkiler aynı zamanda yaratılan gerçeklik içindeki
edimlerinden ötürü suçlanmakta ya da alkışlanmaktadır. Halkla ilişkiler bir kültür politikasıdır
ve kültür politikasının asıl amacı, ikna ve kabul gerektiren konuları olumlu ve onaylanabilir
hale getirmektir. Böylelikle siyasi bir mücadeleye girmeden istediğinizi yapabilirsiniz.
Bu bağlamda halkla ilişkilerin toplumsal, ekonomik, kültürel, politik alanlardaki
işlevi, algılanma biçimleri, yararlandığı ve aynı zamanda yarattığı değer ve inançlar, kendini
ifade biçimi ve varoluş nedeni farklı paradigmalar bağlamında irdelenmektedir. Halkla
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ilişkilere bir uğraş ya da meslek olarak bakışımız, ideolojik ve söylemsel olarak onu nasıl
anlamlandırdığımız, halkla ilişkilere yönelik bilgilerimizi ortaya koyar. Halkla ilişkiler
hakkındaki bilgilerimiz ise bu meslek ile ilgili gerçekliği ve bu gerçeklik bağlamındaki
uygulamaları oluşturur. Dolayısıyla hem toplumsal gerçekliğin yaratıcı bir öğesi hem de bu
gerçekliğin sunduğu bir işlev ya da araç olan Halkla ilişkilerin yapısının incelenmesinin, bu
mesleğe yönelik anlamlandırma biçimlerine ışık tutacağı ve buna bağlı olarak hem mevcut
uygulayıcılara hem de yeni yetişen halkla ilişkiler uzmanlarına mesleğe yönelik genel ve belki
biraz da eleştirel bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir.
Halkla ilişkiler çok güçlü bir imaj oluşturucudur. Kurumsal imaj, kurumun tüm sosyal
paydaşları tarafından isimleriyle, logolarıyla, kendini sunumuyla, kendini ifade biçimleri ve
kurumsal vizyonuyla algılanmasıdır. Hedef kitlelerin sıklıkla ilgili kurumla daha bir ilişkileri
olmadan onlar hakkında belirli izlenimleri bulunmaktadır. Bu algılar daha çok endüstri
bazlıdır, kurum hakkında daha önceden okudukları, başkalrının kurumla ilgili söyledikleri ya
da kurumla ilgili görsel semboller algıyı yaratmış olabilir. Mc Donalds’ta hamburger
yememiş olmanıza rağmen kurum ya da ürünleri hakkında olumsuz bir bakışınız olabilir.
Kurumla etkiletişime girdikten sonra kurumun amacı hedef kitleler nezdinde imajını
iyileştirmektir, daha kötüye götürmek değil. Kurumdaki tek bir kişinin müşteriye yönelik
olumsuz davranışı, kurumla ilgili olumlu algılama kapılarını sonuna dek kapatabilir. O
yüzden kurumlar artık her bir etkileşime ve bunun kalitesine çok önem veriyorlar. Kurumun
sürekli, tutarlı ve mükemmel davranışı ile oluşacak olan güvenilirlik, düzenlenecek bir defalik
kurumsal rekla kampanyasından daha etkili olacaktır.
Kurumlar, kendi imajlarının durumunu sadece müşterilerinin gözüyle değil,
yatırımcılar, işçiler ve diğer toplulukların gözüyle anlamaya çalışmalıdırlar. Bir kurumun
imajı sıklıkla sadece kendi kimliği bağlamında değil, aynı zamanda endüstrinin imajına ya da
ait olduğu grubun imajına bağlı olarak da ele alınmaktadır. Bir kurumun imajının
oluşumunda, çalışanlarının tüm paydaşlaruyla kurduğu güçlü bağın yaşamsal bir önemi
vardır. Starbucks dünya çapında en güçlü ve itibarlı markalardan birini, güçlü hikayesiyle ve
birleşik kültürüyle hem dış hem de iç hedef kitlesine başarıyla yansıtmış bir şirkettir. Başkan
Howard Schults felsefeyi şu biçimde açıklamıştır: “Biz diğer firmalardan farklı olarak
Starbucks markasını öncelikle kendi çalışanlarımızla oluşturduk. Çünkü, ancak bu şekilde
çalışanların kahveyla ilgili ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecektik.” Starbucks’ın
baristas’ı her bir müşteriyle kişisel bağlantıyı temsil etmektedir. Barista, Starbucks
çalışanlarına verilen ve onları şirketin birer partneri durumuna sokan resmi bir isimdir ve
bunlar, müşteri sadakati yaratılmasında anahtar rol oynamaktadırlar. Artık hedef kitleler,
sadece ürünler değil, kurumlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorlar. Çalışanların en alttan
en üst düzeye kadar tüm davranışları kurum kimliğine de bağlı olarak güçlü bir kurumsal imaj
oluşturmaktadır.

1.2. Halkla İlişkiler Tarihi
Halkla ilişkilerin kökleri 12. yy'a kadar uzanmaktadır. Babil, Yunan ve Roma
Uygarlığı gibi eski uygarlıklar boyunca, insanlar, kişiler arası iletişim, nutuk, sanat, edebiyat
ve reklam gibi halen kullanılan tekniklerle devletin ve dinin otoritesini kabul etmeleri için
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ikna ediliyorlardı. Bütün bu teknikler ilk halkla ilişkiler faaliyetleri olarak sayılabilir (Wilcox
ve Ark’dan akt. Akdağ, 2009: 4). Halkla ilişkilerin ilk izlerini eski çağlarda görmek
mümkündür. Arkeologlar tarafından, Irak'ta çiftçilerin söylediği sözlerden oluşan, çiftçilere
nasıl ekeceklerini nasıl hasat edeceklerini, ürünlerini nasıl sulayacaklarını, tarla fareleriyle
nasıl başa çıkacaklarını söyleyen bültenler bulunmuştur. Bunlar iletişim ve bilgi vererek
kamuoyu oluşturma konularında ilk örnekler olarak kabul edilen ve günümüzde bile hala yol
gösterici ve bilgilendirici bültenlere ve broşürlere halkla ilişkilerin kullandığı araçlar arasında
yer verilmektedir (Akdağ, 2009: 4).
Akdağ ve Erdem’e göre, Halkla ilişkilerin kullandığı ikna etme yolunu Büyük
İskender kullanmış ve aldığı yerlerdeki hükümranlığını bu ikna gücü sayesinde devam
ettirmiştir. Bulunduğu yerlerin halkının benimsediği gelenek ve göreneklerine göre hareket
ederek yerel halkın ilgisini ve güvenini kazanmıştır. “Büyük İskender, İran'da yerel kıyafet
giyerek, bir iranlı kadın ile evlenerek ve subaylarını da evlenmeye teşvik ederek halkla
ilişkiler uyguluyordu. Pencap'ta Jelum savaşından sonra yenik düşen Mihrace Poros'un kız
kardeşinin, Hindu kızlarının kendilerini korumaları için erkek kardeşlerinin bileklerine
bağladıkları ipi kendi bileğine de bağlamasına müsaade etti. Kızın ipi bağlamasıyla birlikte
İskender'in kardeşi olduğundan İskender de Poros'un kendi kardeşi olduğunu duyurdu ve bir
dost olarak krallığını yeniden oluşturdu” (Orrick’den akt. Akdağ, 2009: 4).
• Roma ve Alman imparatorlarının, Rus çarlarının, abideler yaptırmaları,
edebiyatçılara destek vermeleri gibi etkinlikler, yönetimin halkla yakın ilişki kurmak, halkın
sempatisini, sevgisini ve desteğini elde etmek isteklerinin somut örnekleri olarak
(Çamdereli’den akt. Erdem, 2009: 5) görülebilir. “İnsanların toplum haline gelme süreciyle
ortaya çıkan halkla ilişkiler, forumlarla Eski Yunan ve Roma'da ilk tarihsel örneklerine sahip
olmuştur. Arkeologların yaptıkları kazılar esnasında eski uygarlıklara ait bir "Cicero'ya oy
verin, iyi bir adamdır" şeklindeki tabelanın bulunuşu bu durumun bir göstergesidir. Julius
Caesar döneminde, Caesar'ın halk meydanına asmasını emrettiği tek yapraklık acta diurnaiar,
halka hem yasalar hakkında bilgiler vermek hem de imparatorun gücünü halka göstererek
itibarını arttırmak amacını taşımaktaydı (Wilcox ve Ark’dan akt. Akdağ, 2009: 5). Bu
bağlamda halkla ilişkiler uygulamalarının çok uzun zamandır var olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak dünyanın değişim süreci içinde halkla ilişkiler bir disiplin haline gelmiştir.
Buna göre öncelikle dünyada farklı ülkelerdeki halkla ilişkileri uygulama biçimlerine
baktğımızda şöyle bir sıralama yapabiliriz: (Akdağ, 2009: 6-10).
•

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ibid)

1620'de Virginia şirketi, bütün Avrupa'ya dağıtılmak üzere, 50 hektar arazinin satılık
olduğunu ve isteyenlerin Amerika'ya gelerek bu topraklara yerleşebileceklerini duyuran
afişler bastırdı. 1641'de de, Harvard Koleji para yardımında bulunulması için bir broşür ve
1758 yılında ise sonradan Kolombiya Üniversitesi'ne dönüşen Kings Koleji de ilk yayınını
basarak, böylece duyuru etkinliğinin ilk başlangıcı oldular. Gazeteler ilanlarının ve
broşürlerin doğrudan doğruya kullanımı, halk tarafından Boston Katliamı olarak da
adlandırılan Boston Çay Partisi'nde, Amerikan Kolonicilerini İngiliz Hükümeti'ne karşı
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ayaklandırmak amacıyla basılan ilanla başlar. Broşürlerden 120,000 kopya üç ay içerisinde
dağıtılarak halkın bilgilendirilmesi ve organize olmaları sağlanıldı. (Baskın ve Ark’tan akt
(Akdağ, 2009: 6).
•
Britanya'ya karşı 1776'dan yirmi sene öncesinde meydana gelen Amerikan
Devrimi'nin tohumlarının atılmasına sebep olan halkla ilişkileri Amerika İhtilali'nin
liderlerinden Hamilton, Adams, Franklin ve Jefferson Amerika'da ilk başlatan kişiler olarak
anılmaktadır. 18. yüzyılın ilk yarısında Boston'da çıkarılan iki gazete bağımsızlık fikrinin
halkın arasında yayılmasını sağlamada önemli rol oynayan araçlardır. Bunlar 'Independent
Adversitef ve 'Boston Gazette' dir. Başkan Jackson döneminde başkanın danışmanlarının
çoğunluğu eski gazetecilerden seçilmiştir (Akdağ, 2009: 7).
•
1828'de Beyaz Saray'da Andrew Jackson, iktidara gelene kadar halkı
aristokratlar yönetiyordu. Kentucky gazetesi editörü ve aynı zamanda Jackson'la içli dışlı olan
Amos Kendall, hem başkanların danışma kurulu üyesi hem de ilk olarak başbakanlık basın
danışmanı oldu. Bu atama ilk defa halkla ilişkilerin, siyaset yapma ve yönetme görevleriyle
politika içine dahil olduğunu göstermekteydi (Wilcox ve Ark’tan akt. Akdağ, 2009: 7).
Jackson'ın siyasal kampanyası ve başkanlık seçimleri Amerikan politika tarihinde ilk defa
dışarıdan yürütüldü (Baskin ve Ark’tan akt Akdağ, 2009: 7). Kendall, Jackson'a konular
hakkında halkın neler düşünebileceğinden örnekler ve nasıl davranması gerektiği konusunda
tavsiyeler veriyordu.
•
1875-1900 yılları arasında Amerika'nın nüfusu ikiye katlandığı için insanlar
yönlerini Batı'ya çevirdi. Artan üretime yanıt vermek için seri üretim ve makineleşme hız
kazandı. Demiryolu ve hat haberleşmesi ülkeyi birleştirdi ve geniş bir basın ağı oluşturuldu.
Bir taraftan güçlü tekellerin ortaya çıkışı, diğer taraftan büyük servetlerin getirdiği aşılmaz
güçler ve fırsatçı iş adamlarının acımasız metotları 20. yüzyıl başlarında bir itiraz hareketinin
doğmasına sebep oldu. Amerika'nın baş döndürücü bir hızla geliştiği bu dönemde zıt
ikitarafın, ezen ve ezilenlerin meydan kavgasından halkla ilişkiler mesleği ortaya çıktı.
(Mardin’den akt Akdağ, 2009: 7).
•
Halkla ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Jefferson
tarafından 1807'de kongreye iletilen Birleşmiş Devletlerin dış ilişkileriyle ilgili bir iletide
kullanılmıştır (Biber’den akt. Akdağ, 2009: 8). Daha sonra Dorman Eaton isimli New York'lu
bir hukukçu, 1882'de Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezunlara hitaben yaptığı ve
halkla ilişkiler kavramını ele aldığı 'Hukuk Mesleğinin Halkla ilişkileri ve Ödevlen' adlı
konuşmasıyla bu kavram üzerine dikkatleri çekmiştir. Kuruluşların iç yapılanmasında
bölümlerin şekillenmesi olarak ilk halkla ilişkiler bölümü 1889'da George Westinghouse
tarafından, kendi elektrik firmasında ortaya çıkan bir kriz sırasında oluşturuldu (Mardin,
Baskin ve Ark’tan akt. (Akdağ, 2009: 8).
•
Sanayi ve ticaret sahasında halkla ilişkilerin önemli hale gelmesi 1890'lı yıllara
rastlamaktadır. İlk kez 1890'da Ryan ve Whitney mali danışmanlık şirketi, George Harvey
isimli bir gazeteciyi maaşlı memur olarak halkla ilişkilerden sorumlu tutmuştur. 1896 yılında
ABD'de seçim kampanyası sırasında Bryan ile McKinley arasındaki savaş, halkla ilişkilerin
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politik sahada örgütlü bir şekilde kullanılmasının bir örneğidir (Budak ve Budak’dan akt.
Akdağ, 2009: 8).
Amerika'daki basın sözcülüğü de 19. yüzyılda benzer bir işlev gerçekleştirmiştir.
Politikacıların gösterdikleri sahne performansı halkı etkilemede başarılı olabilmelerini
sağlamıştır. Halkın ilgisini çekebilmek için basın sözcüleri, danışmanlığını yaptığı politikacı
hakkında ne kadar duyuru haber varsa onları toplayıp gazete merkez editörüne götürürdü.
Haberler yoluyla ya da politikacının ailesini kullanarak politikacı hakkında geniş çaplı tanıtım
yapılırdı. Fakat bu durum ahlaki olmadığı için sonradan yasaklanmıştır (Wilcox ve Ark’tan
akt. Akdağ, 2009: 8).
Barnum Sirki'nin kurucusu 1810-1881 yılları arasında yaşayan Barnum ile başlayan
artist ve sanatçı tanıtımı basın sözcülerinin gücünü gösteren bir durumdur. Yaşamı süresince,
halkın istekleri daha belli olmadan önce tasarlayıp halka sunmuş olan Barnum'un sunduğu her
olay, halkla ilişkiler mesleğinin kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir. İlk halkla ilişkiler
bürosu, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T), telefon şirketlerinin halkı
bilgilendirmesi için Walter S. Ailen tarafından 1912 yılında kurulmuştur (Cutlip ve Ark’tan
akt. Akdağ, 2009: 9).
Ivy Lee, günümüzde uygulanan halkla ilişkiler teknik ve kavramlarının birçoğunu
gerçekleştirmiş ve Rockfeller'in kişisel danışmanlığını üstlenerek 1914 yılındaki grevlerde
kamuoyuna işverenin görüşlerini ifade edebilmek için büyük bir çalışma başlatmıştır.
Rockfeller hakkında 'tamahkar ihtiyar kapitalist imajını 'çocuklara onar sent, hayır işlerine
milyonlarca dolar veren iyi kalpli ihtiyar olarak değiştirmeyi başarmış ve büyük bir başarı
kazanmıştır (Mıhçıoğlun’dan akt Akdağ, 2009: 9). 1921'de Lee'nin New York'daki bürosu
'Halkla ilişkiler' adı altında devamlı bir bülten yayınlamaya başlamıştır (Orrick’den akt.
Akdağ, 2009: 9). Ivy Lee’nin gerçekleştirmiş olduğu halkla ilişkiler çalışmaları; Antrasit
Kömür Grevi, Pensilvanya Demiryolu, Colorado Kömür Grevi saylabilir.
Antrasit Kömür Grevi: 1902 yılında maden ocaklarındaki olumsuz şartları protesto
etmek amacıyla işçilerin gerçekleştirdikleri grevdir. Sendika grev süresince basına açıklama
yapmıştır. Bunun üzerine işletme yöneticileri Ivy Lee ile anlaşmışlardır. İşçilerin liderinin
basına sürekli açıklama yapması ama maden yöneticilerinin basına hiç bir açıklama
yapmadıklarını söyleyerek işe başlamıştır. Kamu yararı gözetilerek basınla sürekli diyalog
kurmaları gerektiği ifade edilmiştir. Lee’nin uygulamaları kamuoyu aydınlatılmalıdır
düşüncesini güdüyordu. Lee’nin diğer uygulamaları ile ilgili olarak bkz. Filiz balta
Peltekoğlu’nun Halkla ilişkiler nedir?, Beta Yayınları.
“1919'da ABD'de kurulan 'John Price Jones Organizasyon ve Basın Danışmanlık
şirketi dünyanın ilk halkla ilişkiler şirketi olma özelliğini taşımaktadır. Şirketin
kurulmasından dört yıl sonra New York Üniversitesinde Edward L. Bernays ilk halkla
ilişkiler derslerini veren kişi olarak ortaya çıkmaktadır. ABD'de halkla ilişkilerin gelişiminde
payı bulunan bir diğer isim olan Edward L. Bernays, birçok yöntem geliştirmiş ve başarılı
çalışmaların lideri olmuştur. Birçok kamu ve özel nitelikli halkla ilişkiler faaliyetlerinden
sonra, 1919 yılında New York'da büro açmıştır. Bernays'ın temel başarısı ve uyguladığı
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orijinal yöntemi; duyurum adı verilen dokümanlarının basında yer alması konusundaki
uzmanlığıyla ilgilidir. Bernays, 'publicity direction' olarak adlandırılan yöntemi kullanmıştır
Edward L. Bernays'ın 1923'da yayınlanan 'Crystallizing Public Opinion' (Kamuoyuna Biçim
Verme) isimli eseri bu konuyu ele alan ilk kitap oldu (Cutlip ve Ark., 1994: 112)” (Akdağ,
2009: 9).
Akdağ, Erdem’ e göre, birinci Dünya Savaşı sonrası halkla ilişkilerde daha hızlı bir
gelişme görüldü. Kamu kuruluşları başta olmak üzere, büyük şirketler, sendikalar ve diğer
kuruluşların kendi içlerinde halkla ilişkiler birimleri oluşturulmaya başlanmıştır. 1929 yılında
ortaya çıkan Büyük Ekonomik Buhran'ın ardından halkla ilişkilerin önemi daha iyi
anlaşılarak, bu konuda üniversitelerde kürsüler oluşturulmuş, araştırmalar yapılmış ve dersler
okutulmaya başlanılmıştır (Mıhçıoğlun’dan akt. Akdağ, 2009: 10). İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra önemi daha da iyi anlaşılan halkla ilişkiler ABD'de tamamen yaygınlaşmıştır. Savaştan
kısa bir süre sonra 5000 kadar ticaret ve sanayi kuruluşunun önemli birer halkla ilişkiler
birimine sahip olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten, 1200'den fazla halkla ilişkiler bürosu
kurulmuştur (Sabuncuoğlu’dan akt. Akdağ, 2009: 10). Günümüze kadar olan halkla ilişkiler
mesleğinin gelişim sürecini ise Mardin şu şekilde özetlemektedir (1988: 24): (Mardin’den akt.
Akdağ, 2009: 10).
-1900-1917: Gazetecilikte sorumsuzluk dönemi ve buna karşı mey-dana gelen
savunma, tanıtma ve geniş kapsamlı reformlar aşaması,
-1917-1919: (I.Dünya Savaşı) Devlet tahvillerinin satışını hızlandırmak amacıyla
yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri ve vatanseverliği alevlendirecek kampanyalar aşaması,
-1919-1933: (Kükreyen Yirmiler) Savaş döneminde halkla ilişkiler deneyimi
kazananların ortaya çıkan ilkeleri ürün tanıtımında kullanmaları, iktidar kavgaları ve hayır
cemiyetlerine bağış toplama kampanyaları yardımıyla ortaya çıkan yeni uygulama alanları
aşaması,
-1933-1945: (Roosevelt Dönemi) Büyük kriz ve II. Dünya Savaşı. Mesleği geliştiren
ve uzmanlaşmayı sağlayan deneyimler aşaması,
-Günümüzde: Halkla ilişkiler çalışmalarında büyük patlama ve mesleğin olgunlaşma
aşaması.
James Grunig’e göre, 1850 ‘li yıllardan itibaren halkla ilişkiler uygulamaları dört
model kapsamında incelenebilir. Buna göre 1850-1900 yılları arası uygulamaları, basın ajansı
ve tanıtım modeli, 1900- 1920 yılları arasındaki çalışmaları kamuyu bilgilendirme modeli,
1920-1960 arası dönem iki yönlü asimetrik model, 1960 ve 1970’lerden sonraki uygulamalar
ise, iki yönlü simetrik model olarak nitelendirilmiştir.
•
Halkla ilişkiler sözlüğü, İngiltere'de ilk kez 1932 yılında kullanılmaya
başlanmıştır. 1939-1945 yıllarında, II. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından yürütülen
kampanyalarla birlikte halkla ilişkilerin yerleşmesi; 1946 yılında COI (Merkez Enformasyon
Bürosu) kurulmasıyla ortaya çıktı ve hükümetin tanıtımının bu merkezden yapılması
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sağlanmış oldu (Mardin’den akt. Akdağ, 2009: 12) Yerel yönetimler de 1948 yılında Halkla
İlişkiler Enstitüsü'nü (Institute of Public Relations) kurarak halkla ilişkilerin gelişmesi
yönünde önemli katkılar sağladılar (Letang, 1998'den akt. Fawkes, 2001’den akt. Akdağ,
2009: 12).
•
Fransa’da 1789 Fransız ihtilali ile kamuoyu kavramı önem kazanmaya
başlamış ve aynı yılda William Pitt, 'kamuoyunun güçlendirilmesinden (opinion armée) söz
etmiştir. Kamuoyu düşüncesinin ortaya çıkışı ile reform ve rönesans devirleri de daha fazla
önem kazandı. Rönesans edebiyat, sanat ve bilim sahasında insanların daha iyi anlaşmalarına
ve gelişmelere yarayan ve halkla ilişkiler anlayışına tamamen elverişli insanlar arasında bir
ilişki meydana getirdi. Fransa'da halkla ilişkilerden söz edilmesi 1946 yıllarına kadar
uzanmaktadır. Bu dönem, millileştirme hareketlerinin başladığı elektrik, gaz, kömür ve
otomobil endüstrisi gibi sektörlerde milli girişimlerin kurulduğu dönemdir. 1946'da ilk kez bir
Fransız petrol şirketi tarafından halkla ilişkiler birimi kurulmuş, bunun ardından başta Shell
ve Caltex olmak üzere diğer petrol firmaları da birim olarak halkla ilişkileri (Tortop,
1998’den akt. Akdağ, 2009: 12) bünyelerine katmışlardır. 1955 yılında Ticaret Bakanı'nın
onayladığı genelgede, ticaret odaları bünyesinde halkla ilişkiler bürolarının kurulması yer
alıyordu. 1957'de personel işleri ve idari reformdan sorumlu devlet bakanı resmi gazetede
yayınlanan metinde Raymond Marcellin 'yönetme, kabul ve bilgi alma, danışma büroları'
kurulmasını, önemi giderek artan halkla ilişkilerin iyi yapılanması çerçevesinde ele alınmasını
ifade ediyordu (Tortop, 1998’den akt Akdağ, 2009: 13).
Akdağ, Erdem’e göre, 1980'li yıllardan sonra rekabetçi piyasaların gelişimiyle
Fransa'da da halkla ilişkiler etkisini göstermiştir. Gelişime paralel olarak halkla ilişkiler
kuruluşları hem teorik hem de uygulama sahalarında gelişme göstermiştir. Günümüzde ise,
Fransa, Avrupa Birliği'nde ve diğer gelişmiş ülkelerle olan ilişkilerinde kendini ön plana
getirme çabası içinde bulunmaktadır.
•
Almanya'da da demiryolu şirketleri ve en az bir ortaklıklı anonim şirketler 19.
yüzyıl'da reklam ve ilan çabalarına başlamışlardır. Almanya'nın bir numaralı şirketi haline
gelecek olan ve Nazi savaş gücünün de temeli olacak olan Krupp şirketinin kurucusu olan
Alfred Krupp, 1866'da şu önerilerde bulunur: "Düşünüyoruz ki... Fabrikayla ilgili konularda,
yetkili kişilerce hazırlanmış raporlar, düzenli olarak, halka bilgi vermek amacıyla gazetelerde
yer alabilir. Bu amaçla daha da kaliteli bir uzmanlaşma sağlayabilir, ayrıca malzeme temin
edebiliriz. Bu konuda sorumluluk sahibi gazete editörleriyle iletişime geçebileceğimizi
umuyoruz." İşletme dokümanlarında görülmektedir ki, Krupp kendisini bu çabasında asiste
edecek birini bulamamıştır. Bununla birlikte Krupp'un oğlu Fredrick Alfred Krupp, Adolf
Lauter'dan 1893 yılında bir yer kiralayarak basın bürosu kurmuş, bu büro daha sonra 1901
yılında firmaya dahil edilmiştir (Wilcox ve Ark’tan akt. Akdağ, 2009: 13).
Osmanlı'da halkla ilişkilerin işlevine baktığımızda Akdağ ve Erdem durumu
şöyle özetlemektedirler: (Akdağ, 2009: 18-21)
•
Planlı bir halkla ilişkiler çalışmaları olmayan Osmanlı'da siyasal yapı ve
yönetim-halk ilişkisi kendiliğinden yürüyen ve tamamıyla siyasal otoritenin isteğine kalmış
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neredeyse tek taraflı bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Halkın sorunları Osmanlı'nın
kuruluşunun ilk yıllarında, beylerin halkla yüz yüze ilişki kurmasıyla çözüme
kavuşturulmaktaydı. Osman ve Orhan Beyler döneminde halkın doğrudan istek ve dileklerini
ifade etmeleri doğal ve geleneklerin izin verdiği bir durumdur. Daha sonra toprakların
genişlemesi ve imparatorluk boyutuna geçilmesi halkla yönetim anlayışında farklılıklara yol
açmıştır. Fatih döneminde güvenliğin ön plana çıkması, halkın içine karışma-masını ve özel
önlemleri gerektirmektedir. Bu amaçla oluşturulan koruma birimleri ve kurumlar padişahın
halk ile ilişkilerinde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Kazancı, 2007’den akt.
Akdağ, 2009: 19). Yüz yüze ilişkiler açısından önemli olan 'Divana Hümayun' kuruluş ve
yükseliş zamanlarında din ve milliyeti ne olursa olsun, meslek ve tabakası ne olursa olsun,
kadın erkek herkese açık olarak yapılırdı. Haksızlığa uğrayan, zulüm gören ya da mahalli
kadılar tarafından haklarında yanlış hüküm verilenler, valiler, askeri sınıftan şikâyeti olanlar,
vakıf mensupları tarafından haksızlığa uğramış olanlar divana gelerek padişaha veya vekil
tayin ettiği birisine ileterek istek ve şikâyetlerine çözüm aramaktaydılar (Kazancı’dan akt.
Akdağ, 2009: 19).
•
Akdağ ve Erdem’e göre, Osmanlı'da devlet vatandaşın canını, malını,
hürriyetini korumak ve asayişi sağlamakla kendini yükümlü görmekteydi. İmar faaliyetleri,
vatandaşın eğitilmesi ve ibadethane kurmakla uğraşmamaktaydı. Bu sosyal faaliyetler,
vakıflar aracılığıyla sağlanmaktaydı. Vakıflar, halkın istekleri doğrultusunda hizmet veren
kuruluşlardır. Halka hizmet yanında çevreyi de düşünen vakıflar, insanların dışında
hayvanlara da hizmet götürmüşlerdir.
•
II. Mahmut'tan sonra devlet halk ilişkilerinde meydana gelen önemli
değişiklikler yönetim ve yönetilen ilişkilerinin temelinde olmayıp biçimiyle ilgilidir. Önce
yeni araçlar devreye girmiş, sonra ilişkileri iyileştirme gayretleri önemli olmuştu. Kamuoyunu
bilinçlendirmek için yeni yöntemlerin uygulandığı bu dönemde gazete kullanılmaya
başlanıldı. 1824 yılında Smyrnéen (izmirli), Spectateur Oriental (Doğulu İzleyici) ve 1828
yılında da Courrier de Smyrne (izmir Postası) çıkarılırken 1860'da ilk bölgesel gazetenin ve
daha sonra 1908'e kadar uzanan bir süreçte de önemli kentlerde vilayet gazetelerinin
yayınlandığı görülmektedir. Yerel dilde, Türkçe ve Fransızca olarak çıkarılan gazeteler,
halkın günlük konulardaki serzenişleri ve isteklerinin yanı sıra hükümete yöneltilen siyasal
nitelik ve içerikli görüşleri de yansıtmaktadır. Gazetede yer bulan yakınma ve istekler
dönemin halkla ilişkiler belgeleri (Kazancı, 2007’den akt. Akdağ, 2009: 21) olarak
değerlendirilebilir.
•
II. Abdülhamit döneminde sultanın halkla ilişkiler ve imaj sorunu her şeyin
önünde yer aldı. Halifelik unvanını iyi değerlendiren Abdülhamit, Müslüman halklar üzerinde
etkili oldu. istanbul'dan Mekke'ye uzanan demiryolu sayesinde Hindistan, Endonezya,
Cezayir gibi ülkelerde sultan adına hutbeler okutuldu. Dünya Müslümanlarının gururunu
okşaması dolayısıyla bu olayla ilgili Abdülhamit'e birçok ülkeden destek geldi (Kazancı,
2007’den akt. Akdağ, 2009: 21). Halkla ilişkilerde yapılan çalışmalarda hedef kitlenin
desteğini kazanmak temel olduğuna göre Abdülhamit tarafından uygulanan bu tür çalışmalar
da bu kapsamda değerlendirilebilir.
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Türkiye'de halkla ilişkilerin işlevine baktığımızda Akdağ ve Erdem durumu
şöyle özetlemektedirler: (Akdağ, 2009: 22-23).
•
Türkiye'de ilk olarak halkla ilişkiler çalışmaları, milli mücadelenin
başlangıcından itibaren ve yeni devlet yapılanmasında görülmektedir. Cumhuriyet
döneminden başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli adlar altında halkla ilişkiler
çalışmalarına yer verilmiştir. Tek partili dönemden başlayarak, çok partili dönemde de
hükümet programlarında yerini alan halkla ilişkiler faaliyetlerine kamu alanında planlı dönem
olarak da adlandırılan dönemde başlanmıştır. Özel sektörde ise yine aynı dönemi kapsayan bir
periyotta gelişme gösteren halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerle birlikte
bazen önemli hale gelmiş, bazen de sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Bu dönemlerden sonra
ulusal çaptaki şirketlerin uluslar arası ortaklarla çalışması gündeme gelmiş ve bu halkla
ilişkilere yeni bir boyut kazandırmıştır. Uluslar arası şirketlerin oturmuş halkla ilişkiler
yapılanması, Türkiye için de yeni bir durum olmuş ve halkla ilişkilerin gelişim sürecinde
önemli bir olay olarak ortaya çıkmıştır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde halkla
ilişkilere verilen önem artmış ve hedef kitlenin istek ve beklentileri şirketler tarafından
dikkate alınmaya başlanmıştır.
•
Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet yönetiminin aciz olmasına ve işgal
durumundaki ülkenin durumuna karşı, bütün ulusu milli bağımsızlık hakkında
bilinçlendirmek için harekete geçmesi bu anlamda ilk çalışmalar olarak ele alınabilir. Bu
durum önce milli ordu bilincinin daha sonra da halk desteğinin kazanılmasının sağlanmasında
önemli olmuştur. Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturmak için Erzurum Kongresi önemli
bir adımdır. Erzurum'da yayınlanan 'Albayrak Gazetesi'yayınlarıyla destek olmuş ve halka
kongrenin hedeflerini ve gayelerini anlatarak onları yeni kurulmuş ekibin çevresinde
toplamaya çalışmıştır (Fidan, 2008’den akt. Akdağ, 2009: 22). Ulu Önder Atatürk 4 Eylül
1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde alınan kararların halka duyurulması için 'İrade-i Milliye
Gazetesihi bastırıp dağıttırmış böylelikle 1920 yılında şimdiki basın ve enformasyon
müdürlüğünün temeli oluşturulmuştur. Ayrıca 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, Hâkimiyet-i
Milliye Gazetesi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu halkla ilişkiler çalışmalarına örnek
oluşturmaktadır.
•
Milli mücadele döneminde stratejik planın oluşturulması ve bu planın
uygulanmasını sağlayacak halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde ortaya konulabilir (Fidan,
2008’den akt. Akdağ, 2009: 23).
•
Amaçların ortaya konulması, kaynakların belirlenmesi, stratejik plan
hazırlanması
•
Kurtuluş savaşında önde gelen kişiler ve gruplarla ilişki ve iletişim
Cemiyetlerin ve komitelerin kurulması, çalışmaların ve alınan kararların yayılması
•

Resmi ve gayri resmi mücadele eden kişiler arasında işbirliğinin oluşturulması
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•
Genelge, kararlar ve diğer çalışmalarla halkın katılımının sağlandığı
mitinglerin yapılmasının desteklenmesi
•
Milli mücadelenin başında bulunan yöneticilerin diğer ülkeler, işgal kuvvetleri,
yıkıcı cemiyetler ve saray hükümetine karşı ilişkilerin saptanması
•
İletişim için medya ile ilişkileri yürütmek, mevcut olan gazeteleri kullanmak,
milli mücadele basını ile iletişim ağını kurmak, telefon ve telgraftan faydalanmak.
•
Akdağ ve Erdem’e göre, Halkla ilişkiler konusunda Cumhuriyet'in kuruluşuyla
beraber yapılan çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, devlet-vatandaş ilişkilerine dair
değerlendirme ve amaçların hükümet programlarında daha sıklıkla boy göstermeye başlaması
ikinci Dünya Savaşı'nın ardından çok partili döneme geçişle beraber olmuştur. Bu dönemde,
tek partili dönemden çok partili döneme geçilmiş, siyasi partilerin hükümet olabilmek adına
seçmene ihtiyaç duymasını beraberinde getirmiştir. İktidara yürüyen siyasi partilerin seçim
programlarına halkla ilişkileri ifade eden, halkın istek ve beklentilerine çözüm getirecek
unsurlar ortaya konulmuştur (a.g.e., s.24)
1960'dan sonra kurulan yeni örgütlerde ise halkla ilişkiler ile görevli bölümler, geniş
hedef ve kadroya sahip kuruluşlardır. Bu tür örgütlenmenin ilk örneği Devlet Planlama
Teşkilatı Yayın ve Temsil Şubesidir. Bu şube, kalkınma planını tanıtmak, planlı kalkınma
düşüncesini kamuoyuna benimsetmek vazifesiyle görevlendirilmiştir (Asna, 1969’dan akt.
Akdağ, 2009: 27). Devlet Planlama Teşkilatı Yayın ve Temsil Şubesi'nin bağlı bulunduğu
Devlet Planlama Teşkilatı, 1961 yılında kurulmuş ve müsteşarlık düzeyinde başbakanlığa
bağlanmıştır. Aynı zamanda bünyesinde 'Tanıtma ve Halk Eğitimi şubesi bulunan Nüfus
Planlama Genel Müdürlüğü 1964 yılında planlı çocuk konusunun ailelere benimsetilmesine
yönelik olarak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur (Bülbül, 2004’den akt. Akdağ, 2009:
27).
Türkiye’de halkla ilişkilerin uygulama tarihçesi ilk kez devlet kurumlarında başlamış
olmasına karşın, belirli sebeplerden ötürü sürekliliğini koruyamamıştır. Örneğin, Merkezi
Hükümet Teşkilatı Projesi, 13.12.1962 tarihli 6/ 209 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle,
merkezi hükümet görevlerinin dağılış biçimini belirlemek ve bu dağılışın kamu hizmetlerinin
en etkin biçimde uygulanmasını sağlayıp sağlamadığını incelemek amacıyla başlatılmıştır.
Devlet kuruluşlarının her kademedeki çalışmalarda ve kararların alınmasında halkla yakın
ilişki sağlamanın gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Katılımın sağlanması, isteklerin
öğrenilmesi ön plandadır. Ancak, MEHTAP raporu ile önerilen Merkezi Geliştirme Birimi de,
raporda yer alan önerilerin uygulanmasını sağlayacak İdareyi Geliştirme Birimleri de
oluşturulamamıştır. Bunun dışında 1971 tarihinde İdari Reform Danışma Kurulu da ‘Halkla
İlişkiler ve Enformasyon’ başlığı altında halkın idari faaliyetlerle yakından ilgilenmesini
sağlamak amacı güdülmüştür. Ancak buradaki öneriler de uygulama alanı bulamamıştır.
Bunun yanında 1966 yılında kurulan İdari Danışma Merkezi de 1972’de kapatılmıştır. Ayrıca
özellikle bu son kurumun halk tarafından tanınırlığının da düşük olduğu belirlenmiştir. Halkla
iletişimi sağlamaya yönelik, benzer amaç ve görevlerle kurulan kurumlar halkla ilişkilerin
amaçladığı mükemmeliyeti ve sürekliliği sağlayamamıştır (Peltekoğlu, 1998: 86-92).
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“Kültürel arabuluculuk etkinliği olarak halkla ilişkilerin potansiyelini anlayabilmek için
kültürün dolaşımına yönelik konumlarda bulunan kişilerin özelliklerine ve sahip oldukları
becerilerin yaptıkları uygulamaların doğasını nasıl etkilediğine bakmak gerekir. Halkla
ilişkilerle toplumun diğer unsurları arasındaki ilişki söz konusu olduğunda sosyal
yapısalcılığın meta-teorik yaklaşımını dikkate almak gerekir. Sosyal yapısalcılık esas olarak
insanların yaşadıkları dünyayı anlamaları, açıklamaları ve anlamlandırmaları üzerindeki
etkiler ve süreçlerle ilgilidir (Daymonve Holloway 2002’den aktaran Hodges, 2006). Bu
bağlamda halkla ilişkiler ve kültür etkileşim içinde olmaya devam edecektir” (Görpe &
Mengü, 2009: 84).

1.3. Halkla İlişkilerin İşlevini Anlamak
Küresel halkla ilişkiler, iki ya da daha çok pazara tümden aynı programı uygularken,
uluslar arası halkla ilişkiler, çoklu pazarlara onların coğrafyasına ve kültürüne uygun farklı
programlar uygulamaktadırlar. Buna “kültürel görecelilik” kuramı denilmektedir. Buna göre
her toplumun kültürüne ve toplumsal şartlarına uygun bir halkla ilişkiler uygulanmalıdır.
Farklı gereksinimlere farklı sunumlar, söylemin, dilin farklı kullanımı, tek bakış açısının
ortadan kalkması, yeni gerçekliklerin ve değerlerin yaratılması söz konusudur. Petersen,
Taylor ve Kent’in, gelişmekte olan ülkelerdeki halkla ilişkiler uygulamalarının güçlü
kamuları ya da toplumları odaklamaları gerektiğini düşündüklerini belirtmiştir.
3. Dünya ülkelerinde, haberin dengesiz dağılımı, haber içeriğinin tek yanlı düzenlenişi,
haberin batı kaynaklı olarak bu ülkelere akışı, olumsuz haber kurgulanması, haber eksikliği
gibi sorunlar halen yaşanmaktadır (Martin & Hiebert, 1990: 249-250). Bu gibi sorunlar,
toplumun dünyaya bakış açısını, görme ve algılama biçimlerini de etkilemekte ve hatta
dönüştürebilmektedir. Halkla ilişkiler; mesaj yaratımı, bilinç oluşumu ve yönlendirme
fonksiyonlarını ikna ve içselleştirme süreçleri içinde gerçekleştirir. Halkla ilişkiler, uzun
dönemli bir ikna ve güven yaratıcı iletişim sürecidir. Halkla ilişkilerin günümüzde kullandığı
yöntem ve araçlar kapitalist-liberal sistemin koşullarından ortaya çıkmıştır.
Grunig’e göre, halkla ilişkiler basitçe bir iletişim kurmanın ötesinde, karar alma
eylemidir. “Halkla ilişkiler işletmelerde alınacak kararlara yönelik kamunun bakış açısının
edinilmesi bağlamında büyük bir değere sahiptir. Bu yaklaşım halkla ilişkileri daha stratejik
duruma getirir ve halkla ilişkiler çalışanlarına yönelik gereksinimi artırır. Halkla ilişkiler
çalışanları, araştırma perspektifini edinmelidirler. Üniversitelerle iş birliği yapmalıdırlar.
Araştırmacılara kapılarını açmalıdırlar. Kurumsal kavramlar test edilmelidir. Grunig, halkla
ilişkilerin stratejik işlevinin değerlendirilmesine yönelik şunları belirtmiştir: Önce bir adım
geriye çıkıp ne yaptığımıza bakmamız gerek, Bu kavramsallaştırmadır. Ona göre, halkla
ilişkilerin ölçümlenmesine yönelik bir eksiklik değil, kavramsallaştırmaya yönelik bir eksiklik
söz konusudur. Uygulayıcılar kendilerine şu soruları sormalıdırlar: 1. Ben bunu neden
yapıyorum? 2. Daha etkin nasıl olabilirim? 3. Bu benim işletmemin amaçlarını nasıl
gerçekleştirir? Bu araştırmacının mantığıdır. Bu halkla ilişkilere bütçesiz bir yaklaşımdır.
Bütçedeki her şey şirketin ileri gidip gitmediğine bağlıdır. Hislerinize göre hareket etmeyin.
Halkla ilişkilerin etik kodları; adalet, eşitlik, tarafsızlık, açıklık, dürüstlük, nezaket, tutarlılık,
duyarlılık, sabır, alçakgönüllülük, şeref, doğru davranışlar ve sadakatten oluşmaktadır. Halkla
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ilişkilerin tanımının da gösterdiği gibi, tüm bu değerler halkla ilişkiler uygulamalarına
özgüdür (Mengü, 2016).
Bu değerler ışığında, halkla ilişkiler uygulamalarının kamusal çıkarları gözetmesi,
gizliliğe önem vermesi, sosyal sorumlulukla hareket etmesi, her zaman doğruyu söylemesi,
söylem ve eylem söz konusu olduğunda; nesnel, güvenilir, dürüst, saygın ve tutarlı olması
gerekir. Bu noktada, değerler büyük önem taşımaktadır. “Bireylerin değerleri genellikle
onların fikirlerini yansıtır. Bu değerler, fiziksel olanlardan çok, sosyal gerçekleri yansıtır.
Kurumun iş hedefleri, kurumun iletişim hedeflerine yön verir. Halkla ilişkiler bu bağlamda
kurumun iş hedefleri doğrultusunda kendi uygulamalarına yön verir. Halkla ilişkiler, genel
olarak iç ve dış hedef kitlelerin beklentilerini, gereksinimlerini göz önünde bulundurarak,
şirketin toplulukların zihnindeki algısını biçimlendirmeye yönelik yapılan tüm dolaylı, uzun
dönemli ve diyaloğa dayalı iletişim çalışmalarıdır. Halkla ilişkiler bir yönetim biçimidir.
Grunig halkla ilişkilerin dünyayı algılama ya da görme biçimini, baskın koalisyonun
dünyayı görme biçiminin ve kurum kültürünün oluşturduğunu belirtmiştir. Grunig’in 1992
yılındaki halkla ilişkiler modelinin seçimini etkileyen faktörleri ve bunların aralarındaki
ilişkileri şu şekilde açıklayabiliriz: Toplumun kültür yapısına bağlı olarak örgütsel kültür
oluşmakta ve bu hem çevresel olayları, aktivistleri, siyasal düzenlemeleri hem de stratejilere
yönelik seçilen halkla ilişkiler modellerini etkilemektedir. Seçilen modeller ayrıca halkla
ilişkilerin benimsediği roller, bilgiyi, meslekleşmeyi, cinsiyet konusunu ve halkla ilişkiler
departmanının yapısını da etkilemektedir. Bir kurumda halkla ilişkilerin dünyayı, toplumsal
gerçekliği algılama biçimi, halkla ilişkilerin topluma bakışını, iş yapış tarzını, sahiplendiği rol
ve bilgi biçimini şekillendirmektedir. Bu durum gücün kullanım biçimlerine de baskın
koalisyonun üyeleri, CEO’nun strateji ve politikaları bağlamında yansımaktadır. Tabii ki bu
politika ve stratejilerin seçimi aynı şekilde karşılıklı bir etkiyle halkla ilişkiler modellerinin
seçimine, örgütsel kültüre ve dolayısıyla toplumsal kültüre etki etmektedir (Oliver, 2007: 6).
Halkla ilişkiler çok geniş multi-disipliner ve disiplinler arası konuları kapsamaktadır.
Bununla ilişkili konular: politika, ekonomi, felsefe, dil, semiyoloji, kültürel çalışmalar,
psikoloji, sosyoloji, iletişim teknolojileri ve bilgisayar, araştırma yöntemleri, arşiv ve kaynak
araştırması, teknik yazım içeren gazetecilik, kitle iletişimi içeren medya çalışmaları, reklam,
pazarlama ve mesleki çalışmalar, strateji değişikliklerini içeren yönetim çalışmaları,
girişimcilik, örgütsel davranışı içeren insan kaynakları yönetimi, sivil ve endüstriyel kanunlar
ve etikdir (Oliver, 2007: 7-8).
Halkla ilişkiler söylemi çerçevesinde mesleğe yönelik kurallar oluşturulması yeterli
görülmemiştir. Uygulayıcılar sahip oldukları kültürel değerlere göre davranacaklar, uluslar
arası birtakım kuralları takip etmek yerine, kendi kültürel deneyimlerine bağlı algılamalar
kapsamında mesleği yerine getireceklerdir. (Brien, 1998; Banks, 1995’den aktaran Hodges,
2006: 82). Kimi yazarlara göre ise, halkla ilişkiler giderek artan biçimde, kamuyu
biçimlendirmenin ve kamusal tartışmayı teşvik etmenin bir aracı olmuştur. Böylece toplumun
ve kültürün şekillendirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Banks’a göre, iletişim sürecinde
kültürel bir eylem olarak halkla ilişkiler hedef kitlelere belirli bir bağlamda toplumsal
dünyanın bir parçasını önerir. Buna göre, halkla ilişkiler varoluşu güçlendirdiği, kamusal
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iletişimle ilgili inançları ve yeniyi şekillendirdiği için kültüreldir. Uluslar arası halkla
ilişkilerle ilgili bazı çalışmalar halkla ilişkilerin örgütleri sosyal dönüşümde daha fazla rol
almaları konusunda cesaretlendirmeleri üzerinde durmuşlardır. (Molleda et al., 2003; Molleda
and Ferguson, 2004; Holtshausen, 2000, 2002; Signitzer and Coombs, 1992’den akratan
Hodges). Bu bakış açısına göre halkla ilişkilerin sivil toplumun gelişimine büyük katkısı
bulunmaktadır (Hodges, 2006: 83).
Bazı çalışmalar ise, halkla ilişkiler uygulayıcılarının kendi çalıştıkları kültürler içinde
sosyal ajanlar olduklarına dair bakış açıları sunmaktadır. Hodges’a göre halkla ilişkiler
endüstrisi yeniden oluşturulmalıdır ve halkla ilişkilerin kültürün gelişimindeki rolü
yadsınmamalıdır. Reklam uygulayıcıları, yönetim danışmanları ve halkla ilişkiler
uygulayıcıları kültürel arabulucular olarak tanımlanmaktadır. Halkla ilişkiler kültürünün
irdelenmesinde halkla ilişkilerin toplumun diğer öğeleriyle arasındaki bağlantıların da
sorgulanması gerekir. Sosyal aktörler olarak halkla ilişkiler uygulayıcıları sosyo kültürel ve
küresel anlamda etkiye açıktırlar. Kamu ile kurdukları iletişimlerinde kendi mesleki kültürleri
kapsamında yer alan anlam, değer, ilke ve normlar bağlamında işlev görürler. Hodges, ayrıca
meslek kütürünün anlaşılmasından yola çıkarak halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünün
milli kültürün gelişimine de çok büyük katkı sağlayabileceğini de belirtmiştir.

1.4. Halkla İlişkiler ve Kültür
Halkla ilişkiler uygulayıcısının kültürünü şu şekilde tanımlamıştır: “Uygulayıcının
yaşam dünyası- uygulayıcının bütünsel düşüncesi, kavramları, değerleri ve mesleği ile ilgili
varsayımları ki bunlara kolektif olarak habitus kavramına gönderme yapmaktadır. Ayrıca,
mesleki deneyimleri ve davranışlarına rehberlik eden kimlikler de kültürün kapsamına
girmektedir. Bunlar mesleki sosyalleşme yoluyla daha geniş toplumsal ve kültürel etkilerle
yayılacaktır. Eylemleri kapsayan mesleki pratikler sistemi bir şekilde dünyada fark
yaratacaktır” (Hodges, 2006: 85). Mesleki kültür bağlamında, uygulayıcıların farklı kültürler
kapsamında yaşam alanlarının özelliklerini ve rollerinin doğasını tanımlamaya yardımcı
olacak bazı sorular şunlardır: -Ne çeşit insanlar halkla ilişkiler yapar? Ortak sosyal ya da
eğitimsel deneyimleri var mıdır? -Halkla ilişkiler uygulayıcıları yaptıkları işe nasıl bir anlam
yüklemektedirler? -Mesleki işlevlerini şekillendiren kendi ülkelerindeki kültürel iklim
nasıldır? -Uygulayıcılar öznel ve sosyal olarak içinde bulundukları mesleki kültürü nasıl
anlamlandırırar? -Tüm bu sorulan soruların iş kapsamında ve dışında uygulayıcıların rolleri
üzerindeki etkisi nedir? (Hodges, 2006: 88).
Hodges kültür ve halkla ilişkilerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediğini belirtmişti.
Bununla birlikte Halkla ilişkiler kültürü de, toplumun kültürünü etkileme ve dönüştürme
gücüne sahiptir. Bir kültürün bilme biçimleri, alışkanlıkları, toplumsal ilişkileri ve tarihsel,
vb. Tüm bakış açıları halkla ilişkiler kültürü bağlamında değişebilir. Halkla ilişkiler kültürü
bir ideolojiyi barındırır. Halkla ilişkiler kitlelere çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşmaya çalışır.
Bu bağlamda kullanılan iletişim araçları toplumsal yapılanma biçimini etkilemektedir.
Toplumsal yapılanma ya da gerçeklik bilinci oluşturduğundan iletişimi ya da iletişim
araçlarını elinde bulunduran gruplar aynı zamanda bilinci ve toplumsal yapılanmayı da
kontrol ederler. İçinde yaşadığımız kültür Mc Luhan’ın da belirttiği gibi iletişim kurma
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şeklimize gore biçimlenmektedir. İletişim kurma şeklimizi belirleyen, yönlendiren ise sahip
olduğumuz halkla ilişkiler kültürüdür. Bu kültür toplumsal gerçekliklerin algılanışını, bilinç
oluşumunu, etik standartlarımızı, söylem biçimlerimizi ve düşünce alışkanlıklarımızı belirler.
Dolayısıyla nasıl bir halkla ilişkiler kültürüne sahip olduğumuz toplumsal yaşam alanının
oluşumunda oldukça önemlidir. “Alan, habitus'la diyalektik bir ilişkisi olan, sosyal alan ya da
aktörlerin yer aldığı konumlar arasındaki ilişkiler ağı olarak anlaşılmaktadır. Farklı konumlar,
eşit olarak paylaşılmayan güç ya da sermaye biçiminde yapılandırılır ve sabitlenir. Çatışma ve
rekabet, farklı türdeki sermayeleri biriktirmeye, korumaya ya da dönüştürmeye çalışan
aktörler arasındaki ilişkilerin özelliğini tanımlar. Bir aktörün sahip olduğu sermayenin
miktarına ya da türüne göre değişen konumlar: egemenlik, astlık ya da eşitliktir” (Ihlen, 2007:
269)
Gelişim aynı zamanda ekonomik alandaki gelişimlerle de ilgilidir. Halkla ilişkiler
ekonomik kalkınmayı etkilemektedir. “Bir ülkede ekonomik kalkınmanın hızla gelişmesinde
halkın desteğinin katkısının büyük değeri ve önemi vardır. Bireylerin kişisel yaşantılarındaki
sınırsız istekler kamu kuruluşlarının görevlerine de yansımaktadır. Kamu kuruluşlarının kendi
olanaklarını daha fazla değerlendirmeleri ve bunun üstünde iş yapmaları halktan destek
görmelerine ve onlarla iş birliği yapmalarına bağlıdır. Böylece halk ve devlet işbirliğine gider.
Bu da bir toplum kalkınmasıdır” (Tortop, 1993: 42). Kamu ve özel kurumlardaki halkla
ilişkiler çalışmaları, halkın kalkınma, verim arttırma çalışmalarına katılımlarını hem merkezi
hem de yerel düzeyde sağlamaktadırlar. Halkla ilişkiler genel politikasının yatırım, finansman
ve personel politikalarının saptanması halkla ilişkiler politikalarının başında gelir. Bu
doğrultuda, halkla ilişkilerin genel politikası, toplumu bilinçlendirici ve verim sağlayıcı
biçimde küreselleşme ideolojisinin olumsuz etkilerini giderici olmalıdır. Halkla ilişkilerin
gelişimdeki rolü bağlamında amaçları, halkı aydınlatmak ve onların çalışmaları
içselleştirmelerini sağlamaktır. Halkın yönetime yönelik izlenimlerini olumlamak, halkın
yönetimle olan ilişkilerini kolaylaştırmaktır.
Kararların doğru olabilmesi için halktan bilgi almak, kanun ve düzenlere uyulmasını
sağlamak için halkı bilgilendirmektir. Halkla işbirliği yaparak hizmetlerin daha kolay
görülmesini sağlamaktır. Hazırlanan yasa, tüzük, ve tasarılarda halkın dilek, istek, tavsiye,
telkin ve şikayetlerinden yararlanmaktır. Bunun yanında halkla ilişkilerin kullandığı araçların
güncelliği ve teknolojiyi takip etmesi, kullandığı iletişim teknikleri (lobicilik, sponsorluk,
pazarlama, imaj yaratımı vb), sunum teknikleri, uyguladığı strateji ve taktikler de gelişim
sürecinde rol oynayan önemli unsurlardır. Halkla ilişkiler belirtilen rolleri ve işlevleri
toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda yerine getirirken etkili iletişimin şu
özelliklerini yerine getirmelidir: “Güvenilir ortam yaratılmalıdır. İletişim işletmenin
performansına dayanan güvenilir bir ortamda başlamalı, alıcı kaynağa güven duymalıdır.
İletişim programı çevresel gerçeklerle desteklenmeli, programın kapsamı katılıma izin
vermelidir. İletiler anlamlı olmalı, değerleriyle çatışmamalıdır. İleti kolay anlaşılan
sözcüklerle ifade edilmeli, anlam tartışmaya yer bırakmamalıdır. İletiler sürekli olmalı,
yinelenmelidir. Gönderilen iletinin istenilen etkiyi yapabilmesi için hedef kitlenin özellikleri
iyi belirlenmelidir” (Peltekoğlu, 1998:131). Toplumsal pratiklerin aktörleri ve toplumsal
gelişmeyi, dönüşümü sağlayan aktörler olarak bireyler aynı zamanda halkla ilişkilerin de
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konusunu oluşturmaktadır. Çünkü halkla ilişkilerin temeli kişisel ilişkilere dayanmaktadır.
Halkla ilişkiler sosyal kurumlar ve sosyal sınıflar arasında bağ oluşturup pekiştirme gücüne
sahiptir.
Burada kullanılan dilin biçimi, oluşturulan söylemin içeriği, anlamlandırmalar, değer
yargılarının sunumu ve etik ilkelere ne derece uyulduğu bu gücü etkilemektedir. Bunun yanı
sıra “halkla ilişkiler çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. Kamuoyunu dikkate
almayan, sadece kar elde etmeyi planlayan kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar. Kurumlar
artık öncelikle ele aldığı kurumu, çevresini ve giderek tüm toplumun mutluluğunu sağlamaya,
potansiyel ve yetenekleri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır” (Asna, 1998:2,3).
Halkla ilişkiler aynı zamanda bir vizyon yönetimidir.
Stratejik halkla ilişkiler alanına giren konuları genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
Kamusal ilişkiler, konu yönetimi, kriz iletişimi, kamuyu bilgilendirme, tüketici ve müşteri
ilişkileri, lobicilik, yatırımcı ilişkileri, risk iletişimi ve itibar yönetimi. Görüldüğü gibi
stratejik iletişim kapsamında sayılan tüm bu konular, ayrıca bütünleşik kurumsal iletişim
yönetimi kapsamına giren konulardır. Halkla ilişkiler iletişim hedeflerine yönelik pazarlama
ve reklam tekniklerinden ve yaklaşımlarından da yararlanmaktadır. Bilindiği gibi halkla
ilişkiler, bir kurumla onun hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayışa dayalı ilişki geliştirmeyi
amaçlayan uzun dönemli bir yönetim etkinliğidir. Pazarlama iletişimi ise, daha çok
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler üzerine odaklanır. Her iki disiplin
de yönetim masasında yer alır, istek ve çıkarları tanımlar. Yine her iki çalışma alanı da
kurumun kısa ve uzun dönemli çıkarlarını göz önünde bulundurur (Smith, 2008: 2-3).

1.5. Stockholm Andlaşması’na Dair Hükümler
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Halkla İlişkiler İçin Küresel İşbirliği ve İletişim Yönetimi
1. Bölüm
Stockholm Antlaşması1 (The Stockholm Accords), örgütsel başarı için Halkla İlişkiler
ve İletişim Yönetiminin merkezi rolünü geliştirme ve onaylamaya yönelik olup, halkla
ilişkiler ilkelerini, sağlam bir temele dayalı olacak şekilde belirlemek ve bu ilkeleri, tüm
alanının yanı sıra, yönetim ve diğer geçerli paydaş gruplarını da kapsayacak şekilde
doğrulamak üzere Halkla İlişkiler Uzmanları (birlikler, yöneticiler, danışmanlar, eğitimciler,
araştırmacılar ve öğrenciler) tarafından yapılan bir eylem çağrısı niteliğindedir. s. 4
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2. Bölüm
Halkla İlişkilerin Sosyal ve Örgütsel Değeri ile İletişim Yönetimi
Sürdürülebilirlik
Bir örgütün sürdürülebilirliği, bugüne yönelik talepler ile ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarda geleceğe yönelik gereksinimler arasında denge kurabilme becerisidir. İletişimsel
örgüt, politikalarının başarısını ve icraatlarını sürekli takip edip bunları ekonomik, sosyal ve
çevresel bir "üçlü bilanço" ile rapor haline getirerek toplumdaki konumunu geliştirmek ve
toplumsal bir katkı sağlamak üzere uyguladığı sürdürülebilirliği, dönüşümsel bir fırsat olarak
değerlendirerek, liderliği üstlenir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:
• Belli başlı paydaşların, örgütün sürdürülebilirlik politikalarına ve programlarının
dahil olmalarını sağlar,
• Örgüte ve topluma dönüşü olacak, sağlam temele dayalı ekonomik, sosyal ve
çevresel taahhütlere yönelik sosyal beklentileri yorumlar,
• Düzenli, açık ve doğru olarak rapor edilmesi gereken bilgi konusunda payda
katılımını garanti altına alır,
• Mali, sosyal, ekonomik ve çevresel konularla ilgili raporların, bütünlük ve süreklilik
içinde verilmesi için çaba gösterir ve buna yönelik uygulamaları destekler.
Yönetişim
Paydaş yönetişim modelini uygulayan örgütler, paydaşlarla ilişkilere yönelik
politikalar konusunda karar vermek ve uygulamalardan doğrudan sorumlu olmak üzere,
yönetim kurulu üyelerine, seçimle işbaşına gelmiş yöneticilere ve kâr amacı gütmeyen
kuruluşların başkanlarına yetki verir. İletişimsel örgüt, ekonomik, sosyal, çevresel ve adli
gelişmelerin yanı sıra, paydaşların beklentileri konusunda zamanında bilgi edinilmesini ve bu
konuların anlaşılmasını gerektirir. Bunun anlamı, bir örgütün gidişatını, faaliyetlerini ve
iletişimini etkileyebilecek fırsatların ve risklerin anında belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.
Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:

. Örgütsel değerleri, ilkeleri, stratejileri, politikaları ve süreçleri tanımlar,
• Karar verme sürecinin temeli olarak, paydaşların ve toplumun beklentilerini
yorumlamak üzere, uygun araştırma ve araştırma becerilerini uygular,
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• Şeffaflık, güvenilir davranış, özgün ve gerçek bir temsil yoluyla paydaşlarla olan
ilişkilerde etkili bir yönetişim uygulayabilmek için analiz sonuçlarını ve önerileri zamanında
ortaya koyar; dolayısıyla, örgütün 'faaliyet gösterme özgürlüğünün devamlılığını sağlar,
• Kurum içi bir dinleme kültürü yaratır; bu kültür, örgütün öngörüde bulunmasına,
uyum sağlamasına ve karşılık vermesine olanak tanıyan açık bir sistem oluşturur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, farklı ülkelerdeki halkla ilişkiler
uygulamalarını, halkla ilişkiler ile kültür arasındaki ilişkiyi öğrendik. Halkla ilişkilerde
kullanılan rol ve modelleri, tarihteki önemli halkla ilişkiler çalışmalarını ve kamuyu
yönlendirme konusunda halkla ilişkilerin nasıl bir işlev gördüğünü öğrendik.
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Uygulamalar
Farklı kültürlere sahip olan ülkelerin toplumu algılayış biçimleri, rol ve modelleri
kullanım biçimleri farklıdır. Aynı şekilde iletişim araçlarından yararlanma ve kamuoyu
oluşturma çalışmaları da farklılaşır. Ülkelerin gerçekleştirdiği farklı halkla ilişkiler etkinlikleri
incelenerek kültürel farklılıklar ortaya konulabilir. Halkla ilişkiler uzmanlarının medya ile
ilişkileri incelenebilir.
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Uygulama Soruları
1.

Kültürel görecelik kuramına göre halkla ilişkiler çalışmaları nasıl uygulanır?

2.

Halkla ilişkiler çalışmaları yapılırken kamuoyu neden dikkate alınmalıdır?

3.

Halkla ilişkiler bir kültür politikası mıdır?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir halkla ilişkiler uygulayıcısının kişiliğine yönelik
niteliklerinden biri değildir?
a) Sorumluluk Duygusu
b) Sağlam Bir Kişilik
c) Gündemi iyi takip etme
d) Düşünsel Yetkinlik
e) Konuşma Yönteminde Ustalık
2. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Halkla ilişkiler sözlüğünün İngiltere'de ilk kez
kullanılmaya başladığı yıldır?
a) 1932
b) 1949
c) 1939
d) 1934
e) 1945
3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 1900-1917: Halkla ilişkiler çalışmalarında büyük patlama ve mesleğin olgunlaşma
aşaması.
b) 1917-1919: (I.Dünya Savaşı) Devlet tahvillerinin satışını hızlandırmak amacıyla
yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri ve vatanseverliği alevlendirecek kampanyalar aşaması
c) 1919-1933: (Roosevelt Dönemi) Büyük kriz ve II. Dünya Savaşı. Mesleği geliştiren
ve uzmanlaşmayı sağlayan deneyimler aşaması
d) 1933-1945: (Kükreyen Yirmiler) Savaş döneminde halkla ilişkiler deneyimi
kazananların ortaya çıkan ilkeleri ürün tanıtımında kullanmaları, iktidar kavgaları ve hayır
cemiyetlerine bağış toplama kampanyaları yardımıyla ortaya çıkan yeni uygulama alanları
aşaması
e) Günümüzde: Gazetecilikte sorumsuzluk dönemi ve buna karşı meydana gelen
savunma, tanıtma ve geniş kapsamlı reformlar aşaması
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4. 20. yüzyılda bir gazetecinin ortaya çıkması halkla ilişkiler alanında önemli bir
evredir. Günümüzde kabullenilen halkla ilişkiler teknik ve kavramlarının birçoğunu ortaya
koyan ---------------Rockfeller'in kişisel danışmanlığını üstlenerek 1914 yılındaki grevlerde
kamuoyuna işverenin görüşlerini ifade edebilmek için büyük bir çalışma başlatmıştır.
Rockfeller hakkında 'tamahkar ihtiyar kapitalist imajını 'çocuklara onar sent, hayır işlerine
milyonlarca dolar veren iyi kalpli ihtiyat1 olarak değiştirmeyi başarmış ve büyük bir başarı
kazanmıştır.
Aşağıdaki isimlerden hangisi bu konuda hizmet eden gazetecidir?
a) P.T. Barnum
b) Stuart Ewen
c) Edward Bernays
d) Ivy Lee e) Grunig
5. Barnum Sirki'nin kurucusu 1810-1881 yılları arasında yaşayan Barnum ile
başlayan artist ve sanatçı tanıtımı aşağıda verilen halkla ilişkiler modellerinden hangisi ile
örtüşmektedir?
a) Basın ajansı modeli
b) Simetrik Model
c) Asimetrik Model
d) Çift yönlü simetrik Model
e) Pragmatik model
6. Kuruluşların iç yapılanmasında bölümlerin şekillenmesi olarak ilk halkla ilişkiler
bölümü ……………. yılında George Westinghouse tarafından, kendi elektrik firmasında
ortaya çıkan bir kriz sırasında oluşturuldu.
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru tamamlayan şıktır?
a) 1879
b) 1889
c) 1876
d) 1865
e) 1880
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7. Roma ve Alman imparatorlarının, Rus çarlarının, abideler yaptırmaları,
edebiyatçılara destek vermeleri gibi etkinliklerin halkla ilişkiler bağlamında amaçlarından
olamayacak şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkla yakın ilişki kurmak,
b)

Halkın sempatisini, sevgisini ve desteğini elde etmek

c) Kendini halka tanıtmak
d) Yönetimin büyüklüğünü kanıtlamak
e) Doğrudan kar elde etmek
8.

Aşağıdaki ifadeler örgüte / kuruma ilişkin hangi kavramın açılımlarıdır?

Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili,
sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde gösterilen davranışları,
örgütsel hayatın alışkılarını (töreler), örgütün değerlerinin, öykülerde, efsanelerde ve
nostaljilerde tanımlanmasıdır.
a) felsefe
b) dizayn
c) kimlik
d) kültür
e) imaj
9.

Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi tamamlayandır?

_________, hedef gruplar tarafından algılanan kurumsal bir görünümdür.
a) kişilik
b) kimlik
c) imaj
d) kültür
e) değer
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10. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanlarının
görevlerinden değildir?
a) Örgütsel değerleri, ilkeleri, stratejileri, politikaları ve süreçleri tanımlar
b) Karar verme sürecinin temeli olarak, paydaşların ve toplumun beklentilerini
yorumlamak üzere, uygun araştırma ve araştırmalar uygular
c) Şeffaflık, güvenilir davranış, özgün ve gerçek bir temsil yoluyla paydaşlarla olan
ilişkilerde etkili bir yönetişim uygulayabilmek için analiz sonuçlarını ve önerileri zamanında
ortaya koyar.
d) Örgütün 'faaliyet gösterme özgürlüğü için kamunun beklentilerini ikinci plana
bırakır.
e) Kurum içi bir dinleme kültürü yaratır; bu kültür, örgütün öngörüde bulunmasına,
uyum sağlamasına ve karşılık vermesine olanak tanıyan açık bir sistem oluşturur.
11. Aşağıdakilerden hangisi Stockholm antlaşmasına göre iletişim uzmanlarının
işlevlerinden bir değildir?
a) Belli başlı paydaşların, örgütün sürdürülebilirlik politikalarına ve programlarının
dahil olmalarını sağlar.
b) Örgüte ve topluma dönüşü olacak, sağlam temele dayalı ekonomik, sosyal ve
çevresel taahhütlere yönelik sosyal beklentileri yorumlar.
c) Düzenli, açık ve doğru olarak rapor edilmesi gereken bilgi konusunda payda
katılımını garanti altına alır.
d) Mali, sosyal, ekonomik ve çevresel konularla ilgili raporların, bütünlük ve süreklilik
içinde verilmesi için çaba gösterir ve buna yönelik uygulamaları destekler.
e) Örgütte entropi yaratılması için iletişisimdel faaliyetleri destekler.
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Halkla ilişkiler kültürünün bilinmesini önemli ve
gerekli kılmaz?
a) Halkla ilişkiler kültürü, bir toplumda benimsenen halkla ilişkiler uygulamalarının
mesleği şekillendiren öğelerini ve uygulayıcıların mesleki kimliğini ortaya koyar.
b) Halkla ilişkiler mesleğine uygulayıcıların değer vermesini, korumasını ve mesleği
geliştirmelerine yönelik çaba harcanmasını sağlar.
c) Halkla İlişkilerin nasıl kullanılırsa daha çok satışa hizmet edeceğine ilişkin önemli
veriler sunar.
d) Halkla ilişkilerin sistem içindeki yerini güçlendirir.
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e) Halkla ilişkiler uygulayıcılarının ve akademisyenlerinin mesleğe yönelik tutum ve
davranışlarını yönlendirip biçimlendiren anlamlar ve denetim mekanizmalarını oluşturarak bir
politika ortaya koyar.
13. Kurumsal iletişim konusunda yapılan çalışmalar: Strateji ile kurumsal iletişimin
merkezi görevleri, Kimlik, firmanın markaları arkasındaki profilidir. ……………ise
iletişimin örgütlenmesini belirtir. Bu üç kavram, bir örgüt tarafından yaratılan içsel ve dışsal
toplam iletişimin "ortak bir başlangıç noktasında" uyumlaştırılmasına ve bütünleştirilmesine
hizmet eder.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeyi en iyi tamamlayandır?
a) koptasyon
b) misyon
c) entropi
d) imaj
e) vizyon
14. 20. yüzyılda bir gazetecinin ortaya çıkması halkla ilişkiler alanında önemli bir
evredir. Günümüzde kabullenilen halkla ilişkiler teknik ve kavramlarının birçoğunu ortaya
koyan ---------------Rockfeller'in kişisel danışmanlığını üstlenerek 1914 yılındaki grevlerde
kamuoyuna işverenin görüşlerini ifade edebilmek için büyük bir çalışma başlatmıştır.
Rockfeller hakkında 'tamahkar ihtiyar kapitalist imajını 'çocuklara onar sent, hayır işlerine
milyonlarca dolar veren iyi kalpli ihtiyar olarak değiştirmeyi başarmış ve büyük bir başarı
kazanmıştır.
Aşağıdaki isimlerden hangisi bu konuda hizmet eden gazetecidir?
a) P.T. Barnum
b) Stuart Ewen
c) Edward Bernays
d) Ivy Lee
e) Grunig
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15. "Düşünüyoruz ki... fabrikayla ilgili konularda, yetkili kişilerce hazırlanmış
raporlar, düzenli olarak, halka bilgi vermek amacıyla gazetelerde yer alabilir. Bu amaçla daha
da kaliteli bir uzmanlaşma sağlayabilir, ayrıca malzeme temin edebiliriz. Bu konuda
sorumluluk sahibi gazete editörleriyle iletişime geçebileceğimizi umuyoruz." işletme
dokümanlarında görülmektedir ki, ………………………….kendisini bu çabasında asiste
edecek birini bulamamıştır. 1893 yılında bir yer kiralayarak basın bürosu kurmuş, bu büro
daha sonra 1901 yılında firmaya dahil edilmiştir.
Aşağıda verilen ifadede boş bırakılan yeri tamamlayan en uygun isim hangisidir?
a) Krupp
b) Bernays
c) Barnum
d) Bloch
e) Lee
Cevaplar: 1) c, 2) a, 3) b, 4) d, 5) a, 6) b, 7) e, 8) d, 9) c, 10) d, 11) e, 12) c, 13) d,
14)d, 15) a
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2. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER VE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ
Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Seda Mengü
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İç iletişim, kurumsal iletişimin bir alt disiplini olmakla birlikte hizmet kültürü, müşteri
memnuniyeti ve dış görüntü, prestij vb. etmenlerle olan bağlarından dolayı gün geçtikçe daha
fazla dikkat çekmektedir. Kurum içi iletişimde öncelikle iletişim iklimi önemlidir. Quirke’e
göre, iletişim iklimi, çalışanların birbirlerine olan davranışlarını etkiler ve işin yapılış tarzını
biçimlendirir. Bu bölümde geleneksel ve çağdaş örgüt kuramlarından hareketle kurum içi
iletişimi oluşturan unsurlar ( kurum kültürü, kurumsal iklim vb) ele alınacaktır. Ayrıca çalışan
ilişkileri, liderlik, katılımcılık ve kalite yönetimi konuları irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Klasik ve çağdaş örgüt kuramları nelerdir?

2.

Kurum içi iletişimde güven ve güçlendirme kavramları neden önemlidir?

3.

Çalışan iletişimini iyileştirmede liderliğin rolü nedir?

4.

Yeni teknolojiler bağlamında çalışan iletişimi ne yönde gelişmiştir?

5.

Kurum kültürü nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Klasik ve çağdaş örgüt Klasik ve çağdaş örgüt
kuramları
kuramları
ve
insanı
çalışma ortamında ele
alma
biçimleri
ve
birbirinden
farkları
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Buna yönelik geliştirilmiş ders
materyalinin dışında Örgüt kuramları
ve
kurumsal
iletişim
konulu
literatürden
gerekli
bilgiler
araştırılabilir.

Güven ve güçlendirme Çalışanlara yönelik güven Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
kavramları
ve
güçlendirme araştırılabilir. Konuyla ilgili yapılmış
kavramları ele alınacak ve araştırmalar incelenebilir.
önemi öğrenilecektir.
Liderlik ve katılımcılık Liderin rolü ve etkisi, Farklı kurumsal lider tiplerine
kurum içi katılımcılık ve yönelik
analizler
incelenip
bunu etkileyen unsurlar pekiştirilebilir.
öğrenilecektir.
Kurum kültürü

Kurum kültürünün nasıl Bu konuya ilişkin literatür bilgiler
oluştuğu
ve
önemi araştırılabilir.
öğrenilecek.

Kurumsal iklim

Kurunsal iklimin örgüt Kurumsal iklim tiplerinin özellikleri
başarısındaki etkisi ve ve
buna
yönelik
analizler
önemi öğrenilecektir.
araştırılabilir.
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Anahtar Kavramlar
• Örgütsel iletişim sistemi: Örgütsel olayları yaratmak ve biçimlendirmek için
örgüt çevresinde ve içinde birlikte işleyen birçok birbiri ile ilgili birimler ve süreçlerdir.
Enformasyon işleme, örgütsel iletişimin birincil işlevidir.
• Sistem: Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir
bütündür.Üst ve alt sistemlerden oluşur. İşlevselci yaklaşımda enformasyon işleme örgütsel
iletişim sisteminin birincil işlevi olarak görülür.
• Kurum kültürü: Kurumun iş yapış tarzıdır. Kurumda konuşulan dil, sözcük
dağarcığı, ritüeller, alışkanlıklar ve gelenekler oluşturur.
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Giriş
Teknolojinin yaygınlaşması iletişim opsiyonlarını arttırdığı gibi yeni bir sorunu da
beraberinde getirdi. Birçok seçeneğin arasından en uygununu seçebilme. İç iletişim, kurumsal
iletişimin bir alt disiplini olmakla birlikte hizmet kültürü, müşteri memnuniyeti ve dış
görüntü, prestij vb. etmenlerle olan bağlarından dolayı gün geçtikçe daha fazla dikkat
çekmektedir. Kurum içi iletişimde öncelikle iletişim iklimi önemlidir. Quirke’e göre, iletişim
iklimi, çalışanların birbirlerine olan davranışlarını etkiler ve işin yapılış tarzını biçimlendirir.
Dolayısıyla iletişim iklimi, etkili bir iç iletişimi sağlar ve bu süreç etkili iç pazarlama ile
birleşerek kurumun hizmet kültürünü oluşturur. Hizmet kültürü, kurumun ürün ve hizmet
sunumunu yapma biçimidir. Bu unsur müşteri ve yatırımcı tatminini yaratır. Hizmet unsurunu
destekleyen diğer unsurlar ise, etkili iç iletişim ve iletişim iklimidir. Bu döngünün sonunda
müşteri ve yatırımcı tatmini imajı oluşturur, böylece müşteri sadakati ve buna bağlı olarak
kurumsal gelişim ve kar artışı sağlanır. Müşteri sadakati gelişim ve kar artışının en önemli
getirisidir ki bu durum müşteri tatmininin doğrudan bir sonucudur. Çalışanlar arasında hizmet
kültürünü geliştirmek, çalışan müşteri etkileşimini geliştirir ve müşteri tatminini sağlar. İç
pazarlama denilen uygulamalar kurum kültürüne yönelik müşteri bilincini artırır. “İç
pazarlama çalışanlara müşteri muamelesi yapılmasını ve iş ürünlerinin insan gereksinimlerine
uygun düşmesini öngören bir düşünce şeklidir” (Mengü, 2016: 173).
Bütünleşik kurumsal iletişim yönetiminin başlangıç noktası, iç iletişim, bir başka
deyişle iç müşterilerdir. İç iletişimi düzenleyen ve çalışanlar arasındaki iletişimi etkin kılacak
unsur kurumsal iklimdir. Çalışanların her biri kurumun gönüllü halkla ilişkiler elçileridirler.
Kurumun sağlamlığı, gücü ve itibarı öncelikle iç müşterilerin bağlılığına, motivasyonuna ve
kuruma yönelik izlenimlerine bağlıdır. Kurum içi bilgilendirmenin sürekliliği, doğruluğu,
güven ortamının oluşturulması ve etik standartların yerleştirilmesi kurumsal iklimin
oluşumuna destek verir. Burada yönetici ve lider düzeyinde çalışan kişilere büyük görev
düşmektedir. Lider ya da yöneticilerin çalışanlara yaklaşım tarzları bu iklimin oluşması ve
kurumda yerleşmesi için oldukça önemlidir.
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2.1. Örgütsel İletişim
Kurumlarda verimi arttırmak ve toplam kaliteyi gerçekleştirebilmek için nitelikli
çalışanları iş yerine çekebilmek gerekmektedir. Çalışanların yönetime katılarak inisiyatif
kullanabilmeleri onların performanslarını daha çok arttıracak ve bu da kurumun işleyişine
katkıda bulunacaktır. Çalışanlar için bir iş yerinde kazanılan ücret kadar kuruluştan manevi
olarak kazanımları da önemlidir. Çalışanın saygı görmesi, takdir edilmesi ve yaptığı işten
doyum elde etmesi kuruma bağlılığı yükselten unsurlardır. Bu noktada örgütsel iletişim
kuramlarına kısaca değinmek gerekir. Örgütsel iletişim kuramları klasik ve çağdaş kuramlar
olarak ayrılır. Klasik Örgüt teorisi, örgütsel davranışın doğasını açıklamaya çalışan ilk
teoridir. 1900'lü yılların başında Amerika'da ve Avrupa'da popüler olmaya başlamış ve
dünyaya yayılmıştır.
Klasik örgüt teorisi; Alman sosyolog Max Weber'in (1909-1948), Fransız Sanayici
Henry Fayol'un (1916-1949) ve Amerikalı mekanik mühendis, Winslow Taylor'un (1911)
çalışmalarına dayanır. Klasik teori örgütleri bir mekanizma (makine) olarak ele alır. En
yaygın örgütleme modellerinden biri olan klasik teori, örgütler ve makineler arasındaki
benzerliğe dayandırılır.
Analoji, makine gibi iyi çalışan etkili örgütlerden bahseder. Bu etkili makinenin
işlevsel unsurları, önceden belirlenmiş aşamaları başarmak için güvenilir bir şekilde çalışır.
Bu benzeşime göre temel örgütsel faaliyetler; planlama, dizayn, örgütsel yapıyı ve
aktivitelerini devamlı kılmaktan oluşur. Örgüt üyeleri örgütün ihtiyaçlarına uyumlaştırılmak
için bir kalıba sokulur. Bunun için örgüt üyeleri açıkça planlanmış ve belirlenmiş işlevsel
roller oynarlar. Mekanik model, örgüt üyelerinin yapması gereken faaliyetleri açıklamak için
faydalı olur. Ancak, bu model, örgüt üyelerine duyarsız ve insan gereksinimlerini dikkate
almayan bir modeldir. Genel olarak klasik kuramlar çalışanları pasif, edilgen ve şirket karı
için sürekli yönlendirilmeleri gereken makine dişlileri olarak görmüştür. İlerleyen
araştırmalarda çağdaş yaklaşımlar bireyin önemini, anlam oluşumuna etkisini, çalışan
psikolojisiyle kurumun verimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Sosyal örgütün insan
ilişkileri ve insan kaynakları teorisi 1930'lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Öncüleri, Elton Mayo
(1933), Chester Barnard (1938-1968), Roethlis Berger ve Dickson (1939) dur. Barnard,
Klasik ve İnsan İlişkileri Okulları arasında köprü olarak kabul edilmiştir. İnsan ilişkileri veya
İnsan Kaynakları yaklaşımları McGregor (1960) ve Rensis Likert'in (1961) çalışmaları ile
popülerlik kazanmıştır.
İnsan ilişkileri kuramı klasik teorinin korkutma, düzenleme ve kontrol anlayışına bir
tepki olarak ortaya çıkmış, örgütsel hayat içindeki sosyal ilişkilerin ve bireyin önemini,
çalışanların tatminini artırarak ve bireylerin insani potansiyellerini geliştirmeye yardım
edecek örgütleri geliştirecek stratejileri vurgulamıştır. Buna yönelik Elton Mayo 1927-1939
yıllarında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda yöneticilerin çalışanlarla ilgilendikleri ve
onların sorunlarını dinledikleri takdirde çalışanların performanslarının arttığını ve manevi
bağlamda kurumla olumlu bağ kurduklarını ortaya koymuştur.
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Daha sonra Mc Gregor'un X ve Y kuramı ise bir örgütteki yöneticilerin
davranışlarının, diğer insanları algılama ve görme biçimlerine bağlı olduğunu belirterek
örgütlerde insan olgusunun önemini ortaya koymuştur. Bu bakış açısına göre bazı yöneticiler
X teorisi altında toplanabilecek özelliklere sahipken diğer bir kısmı Y teorisi altında
toplanabilecek özelliklere sahiptir.
X teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu düşünce tarzı: İnsanlar
çalışmaktan hoşlanmazlar ve sorumluluk almak istemezler. Kendi güvenliğini ve çıkarını
düşünür. O nedenle insanı iş yapması için zorlamak, sıkı kontrol etmek ve cezalandırmak
gerekir. Burada insana yönelik edilgen bir bakış vardır. Bu çerçevede çalışanların çok sıkı
kontrol edilmeleri, iş tanımlarının ayrıntılı olması ve kesin rol tanımlarının yapılarak detaylı
ceza uygulamalarının belirlenmesi gerekmektedir.
Y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerinin sahip olduğu düşünce tarzı ise: Çalışmak
bir insan için doğaldır. İnsan doğal olarak tembel değildir. Çalışma ortamlarının gerektiği gibi
düzenlenmesi ile çalışanlar mutlu ve istekli biçimde çalışırlar. İnsanın doğasında öğrenmek ve
daha fazla sorumluluk almak yatar. Yönlendirme ve cezalandırmanın aksine insan kendini
kontrol edebilir ve yönlendirebilir. Daha sonra insan ilişkileri yaklaşımcılarından Likert,
çalışmalarında itaat zinciriyla oluşacak baskının çalışanları yabancılaştıracağını ve verimin
düşeceğini ileri sürmüştür. İnsan ilişkilerini temel alan davranışçı kurama göre, iletişim
yukardan aşağı tek taraflı olmamalıdır. Çalışanların örgüt içinde karar alma süreçlerine
katılmalarına izin vermeli, kendilerini önemli gerekli hissetmelerini sağlayan bir ortam
yaratılmalıdır.
Çağdaş örgüt kuramına göre Katz ve Kahn’a göre örgütün temel öğesi olan insan,
diğer örgüt öğeleriyle iletişim içinde olmalı, örgütsel amaçlara ulaşmak konusunda etkileşim
içinde hareket etmelidir. İnsanın çıkarlarıyla örgütün çıkarları arasında var olan çatışmayı
gidermek ise, bu iki unsur arasında dengeyi ve uyumu sağlayarak gerçekleştirilebilir
(Peltekoğlu, 1998: 259).
Örgütsel iletişim sistemi: Örgütsel olayları yaratmak ve biçimlendirmek için örgüt
çevresinde ve içinde birlikte işleyen birçok birbiri ile ilgili birimler ve süreçlerdir.
Enformasyon işleme, örgütsel iletişimin birincil işlevidir.
Sistem: Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir
bütündür. Üst ve alt sistemlerden oluşur. İşlevselci yaklaşımda enformasyon işleme örgütsel
iletişim sisteminin birincil işlevi olarak görülür. Enformasyon işleme, aynı örgüt içinde
birbiriyle ilişkili (alt sistemler) birimler arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da
(üst sistemler) olarak gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir.
Örneğin;
İletişim sektörünün bir alt sistemi ya da sanayi ve hizmetler sektörünün bir alt sistemi
olarak örgüt görülebilir. Birbiri ile ilişkili enformasyon işleyen birimler bir bütün olarak
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görüldüğünde üst sistemler olarak değerlendirilebilir. Bireysel birimler karşılıklı bağımlıdır ve
diğer birimlerden ve çevreden etkilenirler.
İç İletişimin Amaçları: (ibid., ss.262-263)
•
İyi iletişim, çalışanların işletmenin amaçlarını daha iyi anlamalarını sağlayarak,
bu amaçların gerçekleşmesi için daha çok çalışmalarına zemin hazırlar.
•
Aşağı doğru etkili iletişim, çalışanları cesaretlendirerek daha özgür biçimde
görüş bildirmelerine yardımcı olur.
•
İyi planlanan iletişim çalışanların örgütün konumu ve işlevi hakkında daha iyi
sözcü olmalarını sağlar.
•

Bütün çalışanlarla düzenli iletişim programları hazırlamak,

•
Tüm çalışanları işletme ile ilgili konularda bilgilendirmek için aşağı doğru
iletişimi sağlayan yazılı iletişim kanalları oluşturmak.
•
Çalışanları kuruluşla doğrudan ya da dolaylı konularda daha ayrıntılı biçimde
bilgilendirmek dergi veya gazete yayınlamak,
•
Yasal düzenlemeler, rakipler, marketing planları, üretim ve kârı içeren kurumsal
amaçlarla ilgili konuları vurgulamak,
•
Yönetim ve çalışanlar arasında periyodik toplantılar düzenlemek ve çalışanları,
sorunlarını gündeme getirmek konusunda cesaretlendirmek,
•
Orta düzey yöneticilerin, elemanlarıyla toplantılar yaparak, problemleri
tartışmalarını sağlamak,
•
Çalışanları değişiklikler, ve yenilikler konusunda kitle iletişim araçlarından önce
bilgilendirmek,
•
Her yıl araştırmalar yaparak, hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve
iletişim programının etkinliğini arttırmak,
•

Yöntemler geliştirerek, çalışanları soru sormak konusunda cesaretlendirmek.

Çalışan gelişimine yönelik uygulamaların kolaylaştırılması için yapılması gerekenler:
(Mengü, 2016: 174-176)
(1) İç pazarı (çalışanların), örgütün misyonu ve bu pazarın örgüt misyonu içindeki
rolü hakkında bilgilendirmek.
(2) Örgüt içinde fikir ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak üzere örgüt içi bilgi
aktarım ve iletişim kanallarının etkin bir biçimde işlemesini sağlamak.
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(3)

Ön planda hizmet sağlayanlara yönelik özel motivasyon programları uygulamak.

(4) Örgüt içi müşteri beklentileri ile performans arasındaki boşluğu ölçme
yöntemlerini uygulamak.
(5) Çalışanların, iş yaşamının kendilerini etkileyen tüm alanlarında aktif rol
oynayabilmek için duydukları isteğin farkına varmak.
(6)

Yöneticilerle çalışanlar arasındaki etkileşimi denetlemek.

(7) Örgüt içi hizmetleri eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve performans
boşluklarının nerelerde ortaya çıktığını saptamak amacıyla denetim mekanizmaları
geliştirmek.
(8) Pazarlama araçlarını ve kavramlarını (ör. Kesimleme / bölümleme) örgüt içinde
çalışanlarla birlikte kullanmak.
(9) Yöneticilerin, çalışanların yeteneklerini, tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini
anlamanın gerekli olduğunu kabul etmelerini ve çalışanların gelişimine yönelik stratejinin
parçası olmalarını sağlamak.
(10) Çalışan-müşteri etkileşimi artıracak bir örgüt içi ortam yaratmak üzere sürekli
çaba göstermek.
(11) Kişilerarası etkileşimli iletişim kanallarını geliştirmek ve çalışanlara yönelik bir
gelişim programını uygulayabilmek için açık bilgi iklimi oluşturmak.
(12) Çalışanlara yaralı olacak bilgi sağlamak üzere kitle iletişim tekniklerinden
yararlanmak (yeni pazarlama stratejileri ya da benzeri konulardaki haber bültenleri, görüntüler
gibi).
(13) Önemli örgütsel konular hakkında çalışanlara bilgi vermek üzere eğitim
programları düzenlemek.
(14) Bilgi ve beceri geliştirmeyi, bir maliyetten çok bir yatırım olarak görmek.
(15) Çalışanlara, “işleri neden yaptıklarını” değil, “neden yapmaları gerektiğini”
öğretmek.
(16) Mükemmel hizmet sağlayabilmek için çalışanları ödülle teşvik etmek.
(17) Her bir çalışanın yaptığı işin örgütün genel yapısı içindeki yerini ve bu işin
sağladığı katkıyı göstermek.
(18) Sürekli olarak örgüt içi pazar araştırması yapmak.
(19) Örgüt içindeki gelişmeler hakkında çalışanları sürekli olarak bilgilendirmek.
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(20) Yönetimin kendilerini nasıl algıladığını çalışanlara sürekli olarak anlatmak.
(21) Yenilik yapmaktan korkmamaları için çalışanları cesaretlendirmek.
(22) Çalışanları, örgüt genelinde toplam kalite yönetim uygulamalarına katılmaya
teşvik etmek.
(23) Çalışanların sorularına cevap vermek, şikayetlerini dile getirmek, bir durumu
düzeltmek ve çalışanların sıkıntıları ile ilgili olası problem sahaları konusunda üst yönetimi
uyarmak üzere bir iletişim ağı oluşturmak.
(24) Örgütün politikaları, planları ve eylemleri konusunda çalışanlara bilgi vermek
üzere, kitapçık, duyuru panosu ve toplantılardan yaralanmak.
(25) Müşterilere verilen hizmetin düzeyini arttırmaya yardımcı olabilecek değişimler
ve iyileştirmeler konusunda çalışanların önerilerini almak.
(26) Örgüt içi araştırmadan elden edilen sonuçlara göre eylemde bulunmak.
(27) Çalışan gelişimine yönelik uygulamaların yararı konusunda bir değerlendirme
yapabilmek için yeterince nesnel veri olmasını sağlamaktır (Proctor & Doukakis, 2003: 271272).
Çalışan gelişimi kavramı; çalışanların, yönetimin kendileriyle ilgilendiğini ve
gereksinimlerini karşılamaya çalıştığını hissetmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu kavramın
başarıyla uygulanması, örgütsel sorumluluk, işe dört elle sarılma, motivasyon ve iş tatminini
içerecek şekilde çalışanların işlerine karşı olumlu bir tutuma sahip olmalarını da beraberinde
getirecektir. Çalışan gelişimi ile müşteri tatmini arasındaki önemli ilişkinin ampirik olarak
ortaya konması söz konusudur. Aynı zamanda, kurum içi pazarlama ile hizmet kalitesi
arasındaki ilişkiye yönelik veriler de mevcuttur. Çalışan gelişimi; dış müşterilerin taleplerini
ve beklentilerini daha iyi karşılamak üzere çalışanların asgari değil de azami gayret
göstermeleridir. Çalışanların sadakat eksikliği, kalitesiz hizmet sunumu ve daha yüksek
maliyetten kaynaklanan düşük performansa neden olarak, örgüt için zararlı sonuçlar ortaya
çıkarabilir.
Güven, güçlendirme ve etkili iletişim kavramları örgüt içi pazarlamaya yönelik
herhangi bir programın başarısının temelini oluşturmaktadır (Procter ve Doukakis’den akt
Mengü, 2016: 177).
•

Güven

Kişinin konumunu, grup içindeki özsaygısını, ilişkilerini, işini, kariyerini ve hatta
hayatını tam olarak itimat ettiği bir başkasının ellerine bırakmasıdır. Güven; itimat ettiğimiz
kişilerin, kendilerinden beklentilerimizi karşılayacaklarına dair bir inançtır.
Kişilerin yapacaklarını söyledikleri şeyleri gerçekleştireceklerine ilişkin beklenti
olabilir. Bu tür bir güven; randevular, telefonla arayanlara geri dönme, bitiş tarihlerine
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uymanın yanı sıra, katılım, görüşmelere dahil olma ve belirli roller üstlenme gibi toplantı
ilkeleri belirleme ve bunlara uyma gibi basit günlük anlaşmalar yoluyla oluşturulabilir ve
sürdürülebilir. İkinci tür güven, kişinin kendisinin, takım arkadaşlarının ve örgütün
gereksinimlerini karşılarken, açık olma ve geçerli bilgiyi paylaşma konusunda gerekli isteği
ve beceriyi göstermesini gerektirir.
Kişiler, diğerinin niyetini anlarlar ve onu kabul ederlerse, güven sergilerler. Bunun
anlamı:
•

diğerlerinin gerekçelerini anlamak;

•
diğerlerinin açık ve dürüst olduğuna ve kendi çıkarları ya da başkalarını
manipüle etmek için bilgi saklamadıklarına inanmak;
•
diğerlerinin kendisiyle kişi olarak gerçekten ilgilendiklerine ve iyi niyetli
olduklarına inanmak.
Çalışanlar yöneticilerinden kendilerine gerçeği söylemesini isterler. Çalışanlar hüsnü
kuruntuları değil gerçekleri isterler. Yönetimin "bize güvenin, bu sizin iyiliğinize" dediği
günler artık geride kaldı. Çalışanlar özellikle kendileriyle ilgili gerçekleri duymaktan
hoşlanırlar. Doğrusu araştırmalar şunu göstermektedir ki özellikle yönetici ve çalışanı
arasındaki yüz yüze iletişim, en etkili ve zahmetsiz çalışan iletişimi yöntemidir.
ABD'de çalışmak için en iyi 100 şirket çalışmasını yapan, daha sonra aynı adlı
çalışmayı Fortune dergisinde yayınlayan araştırmacılara göre altı kriterin üzerinde
durulmaktadır: (Becan, 2016: 231-232)
1.
Fikir ayrılığını açıklama istekliliği: Çalışanlar sahip olduğu fikirler ve hatta
çatıştığı hususlar konusunda yönetime geri bildirimde bulunmak isterler. Yönetime ulaşmak
istemektedirler. Kurum içine yönelik yayınlarda önemli yazıların gösterilmesini talep
etmektedirler. Ayrıca yönetim tarafından dikkate alınmak istemektedirler.
2.
Üst yönetimin görünürlüğü ve yakınlığı: Kendini sorumlu hisseden şirketler;
yönetici kafeteryaları, yönetici spor salonları gibi statü sembollerini en aza indirgeyerek
pozisyon farklarını aynı seviyeye getirmeye çalışmaktadır.
3.
İç iletişime Öncelik vermek: Herhangi bir şirketin başına gelebilecek en kötü
şey, çalışanlarının şirketle ilgili önemli bir haberi muhalif bir blog üzerinden ya da sabah
haberlerinden öğrenmesidir. Akıllı şirketler her zaman kendisiyle ilgili haberleri öncelikle
çalışanlarını duyurmakta ve iç iletişimi öncelik olarak ele almaktadırlar (Bu nedenledir ki
2008 yılın yazında Barack Obama, seçtiği başkan yardımcısının ismini öncelikle taraftarlarına
internet üzerinde mesajla yayınladı).
4.
Açık ve şeffaf olmak: Kaç işçi düzenli olarak özlük haklarını okumaktadır?
Yardım programları tüm çalışanlar için önemli olduğundan cevabın "pek çok" çalışan olması
gerekmektedir. Fakat çoğu çalışan bunu hiçbir şekilde yapmamaktadır. İyi şirketler insan
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kaynakları uzmanlarına nazaran genel kitlenin okuyabileceği ve anlayabileceği kanunları daha
açık bir şekilde içeren kitapçıklar yazarlar.
5.
Dostça bir ton: En iyi şirketler, iletişime geçtikleri herkesle "aileden birisi
olduğu" hissini vermektedir. Bir teknoloji şirketi çalışanlarını isimlerinin büyük harflerle
yazılı olduğu giysiler giydirmektedir. Yönetim, arkadaşlıktan çok baskıcı bir kültür
yarattığında çalışanlar, günün çoğunu Facebook ya da Twitter ortamında geçirerek bir hınçla
asi tavırlar gösterebilmektedir.
6.
Mizah duygusu: İnsanlar genel olarak işlerini devam ettirme konusunda tedirgin
olmaktadırlar. Pek çokları için kurumsal yaşam insanlara deli gömleği giydiren korkunç bir
durumdur, bu yüzden günün sonunu bitirmek için beklemezler. Çalışanlar Southwest Hava
Yolları gibi şirketlerde çalıştıklarında kendilerini daha fazla keyifli hissetmektedir. Şirketin
efsanevi kurucusu Herb Kelleher bu konuda "Eğer insanların kendisini gerçekten keyifli
hissedecekleri bir ortam yaratıyorsan kontrol etmene gerek kalmıyor." demiştir.
Dış iletişimde olduğu gibi iç iletişimde de her şeyin başı güvenirliktir. Yönetimin
yapması gereken şey, çalışanları sadece onlarla iletişime geçme arzusunda olduklarını
göstermek değil aynı zamanda açık sözlü, samimi ve doğrudan konuşmak istediklerini de ikna
etmektir. Bu tamamen iç iletişimde karşılaşılan zorluğun üstesinden gelmektir.
Güçlendirme
Güçlendirme, kişilerin yaptıkları işe dört elle sarılmaları sağlamak için motive edici
bir etkendir. Yetkilendirme; eğitim, iletişim, tanınma ve motivasyona yöneliktir. Çalışanların
kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini ve karşılığını görme korkusu duymadan
hata yapmalarına izin vermeyi; güven ve hesap verme sorumluluğunu içerir. İletişim, bireyler
arasında anlam paylaşımıdır. Hem örgüt içinde, hem de bir örgüt olmaksızın davranışsal
değişimler oluşturma ve uygulamaya yönelik araçlar sağlar. Kurum içi düzeyde, iletişim
sürecinin ek rollerinin de olduğu görülmektedir: (Procter ve Doukakis’den akt. Mengü, 2016:
178- 179).
(1) Şirketin amaç ve hedeflerinin
motivasyonunu ve azmini artırmak.

anlaşılmasını

sağlayarak

çalışanların

(2) Müşterilerin gereksinimlerini anlamanın örgütteki tüm düzeylerde teşvik
edilmesini sağlamak.
Dışarıdan bakan birisinin kolaylıkla fark edeceği bir problemi örgüt içindeki kişilerin
kolaylıkla kabul edeceği söylenemez. Bu nedenle, aşağıdakilerin yapılması gerekebilir:
(1) Mevcut problemler hakkında farkındalık yaratın ve kişilerin, değişim ihtiyacı
olduğunu kabul etmelerini ve ortaya atılan fikirlerin benimsemelerini sağlayın.
(2) Değişim ihtiyacını kabul etmemenin getireceği potansiyel tehlikeleri ve tuzaklar
konusunda kişilerin dikkatini çekin.
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(3) Ancak yeni fikirleri benimsedikleri ve kabul ettikleri zaman motive
olabileceklerini ilgili kişilere anlatarak değişimin yararlarını vurgulayın ve bunun kendi
çıkarlarına olduğunu belirtin (ibid. s.275).
Değişime direncin kaynakları pek çok farklı unsurdan kaynaklanabilir: bilinmeyene
duyulan korku, bilgi eksikliği, statü ve başarısızlık korkusu, yararların anlaşılmaması vb.
Bunun yanı sıra insanlar kendilerini de etkileyecek değişimin dış unsurlarını kontrol
edemediklerinde ne olacağını bilememenin verdiği bir korku ve endişe yaşarlar. Bu duygu
onların değişime direnç göstermelerine neden olur. Bunun üstesinden gelmek için yapılması
gereken değişime maruz kalacak insanların kendi istekleriyle bu değişimin bir parçası
olmalarının sağlanmasıdır. Değişime direnç aynı zamanda yeni fikirlerin üretilmesini de
engeller, işbirliği ve motivasyon eksikliğine neden olur. Buna bağlı olarak değişime direncin
gerçek nedeninin anlaşılmaması, süreçsel engellere ve risklerin görülmesine de neden olur
(ibid. s.268). Kurumlar daha esnek ve daha etkili olabilmek için tek yönlü iletişim yerine
çoklu iletişim kanalları geliştirmenin yollarını araştırıyorlar. Açık sistem olan kurumlar iş
hedeflerini gerçekleştirmek ve tüm sosyal paydaşlarına ulaşabilmek için aşağıdan yukarıya ya
da yukarıdan aşağıya iletişim yerine işlevsel bir iletişim şeklini tercih ediyorlar. Açık iletişim
sistemi, yöneticiler ve çalışanların kendi kararlarını vermelerini kolaylaştırıyor, kendi iş
süreçlerini düzenlemelerini kendi çalışma gruplarını oluşturmaları konusunda onlara güç
veriyor. Çok çeşitli iletişim araçları; e-mail, bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri,
kurumu daha yaratıcı, yanıt verici ve daha güçlü duruma getiriyor. Böyle bir kurumda bütün
çalışanlar;
•

Temel stratejik amaçları kabul ederler.

•
Farklı işlevler, disiplinler ve düzeyler arasındaki farklılıklar daha aza indirgenir.
Aynı şekilde farklı coğrafi alanlar, tedarikçi ve dağıtımcılar arasındaki engeller yok olur. Her
yöne iletişim açık hale gelir ve farklı departmanlardaki çalışanlar bilgiyi daha kolay
paylaşırlar.
•
Farklı işlevsel uzmanlıklar arasındaki işbirliksel çabalar kurumun rekabet
üstünlüğünü ve yeteneklerini artırır.
•

Dijital teknolojinin yoğun kullanımı hızlı öğrenme ve değişimi de beraberinde

getirir.
•
Merkezi olmayan karar almalar geri bildirimlerin süresini kısaltmıştır. Yeni ve
yaratıcı düşünceler yönetici ve çalışanların işbirliği ile alınır (Huang & Kleiner’den akt,
Mengü, 2016: 179-180).
Kurum kültürü, çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen, bir
kurumun, bölümün, takımın paylaştığı ortak değerler, semboller, inanışlar ve davranışlardır
(Okay 2003: 64; Goffee, 2003: 35). Dolayısıyla “örgütün çevrede tanınmasını, değerlerini,
toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini
yansıtan, örgütü topluma bağlayan örgüt kültürü, onun toplum içindeki yerini, önemini ve
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hatta başarısını belirleyen önemli unsurlardan biridir” (Güzelcik Ural, 2006: 154). Keskin bir
rekabet savaşının içindeki kurumlar için ayrı, yaratıcılığıyla diğerlerinden sıyrılabilen
kurumlar için ayrı bir kültür gerekir. Bazı kurumların her ikisine de ihtiyacı olabilir. Kültürü
“şebekeleşmiş”, “kâr amacı güden”, “topluluksal” ve “bölümlenmiş” kültür olarak 4 başlıkta
inceleyebiliriz (Goffee ve Jones, 2003: 30). Her bir kurum tipinin kendi içinde olumsuz ve
olumlu yönleri bulunmaktadır. Bir kurum, birden fazla kurum kültürü tipine sahip olabilir.
Bunu kurumun tarihçesi, deneyimleri, yapısı, çalışma biçimleri belirlemektedir. Topluluksal
kurum kültürü daha çok hayır dernekleri ve sendikalar gibi gönüllü kurumları kapsarken,
bölümlenmiş kültüre örnek olarak üniversiteler verilebilir. Çünkü bu tür kurumlarda
çalışmalar bireysel olarak yapılmaktadır. Şebekeleşmiş kültür tipine örnek olarak Avrupa
menşeli Unilever’i, kâr amacı güden kurum kültür tipine örnek olarak ise, Amerikan menşeli
şirketleri (Procter and Gamble), verebiliriz. Bu şirketlerde daha keskin bir hiyerarşi ve rekabet
söz konusudur. Çalışanlar arası sosyalleşme, dayanışmaya göre daha azdır (Goffee ve Jones,
2003: 30).

2.2. Kurum Kültürü
“Kültür kavramı, kökeni Latince ‘ekin’ anlamına gelen “cultura” sözcüğünden
gelmektedir ve kavram en geniş anlamıyla insanoğlunun doğada değişim yaratarak ortaya
çıkardığı, her türlü fiziksel ve düşünsel birikimi içerir. Bu yönüyle insanın gündelik
deneyiminde ortaya koyduğu her türlü somut ve soyut tecrübe kültür kavramı içinde
değerlendirilebeilir” (Aktan ve Tutar, 2006:1). Günümüzde kurumsal iletişim çalışmalarına
daha çok gerek duyulmakta ve geleneksel iletişim yöntemlerinden stratejik iletişime
geçilmektedir. Kurum kültürünün özelliklerine baktığımızda, kurum kültürü öğrenilmiş ya da
sonradan kazanılmış bir olgudur. Liderin ya da yöneticinin öncülük ettiği inanç, tutum ve
davranışlarla oluşur ve tüm çalışanları yönlendirir. Kurum kültürü, grup üyeleri arasında
paylaşılan değerler bütünüdür. Kurum kültürünü yaşatacak olan çalışanlardır. Kültürün
sürekliliği için çalışanların buna sahip çıkması gerekir. Kurum kültürü, somut ve soyut
değerler bütünüdür. Kurumun fiziksel düzeni, sosyal çevresi, üretimde kullanılan teknoloji, iş
akışı, iş düzeni, büro düzeni, işlerin yapılma biçimleri ve kurumda benimsenen değerler
kurumun kültür yapısını belirler. Kurumsal kültür düzenli biçimde tekrarlanan davranışlardır”
(Aktan ve Tutar, 2006:3-4). Kurum kültürü, bir kurumsal biçimlendirme aracıdır. Çalışan
sadakatini güçlendiren önemli bir öğedir. Kurum kültürü, kurumun iş hedeflerine ulaşmasında
etkin bir işlev görür. İnsan kaynakları uygulamaları ve oryantasyon işlemleri kurum
kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesine yardımcı olur. Kurum kültürünün oluşumuna
katkı sağlayan unsurlar şunlardır: Ahlaki değerler, dini değerler, teknik değerler, ekonomik
değerler, sosyal değerler, psikolojik değerler, stratejik değerler ve estetik değerlerdir.
Çalışanların paylaştığı anlamlar, değerler, inançlar, semboller kurum kültürü hakkında bilgi
verir.
Kurum kültürünün oluşumunda, kurum felsefesi oldukça önemli bir yer edinir. Kültürü
oluşturan değer, inanç ve normlar, kurumun geçmişten getirdiği birikim ve felsefe ile
gelişirerek kurumdaki ilişki biçimlerine ve iş yapma tarzına yansır. Kurumsal yapının
oluşturulması, çalışanlarla iletişim, onlara değer verilmesi, ekip çalışmasına bakış ve sosyal
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sorumluluk anlayışı kurum felsefesini somutlaştıran, kurum kültürünün yansımalarıdır.
Kurum kültürünün aynı zamanda, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişimle
de önemli bir bağlantısı bulunmaktadır. Bu kavramlara diğer ünitelerde daha ayrıntılı olarak
değinilmiştir. Kurumların kültürlerinin kişi odaklı ya da iş odaklı olması kişiler arası iletişim
dinamiklerinin varlığını belirler. Kişiler arası iletişim dinamikleri olarak karşılıklı güven
unsuru, ikna, vurgulayıcı iletişim, kararlılık, saygın ve empatik olma, sorumluluk duygusu,
ortak karar alabilme, karşılıklı değer verme, erdemlilik, kendini gerçekleştirme vb. unsurlar
sağlıklı ve etkin iletişim ortamının sağlanmasını mümkün kılar. Yoğun çalışma temposu,
kişiler arası rekabet, ast-üst ilişkileri, dedikodunun olumsuz kullanımı, güvensizlik,
anlamsızlık, güçsüzlük duygusu ve bireylerin kişisel sorunlarının gözardı edilmesi, kurumda
olumsuz iklim yaratılmasına neden olur. Kurumdaki olumsuz iklimin ortadan kaldırılmasında
kişi odaklı kurum kültürünün benimsenmesi, kurumda olumlu değişimleri sağlamakta ve
liderin de bu değişimlere önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Kurumlar, paylaşılan değerler
ve normlar aracılığıyla, uzun dönemli ve yaygın kontrol sağlarlar. Farklı kültürel normlar ve
değerlerin paylaşılması, ortak çıkarların yaratılması amacı güdülür. Küresel pazarın getirdiği
bireye yönelik özellikler ise hiperetkililik belirsizlik gelecek kariyeri, ümit ve cesarettir.
Yöneticinin soruları, ‘Bu gerçek bir değişim mi?’, ‘Değişimi gerçekleştirebilecek şeye sahip
miyiz?’, ‘Ben doğru lider miyim?’, ‘Başarısız olursak bana ve şirkete ne olur?’ Kısaca bu
dönem, liderlik yeteneklerini, vizyonu, ikna gücünü ve cesareti test eder. Çalışana yönelik
yeni baskılar yaratır. ‘Yeni yapılandırılan işin üstesinden nasıl gelirim?’, ‘Benden istenilen
nedir?,’ ‘Yapabilir miyim, başarabilir miyim?’, ‘Bu iş için uygun muyum?’ vb. sorular ve
belirsizlikler, çalışanları psikolojik olarak etkiler. Bu süreçte belirsizlikler çoğalmıştır,
teknoloji, altyapı ve pazarın hassas ve değişken yapısı, bireylerin kendileri ve gelecekleri ile
ilgili kapasitelerini zorlar. Kurum kültürünün yapısına bağlı olarak kurumda yabancılaşma
yaşanabilir. Yabancılaşma, insani ve ahlaki erdemleri göz ardı eder. Güvenilirlik, bir değer ve
bir amaç olan erdem olmaktan çıkar, ticari eylemin gerçekleşmesi için gerekli olan bir araç
konumuna indirgenir. Yabancılaşma, bulunulan ortamda kendini gerçekleştirmeye bağlı
olarak özne ya da nesne olma durumudur. Yabancılaşma yaşayan çalışanlar, değerlerinden ve
gereksinimlerinden dışlanırlar, buna bireylik yitimi de denilir. Bunun belirtileri:
• Kişilerin kim oldukları ile değil, ne yaptıkları ile ilgilenilir.
• Kişinin çevresindekilerle duygusal, düşünsel bağı yoktur.
• Yalnızca iş dışında kendini gerçekleştirme olasıdır.
• Etiksel açıdan diğerlerine karşı sorumluluk hissetmez.
Kurumsal davranış “bireyin kurum içinde çalışırken gösterdiği davranışları, algıları,
değerleri, öğrenme kapasitesini belirlemek için psikoloji, sosyoloji ve kültürel antropoloji gibi
disiplinlerden yararlanan; insan davranışlarını, tutumlarını ve performansını örgütsel bazda
inceleyen; dış çevrenin örgüte, ve onun insan kaynağına, amaçlarına, misyonuna ve
stratej,s,ne etkisini araştıran bir disiplindir” (Ertürk, 2007: 15). Çalışan davranışını anlamak
çalışanın kurum içindeki performansının değerlendirilmesinde, motivasyon unsurlarını
anlamada, kurumda yaşanan ya da yaşanabilecek çatışmaları önlemede önemli bir göstergedir.
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Örgütsel davranış örgütün kültürel yapısıyla yakından ilgilidir. Kurumun değer ve inanç
sistemlerinin yansımasıdır.
Soyut bir değer olan kurumsal itibarın niteliğini belirleyen, kurumu oluşturan bireyler
arasındaki somut karşılıklı ilişkiler ve bu ilişkilerin iş hedeflerine uygun biçimde dışarıya
yansımalarıdır. Kurumu, kurumdaki iç iletişimi ve işleyişi bireylerden soyutlayamayız. Kişiler
arası iletişimin dinamiklerini harekete geçiren ya da bozan bilfiil bireylerdir. Karşılıklı güven,
ikna, karşılıklı söz verme, ilişkisel tatmin, vurgulayıcı iletişim, kararlılık, saygınlık ve
empatik olma, sorumluluk duygusu, ortak karar alabilme, erdemlilik ve değer vb. gibi
unsurlar ve sözel olmayan ifadelerin anlamının sorgulanması, kişi odaklı iletişimin yaşama
geçirildiği kurum kültürlerine özgü konulardır. Kurum kültürü ne olursa olsun önemli olan
kişi odaklı yaklaşımın o kuruma uyarlanabilmesidir.
Kurum kültürünü oluşturan unsurlar, sosyal sorumluluk, çalışanları etkilemek, elde
tutmak becerilerini geliştirmek biçiminde sıralanabilir (Morley 1998:10). Bu işlevleri
kurumsal iletişim birimi yerine getirir. Kurumsal iletişim, hem iç hem dış hedef kitleye
yönelik iletişim fonksiyonlarını gerçekleştirme rolüne sahiptir. Kurum kültürü etik ile de
bağlantılıdır. Etik ilkeler, kurumda belirlenen değerler bağlamında standart davranış
ilkeleridir. Kültür, bireylerle başlar ve doğrudan bireylerin kişisel değerleriyle ilgilidir.
Küresel Etik Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, en çok saygı gören değerler,
dürüstlük, sorumluluk, saygı ve açıklıktır. Değerler dünya çevresinde yere bağlı olarak
değişmez. Bir diğer buluntuya göre de evdeki değerler, işte de belirleyicidir (Odedele, 2004:
1). Bireylerin güçlü yönlerine odaklanarak oluşturulmuş kültürel anlayış ile çalışanlar
yeteneklerini daha fazla geliştirebilirler. “Çalışan kendinden ne istendiğini biliyor mu?”,
“İşini doğru yapmak için doğru kaynaklara sahip mi?”, “İyi yaptığım işler için övgü alıyor
muyum?”, “Yöneticim beni insan olarak önemsiyor mu?”, “Gelişmemi teşvik eden biri var
mı?”, “Görüşlerime değer veriliyor mu?”, “Misyon ya da amacımız, görevimin ne olduğunu
hissetmemi sağlıyor mu?”, “İş yerinde çok iyi arkadaşım var mı?”, “Öğreniyor ve gelişiyor
muyum?” gibi sorular çalışanların kendilerini tanımalarına yönelik kültürel anlayışın
oluşumunu sağlar (Buckingam, 2005:10). Çalışanlar, yöneticilerinden kendilerinin beceri, ilgi
ve seçenekleri hakkında açık, dürüst ve iki yönlü iletişim beklerler. Yöneticinin kendilerini
dinlemesini, görüşlerini dile getirmesini, teşvik etmesini ve destek olmasını beklerler.
Kendileriyle iyi bir diyalog içinde olmalarını beklerler (Kaye, 2005: 16). Yöneticilerin en
önemli görevlerinden biri, çalışanlarının potansiyellerini, yeteneklerini en iyi biçimde
anlamalarını sağlayarak bu becerilerini çalışma alanındaki en doğru yerde kullanabilmelerine
fırsat vermektir. Ayrıca, çalışanların kariyer beklentileriyle ilgili kaygılarını dinlemek, onlara
yardımcı olmak, çalışanlarınızda belli değerlerin oluşumuna katkı sağlamaktır. Yöneticiler
çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili gerçekçi olmalıdırlar.
Çalışanların seçenek ve hedef sayısı artırılmalıdır (Kaye, 2005:16). Bir kurumda
yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim biçimi, iş hedeflerinin saptanma ve iş yapış tarzı, o
kurumun kültürünü yansıtır. Kültürsüz bir kurum yoktur. Ancak farklı kültürel yapılara sahip
ya da bazen birden çok kültür tipini kendinde barındıran kurumlar mevcuttur. Kurumların
benimsedikleri örgüt sistemleriyle kültürleri arasında da bağlantı söz konusudur. Kurum
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kültürü, kurumun vizyonunu, felsefesini ve duruşunu yansıtır, bunu da kurumsal davranış ve
kurumsal dizayn ile somutlaştırır. Örneğin işlevleri aynı olmakla birlikte, alış veriş
merkezleri, kafeler, restoranlar farklı kurum kültürlerini benimsemişlerdir (Starbucks ya da
Gloria Jeans vb.).
Kişiler yeteneklerini kullanamadıklarında kendilerini güçsüz hissederler. İletişimin
açık olmaması, kişilerarası iletişimde empati kurulamaması, vizyon ve misyonun tam olarak
aktarılamaması, çalışanların zamanla anlamsızlığa itilmelerine neden olabilir. Anlamsızlığa
neden olan bir diğer unsur da yapılanların nedenlerinin söylenmemesidir (Dargh, 2005:19).
Kurumlarda kültürün içselleştirilmesi ve bunun dış hedef kitlelere yansıtılması için lidere çok
büyük bir görev düşmektedir. Lider, kurumda çalışanlara kurumun değerleri ve bu değerlere
sahip çıkmanın önemini en iyi biçimde anlatabilmelidir. Liderin rolü yapılan çalışmaların her
aşamasında bilinç oluşumunu sağlamaktır. Bu yüzden lider bir ayna işlevi görmektedir.
Bireysel, kişiler arası ve gruplar arası iletişimde değerlerin gözetilmesi, çalışanların karşılıklı
empati kurma çabası içinde olmaları etkili iletişimin de gerçekleşmesini sağlar. Buna göre,
çalışanlar arasında paylaşım ve katılım gerçekleşir. Belirsizlikler azalır. Karar verme ve
uygulama anlarında etik değerler göz ardı edilmez. Tutum ve davranışlarda standart davranış
kurallarına uyum söz konusu olur. Sorumluluk kültürü kişiliğin yeni bir boyut kazanmasını,
rekabet gücünün artmasını ve ürün hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır. Kurumsal
iletişim, kurum kimliğinin iletişime geçirilmesidir. Dolayısıyla, kurum kimliğinin
oluşturulması, kurumsal iletişim için önceliklidir. Kurumsal iletişim çalışmaları bütünsel
olarak kurum kimliğini yansıtmak adına yapılır. Kurumsal kimliğin yansıttığı, işletmenin iş
kapasitesi, yönetim gücü, rekabet avantajları ve ürün-hizmet yelpazesi; ortakların, işletmenin
özellikleriyle ilgili farkındalıklarını arttırır.
Tüketicilerin, işletmenin ürünleri ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
Böylelikle marka desteğini artırır. Güçlü bir kurumsal markanın oluşmasını sağlar. Finansal
piyasaların işletmeyi daha iyi değerlendirmesine olanak sağlar; yatırımcıların ilgisini
işletmeye yönlendirir. Van Riel ve Fombrun’a göre kurum kimliği, kurumun kendini nasıl
değerlendirdiği, kurum imajı ise, başkaları tarafından nasıl algılandığıdır. Kurumsal iletişim,
kurumsal itibar yönetimi için stratejik bir araçtır. Kurumsal itibarın belirleyicileri, kurumun
yönetim özelliği, ürün ve hizmetlerin niteliği, finansal mükemmeliyet, uzun dönemli yatırım
olarak kurumun değeri, kurum kaynaklarının kullanımı, içinde yaşanılan yere ve çevreye karşı
sorumluluk, yenilikçilik, yetenekli insanlara cazip gelme, onları geliştirme ve elde tutma
yeteneğidir.
Klasik kuramlar bireyi: edilgen, sorumsuz, yönlendirilmeye açık, oto kontrolsüz ve
ruhsuz bir makine gibi algılarken, çağdaş kuramlar biraz daha insaflı davranıp çalışanın bir
insan olduğunu hatırladılar. Bu kez çalışanın daha iyi üretebilmesinin mutlu çalışmaktan
geçtiği vurgulandı ve çalışanların performanslarını arttırıcı ve motive edici çeşitli sistemler
geliştirildi. Çağdaş yönetim sistemlerinde (Toplam Kalite Yönetimi, ISO 90001, 6 Sigma vb.)
amaç müşteri odaklılık olup, sıfır hata ile ürün ya da hizmetin yerine ulaşmasının sağlanması
idi. Farkında olmadan yine iş odaklılık ön plana geçmişti. Lider, kişi odaklı yaklaşımları
kurumsal davranış içinde sürekli ve tutarlı bir biçimde uygulamalı ve çalışanları da bu
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doğrultuda yönlendirmelidir. Liderin tutumu, fikirleri ve davranışları kurumda bir ayna işlevi
görecektir. Lider bu anlamda en önemli ikna ve güdüleyici unsurdur. Kaynağın saygınlığı ve
güvenilirliği ne kadar yüksekse, inanırlığı da o kadar çok olacaktır. Ayrıca iletişim kaynağı
seviliyor ve beğeniliyorsa hedef kitle için özdeşleşilebilecek biri olarak da görülür. Sosyal
psikolojik olarak lider grubun gereksinimlerini karşılıyordur. İş ve sosyo duygusal eğilimli
lider ayrımı her kültür için geçerli değildir. Bizimki gibi toplumcu kültürlerde hem iş hem de
sosyo duygusal eğilimli olan liderler benimsenir ve iyi lider olarak nitelendirilir. Birey ait
olduğu grup tarafından dışlanmamak için o grupların değer verdiği tutumları benimser ya da
diğerleriyle tutum ortaklığı yaratır ve bu tutumu benimser. Kurum kimliğini oluşturan
unsurlardan biri olan kurumsal davranış, kişi odaklı kurum kültürü içinde önem kazanır. Bu
anlamda kurumsal davranış, çalışanların düşünce-duygu ve davranış arasında kurdukları
bağlantıları, çalışma koşullarını, güdülenme ve iletişim biçimlerini irdeler. İnsanın önemi
kurum kültür tipinin getirdiği davranış biçimi, alışkanlıklar, bakış açıları, işin yapılış tarzı bu
konulara ilişkin bazı tutumların halihazırda gelişmiş ve edinilmiş olduğunu gösterir.
Kişi odaklı bir kurum kültürünün benimsenmesi, kurumun insan ilişkilerine verdiği
önemi arttırır. Kişi odaklı bir kültür her şeyden önce, bireylerin mutluluğunu ve onların
karşılıklı güven ve anlayış içinde bir çalışma ortamını benimsemelerini gerektirir. İnsancıl
olmayı, aşırı iş yükünü, kendini ifade engellerinin olmayışını, kişiye göre yapılan doğru iş
tanımlarını, çalışanın kendini yeterli hissettiği, takdir edildiği ve yüksek derecede motive
olduğu, kendini geliştirebildiği bir ortam tanımlanır. Böyle bir kurum kültürünün
benimsenmesine karşı direnç gösterimi ya da bu yönde tutum değişimine neden olacak
faktörlerin ortaya çıkması, işin doğasına aykırı olacaktır.
İş tatminsizliği, güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk ve yalıtılma gibi toplumsal ve
psikolojik unsurlar, ilişkilere ve işteki her türlü eylemlere yansır. Bu tip etkiler, sorumluluktan
kaçma, ya da sorumluluğu yayma, yaratıcılık kaybı, kurallara uymama, toplumsal ilişkilerde
bozukluk, kendine güvensizlik, güçsüzlük duygusu ve sürekli onaylanma isteğidir. İş tatmini,
kişinin kendini tanımasına ve birey olarak süreçlere katılımına bağlıdır. Bireylerin güçlü
yönlerine odaklanarak oluşturulmuş kültürel anlayış ile çalışanlar yeteneklerini daha fazla
geliştirebilirler. Kurumlarda kişi odaklılık bilincinin yerleşmesine bağlı olarak çalışanların
kendilerini güvende hissetmeleri, sürekli başkaları tarafından onaylanma isteğinde
bulunmamaları, anlamsızlık hissinden uzak olmaları, katkı kültürünün sonuçlarıdır. Böylece
katkı kültüründe, bireyler risk alabilirler, girişimde bulunabilirler, kendilerine ve diğerlerine
güvenirler, ilişki ve kararlarında rahattırlar. Eylem ve söylemlerinde korkulardan
arınmışlardır. Motivasyonları tamdır. Herkesin başında bir gözetmen olmasına gerek yoktur.
Kurumda herkes bir lider konumunda olduğundan etik bilincin ve değerlerin gözetilmesi
herkes tarafından sağlanır. Kişisel başarı kurumun başarısı ile elde edilir.
Yetke ve baskı unsuru, toplumsal statü durumu, dürüst olmama, doğallıktan uzaklık,
çalışma sürecindeki endişe, korku ve değersizlik hissi vb. duygular çalışanlar üzerinde
olumsuz ruhsal belirtilere neden olmaktadır. İletişimsizlik en büyük sorunlardan biridir.
Kurumlar, bireylerin kendilerini gerçekleştirdikleri alanlardır. Kendini gerçekleştirme,
özsaygı, özgüven ve üretimle var olmaktır. Diğer yandan karar verme ve eylem sürecinde
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karşılaşılan farklı uygulamalar, yaşanan çatışmalar, bireylerin birbirlerine olumsuz
davranışlarda bulunmalarına yol açar. Burada önemli olan, bireylerin kişi odaklılık
bağlamında neyin iyi, neyin doğru ve yararlı olduğunu seçmelerini sağlayıcı bir kurum
kültürü geliştirmektir. Doğru olan şey, herkes için doğru olandır. Çalışma ortamına, bireylerin
birer sosyal varlık olarak kendi kişisel özelliklerini de taşımaları, kişiler arası iletişimlerine,
olaylara bakış açılarına, eylem ve düşünme biçimlerine yansımaktadır. Kurumun kişi odaklı
iklimini geliştirmek için tüm kurumun kültürünü, zihinsel yapısını ve çalışanların düşünce
biçimini değiştirmek gerekir. Böylece bilgiyi paylaşma ve karar verme süreçlerine katılım da
bu zeminde gerçekleşir. Kurumda çoğu davranış bireyler tarafından farklı değerlendirilebilir.
Ancak kurum, gerçek anlamda paylaşımcıysa, çalışanlar, gerçek bilgiye ulaşmak adına etik
olmayan davranışları ortaya çıkartırlar. Kendilerini etkileyecek kararların içine herkes dâhil
olduğu zaman sırların saklı kalması güçleşir. Kurumsal bütünleşme ve liderin güdülemesiyle
çalışanların iletişim becerilerini içselleştirmeleri sağlanır. Çünkü burada açıklık, dürüstlük,
şeffaflık mevcuttur. Bir eylem, ödüllendirici, bireyi geliştirici ve katılımcı bir yapıdaysa,
kurumsal ve bireysel anlamda olumlu iş potansiyeli geliştirilir.
Bu durum herkesin kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmasını ve bunlara
sahip çıkmasını gerektirir. Böylece yeni bir iş bilinci gelişmektedir. Bu bilinç, kendi
sorunlarına sahip çıkan, yüksek standartlar talep eden ama bu standartların oluşumunda ve
hayata geçirilmesinde aktif rol alan, çözümler üreten ve düzenlemeler getiren yeni bir çalışan
kimliği yaratır. Bu anlamda etkili iletişimi gerçekleştirebileceğimiz yönetişim, kurumda
insani değerlere dayalı etik iklimin yaratılmasını kolaylaştırır. Bunun için de, temel değerler
belirlenmeli, bu değerler, kurumun hedeflerini desteklemelidir. Temel değerler yaşama
geçirilmelidir. Bu değerler için ortak bir anlayış yaratacak davranışsal ifadeler
geliştirilmelidir. Çalışanların içinde bulundukları kurum kültürünü özümsemeleri ve
kendilerini ona ait hissetmeleri, kurumsal iletişim aracılığıyla değerler ve inançlar
geliştirmelerine bağlıdır. Bu değer ve inançlar onları motive edici ve birbirine bağlayıcı
unsurlardır.
Özellikle küresel şirketlerde iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel ve dilsel
nedenlerle ciddi yanlış anlamalar olabilmektedir: diğer kültüre yönelik davranışlarla ilgili
bilgi sahibi olmama, iş gelenekleri, tartışma ve iletişim tonlarındaki farklar vb. Örneğin
Japonların ve İngilizlerin iletişim biçimleri arasında çok keskin bir fark vardır. Öncelikle
kurum düşüncesi batı kültüründen farklılık gösterir. Japonya’da fikirler dolaylı ve imalıdır.
Öte yandan İngiliz kültüründe, kurum düşüncesi daha doğrusaldır. Düşüncelerde baştan sona
bu doğrusallık işler. Kameda (2001) Japonların iletişim biçimlerine yönelik şu unsurları öne
sürmüştür.
- Konuları daha dolaylı aktarırlar.
- Konulara bir açıklamayla başlarlar ya da olayın arka planını, geçmişteki durumunu
verip, daha sonra ulaşmak istedikleri noktayla devam ederler.
- Konuları en son detayına kadar açıklamaktan hoşlanmazlar ya da birbirleriyle
konuşurken bu çeşit konuşmaları önemsemezler. Bu yüzden toplantılarda bir aracının ya da
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toplantı yürütücüsünün konunun söylenmeyen kısımlarını hatırlatması yaralı olur (Fujito,
2004: 331).

2.3. Online İletişim ve Çalışan İlişkileri
Çalışanlar, dijital iletişim araçları sayesinde ister evlerindeki masalarının başında ister
mobil araçlarında çalışma arkadaşlarıyla sanal ortamda iletişim kurabilmektedirler. Online
içerikli haber bültenleri ile işletmeler okuyuculara yeni intranet portallarnı sunmak için basılı
araçlar kullanmaktadır.Dijital iletişimin gelişimine paralel olarak çalışan iletişiminde
kullanılabilecek araçlar şöyledir: (Becan, 2016: 237-238)
•
Bloglar, çalışanlar için internet üzerinde şirketle ilgili görüşlerini ve Önerilerini
göndermek için kolay bir yol sağlamaktadır.
•
Podcast, sesli veya görüntülü olarak yerinde yapılan yayınları, görüşmeleri
çalışanlara internet ortamı üzerinden yayınlamaktadır. Örneğin, Hewlett- Packard şirketinde
bölge başkanları, kendisine bağlı olan çalışanlarıyla yeni ürünler ve örgütsel değişim
hakkında yaptıkları görüşmeleri yayınlamaktadır. HP'nin podcasti yapılan bu çalışmalarla son
derece popülerlik elde etti.
Herhangi bir kullanıcının sayfa ekleyebildiği, içeriği düzenleyebildiği ya da
mevcut içerik üzerine yorum yaptığı dinamik bir araç olarak tezlilerden bahsedilebilir.
Wiki'ler, küçük ölçekli işletmeler için bir blogdan daha uygun olabilir. İnsanların bulunduğu
yerden anlık erişimi sağlaması açısından eşsiz bir araç hâline gelmektedir.
•

Bu dijital ortam üzerinden yürütülen faaliyetlere ek olarak, ağırlıklı Facebook ve
Twitter olmak üzere sosyal medya, şirketlerin belirli sosyal medya politikalarını ve
stratejilerini benimsemesini sağladı.
•

Intranet de yine basılı malzemelerin yerine geçerek çalışanları biraraya getiren bir
teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Seitel’e göre British American Tobacco firmasında 25
bin intranet kullanıcısı, diğer üyelerleiletişime geçmek için kendi Facebook sayfalarını
oluşturabilmektedirler. Şirketin Connect ağı üyeleri 40 farklı ülkedeki diğer çalışanlarla farklı
sosyal medya platformları üzerinden bağlantı kurabilmektedir. İntranet sitesine sahip olmak
çalışanların ille de bilgi edinmek için başvuracakları anlamına gelmiyor. Görsel çekiciliği
yüksek fakat kullanışlılık düzeyi düşük siteler büyük ihtimalle görmezden gelinecek. Bunu
önlemek için intranet oluşturucularının bazı önemli faktörleri göz önünde bulundurması
gerekmektedir: (ibid., s.238)
1.
Kültürü göz önüne al. Eğer kurum içi iş birliği ve sorumluluk söz konusuysa
insanları intranete bilgi içerikli materyallerle katkıda bulunma konusunda yönlendirmek
zahmetsizce gerçekleşebilir. Fakat kurum içinde düzenli olarak paylaşım söz konusu değilse
intranetin çalıştığından emin olmak için destek kadro gerekebilir.
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2.
Hedeflerini açıkça oluştur ve geliştirmeye çalış. Bir kurumsal web sitesi
oluşturulduğu anda intranetin hedeflere göre tasarlanması gerektiği unutulmamalıdır: iş
süreçlerini kolaylaştırmak, mesajları daha etkili aktarabilmek vb.
3.
Bir gazeteci gibi davran. Şirket haberleri çoğunlukla şirketin çalışanları
tarafından okunmaktadır. Çalışanlar, şirketin içinde neler olup bittiğinden haberdar olmak
istemektedirler. Önemli gelişmelerle ilgili önceden bilgilendirme yapılmadığında acımasızca
eleştirebilmektedirler.
4.
Pazarla, pazarla, pazarla. İntranetin şirket içinde "satılması" gerekir. İçerikteki
yeni özelliklerin veya değişikliklerin tanıtımını yap. Haber değeri taşıyan içerikleri
vurgulamak için haftalık e-posta iletileri kullanılabilir.
5.
Dışarıdaki yaşamlarla bağlantı kur. Bazı CEO'lar bunun farkında olmayabilir
fakat çalışanların çalıştıkları şirketlerin dışında da bir hayatı var. Her türlü olayları farkına
vardıran intranet oldukça popüler olabilir.
6.
Üst yönetim sözünü tutmalı. Üst yönetim ne ilgili ne de destekçi değilse şirket
içindeki herhangi bir konuyla ilgili fikirler başarısız olur. Dolayısıyla yönetimin kendisi aktif
olarak destekler ve kullanırsa bir kurumun intranete verdiği değer artar.

2.4. Liderlik ve Katılımcılık
Etkili bir iletişim stratejisi hem kamu kurumlarına hem de özel kuruluşlara yönelik şu
katkıları sağlar:Hem kurumun düzenlemeleri hem de müşteri talepleri doğrultusunda
kurumlar güvenilir olmalıdırlar. Pek çok kamu kalite beklentilerini, performanslarını ve açık
iletişimlerini artırmaktadırlar. Stratejik iletişim firmaların performaslarını yansıtarak
itibarlarını artırır. Bütün kurumlar rekabetçi bir çevrede iş yapmaktadırlar. Stratejik iletişim
kamuların kurumlara sadakatlerinin sürekli ve tutarlı olmalarını sağlar. Etkili iletişim kurumu
halkla ilişkiler ve pazarlama arasında tutar. Yani her ikisini de eşit biçimde kullanır.Kurumlar
kamu yararını düşünen biçimde müşteri odaklı olmalıdırlar. Kurum etik kodlara uygun
davranmalıdır. Şirket birleşmeleri, küçültme ya da yeniden yapılandırmalar zayıf kaynaklarla
çalışmalarına neden olabilir ve pazarlamanın halkla ilişkilerden soyutlanması da yine kurumu
zarar uğratabilir. Stratejik iletişim bu sorunlara çözüm bulur. Stratejik iletişim bir kurumun
yönetim işlevinin parçası ve karar verme sürecidir. Konuları tanımlar, verileri toplar,
alternatiflaeri gözden geçirir ve eyleme karar verir. Kökü kurumun misyonunda bulunur (ibid.
ss.7). (Smith’den akt. Mengü, 2016: 24)
Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Çemberleri, problem çözme teknikleri
çerçevesinde devamlı iyileştirmeyi hedef alır. Peter Senge’e göre, “Kalite Hareketlerinin
Kökleri” insanların, kuruluşların ve yönetimin ortak ve birleştirici bir hedef olduğu
varsayımında yatnmaktadır. Bu hedef, sürekli gelişimi bir yaşam tarzı haline getirmek,
özellikle de kuruluşun bütünsel açıdan performasını geliştirmektir. Bu hedefe ancak üst düzey
yetkililerin düşünerek, çalışanların bu düşünceleri uyguladığı geleneksel ve otoriter emirkomuta hiyerarşilerinin kırılarak her seviyede düşünmeyi ve uygulamayı gerçekleştirerek
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varılabilir. Yönetim biçimide oluşan değişikliğin organizasyonun başarısına olan etkisine bir
örnek olarak, Miliken Co.’da başkanlık yapmış olan Roger Miliken, 1980 yılına kadar
otokratik, katı bir hiyerarşiye sahip, korkunun egemen olduğu bir şirket ortamında çalışmıştır.
Bu yüzden şirketin sahip olduğu gücün tamamını kullanmamıştır. Şirketin Genel Müdürü
Thomas Malona, şirket kültürünün değişebilmesi için önce liderin değişmesi gerektiğini
belirtmiştir. Miliken, organizasyon içinde daha önce çizdiği portresini TKY felsefesine göre
değiştirdikten sonra çalışanların ve şirketin karının arttığını söylemiştir.
Çalışanların kişisel kalitesini arttırmadan, şirketin ve üretimin kalitesini arttırmak
imkansızlaşmaktadır. Şirketler, beyaz yakalılardan mavi yakalılara kadar her bir çalışanın
kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Çalışanın motivasyonunun arttırılmasında, çalışma
ortamının iyileştirilmesi, eğitimi, ödül sistemi, çalışma ortamının dekorasyonu,
ışıklandırılması vb. önem kazanmaktadır. Tarihsel süreç içinde gelişen teknolojinin siyasal,
toplumsal ve kültürel sistemlerin insanlığa sunduğu nimetlerin yanı sıra, yine insanlarda
yarattığı olumsuz etkiler de söz konusudur. Endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan bireylerin
sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyde yaşadıkları yabancılaşma olgusu düşüncemizin
doğruluğunu kanıtlamaktadır. Yabancılaşma kelimesi, Latince “alienare”den gelmektedir.
Anlamı; kendinden uzaklaşma, kendi varlığının ve bilincinin sorumluluğunda olmama
durumudur. Bireyin topluma ve kendine yabancılaşması, işyerinde üretim, çalışma süreci ve
çalışma biçimleriyle olan ilişkisinin o birey üzerindeki olumsuz psikolojik etkileriyle
doğrudan ilintilidir. Psikolojik bir rahatsızlık olarak ele alınan bireyin yabancılaşmasını, işten
yabancılaşma olarak, Melvin Seaman 7 nedene bağlamaktadır:
1) İşi kontrol edebilme azlığı (yetki azlığı).
2) Hedeflere başarı ile ulaşmada fazla beklenti olmaması, ortak bir vizyonun
olmaması.
3) Başkaları tarafından anlaşılamama durumu, diğerlerinin ve yapılanları anlayamama
durumu.
4) Bireyin, değere yargılarına ters düşen bir ortamda bulunması.
5) Bireyin yaptığı işten maddi ve manevi bir tatmin bulamaması.
6) Diğerleri tarafından dışlanma ve reddedilme durumu.
7) Kurumu benimsememe durumu.
Kamu ve özel kurumlarda görülen, endüstrileşme ile başlayan, çağın hastalığı
“yabancılaşmanın” en temel nedenlerinden biri, bürokratik istem ve onun uygulamalarıdır.
Aşırı işbölümü, hiyerarşik düzen, organizasyon içindeki dikey iletişim, yetkilendirilmeme,
gizlilik, esnek bir yapının olmaması, kurallara aşırı bağlılık ve eşgüdümün olmaması gibi
nedenler sayılabilir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan yabancılaşma belirtilerine örnek
olarak: çalışanların kurumu benimsememeleri, diğer çalışanlar tarafından dışlanma korkusu,
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bireylik yitimi, sürekli onaylanma isteği, işe gecikme, ilgisizlik, kendine güvenin ve saygının
yitirilmesi, sosyal ilişkilerde bozuklukların ortaya çıkması ve değersizlik duygusu sayılabilir.
Bireylerin çalışma ortamlarında sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, içlerindeki
yaratıcılık potansiyelinin tümünü doğru ve tam olarak kullanabilmeleri için bazı gereksinimler
vardı. Kurum tarafından bu tür gereksinimlerin karşılanması sayesinde, birey kendini
toplumdan ve yaptığı işten soyutlamaz, yaratıcılığını kaybetmez, tatminsizlik ya da
anlamsızlık duyumsamaz. Kişinin işinde tatmin olması kurumunda verimini arttıracak,
böylece kurumun karını ya da hizmetin niteliğini yükseltecektir. İnsanların birer potansiyel
güç ve emek olduğu, çalışanların bireysel gelişimlerini sağlayan, mevcut potansiyellerini
ortaya çıkaran bu düşünce sistemine “öğrenen organizasyon” adı verilmektedir. Öğrenen
organizasyonlarda, çalışanın şirket hedeflerini en az kendi hedefleri kadar önnemli görmesi
sağlanmaktadır. Sürekli gelişim felsefesi bağlamında sinerjik bir Toplam Kalite Yönetiminin
özel ve kamu kurumlarında uygulanmaya başlanması ile birlikte iş, üretim sürecinin sürekli
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanmış, ayrıca verimin arttırılmasında çalışanların şirket
içindeki konumunun, kurumdaki iletişimin önemi daha iyi anlaşılabilmiştir. Toplum içinde
bireyin diğer sosyal ilişkiler içinde en önemli işlevselliği bir meslek içinde gösterdiği
işlevselliktir. Birey, böylece kişisel geçimini sağlayacak sağlayacak parayı kazandığı gibi
kendine saygısını da kazanmış olur. Kendini gerçekleştirebilmek ve kimlik sahibi olabilmek
için çaba harcar. Kısaca, “TKY’nin uygulandığı organizasyonlarda emir-komuta zincirinin
hiyerarşik yapıdan, her bireyin, her takımın kendi üretimini ve kendi hizmetinin pazarladığı
kurum içi piyasalara dönüşmektedir.” Toplam Kalite Yönetiminin başarı oranının
düşüklüğünün nedeni olarak hiyerarşik modelin yanı sıra liderin konumu ve nitelikleri de
etkilidir. Yönetimin tutumu özellikle liderin gereken ilgi ve öncülüğü göstermemesi, liderin
bilgi yetersizliği toplam kaliteyi yeterince anlamadan ve gerekli eğitimleri yapmadan
uygulamaya geçilmesi TKY’nin başarı oranını düşüren en önemli nedenlerdir.
Hiyerarşik yapının bu olumsuzluklarının giderilmesinde en büyük görev yine lider
konumundaki kişiye düşmektedir. Liderin vizyonu, kurumu ve çalışanları algılayışı, kendi
motivasyonu ve çalışanların motivasyonlarını etkileyebilmesi, onlarla sağlıklı ve etkili
iletişim kurmanın yollarını araması gerekmektedir. Böylece kurumda TKY felsefesinin
uygulanmasında sadece çalışanların durumu değil, liderin durumu da ön plana çıkmaktadır.
Konu ile ilgili olarak Simkp Siemens Genel Müdürü Arnold Hornfeld şöyle demektedir: TKY
uygulamalarında her ne kadar sürekli çalışanlardan söz edilse de olayın başarısı açısından üst
yönetimin gerçek anlamda bu süreç içerisinde yer alması sadece sözle değil, aktif olarak
katılımı ve tüm çalışanlara “liderlik” yapması şarttır. Klasik yönetim anlayışında üst düzey
yöneticiler yalnız büyüme, kar, yeni ürünler, pazar payı ve düşük maliyet gibi konularla
ilgilidirler.
İnsanın, insan olabilme niteliğine sahip olarak yaşamını sürdürebilmesi, onun uyku
dışında geçirdiği saatlerde kendini ne kadar gerçekleştirebildiği ile ilgilidir. Kendini
gerçekleştirebilme, bireyin kişisel niteliklerini, yeteneklerini, potansiyelini ve yaratıcılık
gücünü yadsımadan ortaya bir şeyler koyabilmesidir. Birey, bir şeyler üretirken toplumla
uyum içinde olmalıdır. Başkaları tarafından engellenmeden, ilkeleri ve prensipleri
58

çiğnenmeden ve takdir görerek gerçekleştirilen üretim süreci kişinin kendine güveninin,
yaratıcılığının ve veriminin artmasını sağlar. Kişinin kendini en çok gerçekleştirebildiği yer
işidir. Çalışma hayatının geçtiği yer, yapılan işin durumu, birlikte çalışılan bireyler insanın
yaşamında önemli rol oynar. Çalışam yaşamında kişilerin verimi söz konusu olduğundan bazı
terimler önem kazanır. Mutluluk, sevgi, duygu birliği, sorumluluk ve kimlik sahibi olmak
insanın kendini olumlu biçimde gerçekleştirebilmesinde önemli unsurlardır. Bu, birey için en
büyük mutluluktur.
TKY anlayışı yatay iletişimi benimsemektedir. Bu modelde çalışanlar arasında bilgi
akışı doğru, hızlı ve sürekli bir biçimde gerçekleştirildiği gibi ayrıca tek yönlü iletişimden çift
yönlü, geri bildirimli bir iletişime de olanak sağlanmaktadır. Böylece kurum esnek bir yapıya
sahip olur. Yatay iletişim modelinin bir organizasyonda gerçek anlamda uygulanabilmesinde
liderin rolü büyütür. Lider, çalışanların fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde
yaralanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunun sürekliliğini amaçlamalıdır. Lider
konumundaki kişi çalışanlara, onların inisiyatiflerini kullanmalarına engel olacak dayatmacı
bir politika izlememelidir. Çalışanların tüm üretim süreçlerinde onlarla aynı frekansta
olduğunu göstermeli, onların bilgi, beceri, kişilik ve yeteneklerini geliştirici bir çalışma
ortamı hazırlamalıdır.
Edelman'ın bir araştırmasına göre, daha iyi sonuçlar almak için çalışanlarla ilişkileri
tekrar düşünmek kolay değildir. Edelman bu konuda, yönetimin çalışanların motivasyonlarını,
bağlılığını ve ilişkilerini artırma girişiminde pek çok soruyu cevaplandırma isteği taşıması
gerektiğini belirtmektedir: (Becan, 2016: 228-229)
1.
Liderliğiniz, çalışanlarınızdan her zamankinden daha fazla ilişkiye gereksinim
duyacak şekilde yeni bir strateji geliştirebiliyor mu ya da inisiyatif alabiliyor mu?
2.
Savunucu ya da elçi olarak çalışanlarınızı harekete geçirmeye ya da onları tekrar
işe almaya ihtiyaç duyuyor musunuz?
3.

Kurumunuzun içindeki anlaşılan ve uygulanan değişiklik ne kadar zorunlu?

4.
Liderlik iletişimi, şirketin stratejisini veya örgütsel performans hedeflerini yerine
getirmede önemli bir unsur olarak ele alınmalı mı?
5.
Çalışan deneyimini yenilemek ya da tekrar keşfetmek için farklı yöntemler
araştırıyor musunuz? Liderler, takımlarıyla iletişime geçmenin yeni yollarını arıyor mu?
6.
Çalışanlarla ilişkilerinize yönelik araştırmalar liderleriniz için güven inşa
edecek, iki yönlü diyalogu besleyecek ve önemli durumlarda çalışanlarla iletişime geçebilecek
yararlı öngörüler sağlıyor mu?
7.
Çalışanlarla ilişkilerinize yönelik mevcut uygulamalarınız iş süreçlerinizi
destekliyor mu?
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8.
var mıdır?

Çalışanlarla ilişkileriniz mevcut seviyesinde kalırsa ya da düşerse, bir zarar riski

Çağımızda uygulanan TKY anlayışının başarılı bir biçimde yerleşebilmesini, gerekli
olan gelişim ve değişimi sağlayabilecek olan kişiler gerçek liderlerdir. Bir kişinin bir kurumda
patron ya da yönetici konunda bulunması liderlik özelliklerine sahip olduğu anlamına gelmez.
Etkili ve başarılı bir lider; disiplinli, dürüst, adaletli, tutarlı, uzlaşmacı, uyumlu, insanlara hak
ettikleri değeri verebilen ve gerçekten yaratıcılık yeteneğine sahip olan kişidir. Gerçek lider,
geniş bakış açısıyla topluma yön verebilen, yüksek iletişim yeteneğiyle kitleleri olumlu yönde
örgütleyebilen bir misyonu üstlenebilecek kararlılığa sahiptir. Geleceğe emin adımlarla, tek
başına dahi kalsa, cesaretle ilerleyebilir ve insanları yüreklendirme gücüne sahip olarak
çalışanların kendilerien ve çevrelerine yabancılaşmalarına asla izin vermez. Bu güç ve
kararlılık onun başarısının en önemli ölçütü olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geleneksel ve çağdaş örgüt kuramlarından hareketle kurum içi iletişimi
oluşturan unsurlar (kurum kültürü, kurumsal iklim vb) ele alınmıştır. Ayrıca çalışan ilişkileri,
liderlik, katılımcılık ve kalite yönetimi konuları irdelenmiştir.
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Uygulamalar
Kurum kültürü ve kurumsal iklim çalışan ilişkileri ve kurumun etkinliği için oldukça
önemli kavramlardır. Bu bağlamda dünyada ve Türkiye’de bu iki kavramın önemini anlamış
ve doğru uygulayan kurumlar incelenebilir. Örn: Google, Starbucks vb.

62

Uygulama Soruları
1. Bir kurumda klasik ya da çağdaş örgüt kuramlarından hangisinin uygulanıyor
olması neden önemlidir?
2. Liderin çalışanlarına bakışı ve onları değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
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Bölüm Soruları
1.
Kurumsal iletişimin bir alt dalı olan iç iletişimin aşağıdakilerden hangisi ile
bağlantısı bulunmamaktadır?
a)

Hizmet kültürü

b)

Müşteri memnuniyeti

c)

Dış Görüntü

d)

Saygınlık

e)

Adhokrasi

2.

Aşağıdakilerden hangisi iç iletişimin işlevlerinden biri değildir?

a)

Çalışanların birbirlerine olan davranışlarını etkiler.

b)

İşin yapılış tarzını biçimlendirir.

c)

Kurumun hizmet kültürünü oluşturur.

d)

Pazarlama Stratejisini oluşturur.

e)

Müşteri ve yatırımcı tatminini yaratır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi çalışan gelişimine
kolaylaştırılması için yapılması gerekenlerden değildir?

yönelik

uygulamaların

a)
Örgüt içinde fikir ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak üzere örgüt içi bilgi
aktarım ve iletişim kanallarının etkin bir biçimde işlemesini sağlamak.
b)
İç pazarı örgütün misyonu ve bu pazarın örgüt misyonu içindeki rolü hakkında
bilgilendirmek.
c)
görmek.
d)

Bilgi ve beceri geliştirmeyi yatırımdan çok kurum için bir maliyet olarak
Yöneticilerle çalışanlar arasındaki etkileşimi denetlemek.

e)
Önemli örgütsel konular hakkında çalışanlara bilgi vermek üzere eğitim
programları düzenlemek.
4.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iklimin oluşumuna destek vermez?

a)

Kurum içi bilgilendirmenin sürekliliği

b)

Doğruluk ve güven ortamının oluşturulması
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c)

Lider ya da yöneticilerin kar odaklı bir kültür yaratmaya çalışmaları.

d)

Kurumda etik standartların yerleştirilmesi.

e)

Çalışanların motivasyonlarına önem verilmesi.

5.
Çalışanların yabancılaşmalarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi
yapılmalıdır?
a)
b)
vermek

Yönetimin çalışanlar üzerinde sürekli kontrol ve yönlendirme yapması.
Örgütün politikaları, planları ve eylemleri konusunda çalışanlara sürekli bilgi

c)
Müşterilere verilen hizmetin düzeyini arttırmaya yardımcı olabilecek değişimler
ve iyileştirmeler konusunda çalışanların önerilerini almak
d)

Yenilik yapmaktan korkmamaları için çalışanları desteklemek.

e)

Çalışanların inisiyatif kullanmalarına izin vermek.

6.

Aşağıdakilerden hangisi topluluk ilişkilerinin amaçlarından biri değildir?

a)
Kurumun ürünleri, çalışan sayısı, maaş bordrosu hacmi, vergi ödemeleri, çalışan
sosyal hakları, büyüme ve toplum projelerine yapılan destekler gibi topluma kurumun
faaliyetlerini anlatmak.
b)
Yanlış anlaşılmaları düzeltmek, eleştirilere yanıt vermek ve topluluk bireyleri
arasında doğabilecek hoşnutsuzluğu ortadan kaldırmak.
c)
Şirketin içinde bulunduğu olaylardaki yerini belirterek özellikle grev ya da
işçiler arasındaki huzursuzluk zamanlarında toplumdan olumlu tepki almak.
d)

Çalışanlar ve ailelerini kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

e)
Kurumun ticari
toplumdan destek almak.
7.

kazancını

olumlu

etkileyecek

yasalar

konusunda

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin tanımlarından olamaz?

a)Kuruluşun/organizasyonun çalışanlar, hedef grupları ve kamu önünde kendisini
sunduğu tüm aktivitelerin toplamıdır.
b)Bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme
biçimlerinin tümüne verilen addır.
c) Şirketin/kurumun dış dünyaya görünen yüzüdür.
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d)Bir ticari müessesenin, kurumun, vakfın, kuruluşun ya da benzer oluşumların kimlik
karmaşasını yok eden ve oluşumun gücünü gösteren tüm görsel/yazılı/sesli ürünler bütünüdür.
e)Çalışanların ve hedef gruplarının kendilerini kuruluş ile bütünleştirmelerine
gerek kalmadan oluşturulan temsil etme biçimidir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü tiplerinden biri değildir?

a)

Şebekeleşmiş kültür tipi

b)

Kar amacı güden kültür tipi

c)

Topluluksal kültür tipi

d)

Bölümlenmiş kültür tipi

e)

Bireysel kültür tipi

9.
______________; Alman sosyolog Max Weber'in (1909-1948), Fransız Sanayici
Henry Fayol'un (1916-1949) ve Amerikalı mekanik mühendis, Winslow Taylor'un (1911)
çalışmalarına dayanır. Bu teori örgütleri bir mekanizma (makine) olarak ele alır. En yaygın
örgütleme modellerinden biri olarak, örgütler ve makineler arasındaki benzerliğe dayandırılır.
Yukarıdaki açıklama hangi örgüt kuramına aittir?
a) Klasik örgüt teorisi
b) İnsan ilişkileri yaklaşımı
c) Weick Modeli
d) Çağdaş Örgüt Teorisi
e) İnsan kaynakları
10. Kurum kültürünün yapısına bağlı olarak kurumda yabancılaşma yaşanabilir.
Yabancılaşma yaşayan çalışanlar, değerlerinden ve gereksinimlerinden dışlanırlar, buna
bireylik yitimi de denilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun belirtilerinden değildir?
a)

Kurumsal normlara bire bir uyum gösterir.

b)

Kişilerin kim oldukları ile değil, ne yaptıkları ile ilgilenilir.

c)

Kişinin çevresindekilerle duygusal, düşünsel bağı yoktur.

d)

Yalnızca iş dışında kendini gerçekleştirme olasıdır.

e)

Etiksel açıdan diğerlerine karşı sorumluluk hissetmez

Cevaplar: 1) e, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a, 6) e, 7) e, 8) e, 9) a, 10) a
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3. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Feride AKIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kültürlerarası iletişim farklı coğrafyalara, farklı uluslara mensup kişilerin nasıl iletişim
kurduklarını; iletişim faaliyetlerinin benzerlik ve farklılıklarını ele alan bir çalışma sahasıdır.
Kültürlerarası iletişim farklı lisanlara, inançlara, normlara, değerlere, tutumlara, sembollere,
estetik öğelere, ritüellere, diğer bir deyişle farklı bir kültürel uygarlığa sahip bireyler arasında
gerçekleşir. Kültürlerarası iletişim sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için bireyler,
öncelikle kendi kültürel geçmişlerini, birikimlerini tanımalıdır.
Bireyler, kültürlerarası iletişim sürecini başarıyla yönetebilmek için sözlü ve sözsüz
iletişimden kaynaklanabilecek sorunlara, algılamada oluşabilecek farklılıklara karşın duyarlı
olmalı; etnomerkezci bakış açısından kaçınarak her kültürü kendine has dokusu ve eşsizliği
içinde değerlendirebilecek kültürel yetkinliğe sahip olmalıdır. İletişim sürecini, etnomerkezci
bir yaklaşımla kendi kültürel perpektifi çerçevesinde değerlendiren, karşı tarafın değer
yargılarını, normlarını, davranışlarını bu çerçevede ele alıp yargılayan ve/veya yadırgayan
bireylerin bu tutumu, kültürlerarası iletişim sürecinde büyük sorunlara neden olabilir.
Bu bölümde, kültür kavramının tanımı, kültürün özellikleri ve öğelerine ilişkin
bilgilere yer verilerek kültür kavramının kavramsal çerçevesi ortaya konacaktır. Kültürlerarası
iletişim sürecinde yaşanabilecek problemlere ve çözüm yollarına ilişkin bilgiler verilerek
çeşitli ülkelerde egemen olan kültürel bağlamlara yönelik örnekler sunulacaktır. Halkla
ilişkilerin kültürlerarası farklılıkların yönetimindeki rolü ele alınarak çokuluslu işletmelerde
çalışan ya da uluslararası çapta halkla ilişkiler faaliyetleri yürüten halkla ilişkiler
uygulayıcılarının kültürlerarası farklılıkların yönetimindeki işlevi ve başarı sağlamada göz
önünde bulundurması gereken kriterler hakkında bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürün, sahip olduğu özellikler ve işlevleri itibariyle toplum üyelerini aidiyet
duygusu ekseninde bir arada tutma yönünü açıklayınız.
2) Kültürün, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel bir şekilde çevresel,
ideolojik ve teknolojik değişimler sebebiyle evrimleşebilme özelliği hangi yönüne vurgu
yapmaktadır?
3) Kültürlerarası iletişim nedir?
4) Kültürlerarası iletişimde karşılaşılan temel zorluklar nelerdir?
5) Halkla ilişkilerin kültürlerarası farklılıkların yönetimindeki rolünü açıklayınız.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültür
Kavramının Kültür kavramının tanımı Kültür alanında yazılan kitaplar
Tanımı ve Kökeni
hakkında detaylı bilgiler incelenerek
kavramın
içeriği
edinilerek
kültürlerarası pekiştirilebilir.
iletişim
sürecinin
kavranabilmesine
temel
oluşturacak
ön
bilgiler
öğrenilecektir.
Kültür
Kavramının Oluşum
süreçleri
ve
Özellikleri ve Öğeleri kapsamları farklı olmakla
birlikte hemen hemen tüm
kültürlerin sahip olduğu
ortak
özelliklere
ilişkin
bilgiler öğrenilecektir.

Kültür ve antropoloji alanlarını
konu edinen kitaplar, makaleler
incelenerek
farklı
ulusların
kültürel
özelliklerine
ve
insanoğlunun tarihsel serüvenine
ilişkin detaylı bilgiler edinilebilir.

Kültürlerarası İletişim Farklı coğrafyalara, farklı
ve Kültürel Farklılıklar uluslara mensup kişilerle
iletişim
kurarken
yaşanabilecek olası iletişim
problemleri
kavranıp
kültürlerarası
iletişimde
başarı sağlayabilmek için
izlenmesi
gereken
yol
haritası öğrenilecektir

Kültürlerası iletişim, kültürlerarası
psikoloji, kültürlerarası eğitim
alanında
yazılan
kaynaklar
okunabilir.
Araştırmacıların,
kültürlerarası iletişim alanında
yaptıkları
araştırmalar
incelenebilir.

Halkla
İlişkilerin
Kültürlerarası
Farklılıkların
Yönetimindeki Rolü

Çok uluslu kuruluşların farklı
coğrafyalarda yürüttükleri halkla
ilişkiler
faaliyetleri
ve
kampanyaları
incelenebilir.
Kültürlerarası
farklılıkların
yönetiminde
halkla
ilişkiler
uygulayıcılarının
rolleri
değerlendirilebilir.

Halkla
ilişkiler
uygulayıcılarının
dış
ülkelerde
yürüttükleri
kampanya ve faaliyetleri
yerel kültürel repertuvara
uygun hale getirip kültürel
duyarlılık
çerçevesinde
planlamaları
ve
uygulamalarının
önemi
kavranacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Kültür: Kültür, bir toplulukla özdeş bir yapıyı, bir yapı içindeki sosyal
etkileşimleri, belirli bir tarihsel süreci, bireye ve topluluğa ilişkin bir kurgulamayı ifade eder.
Bilgi, hukuk, inanç, ahlak, gelenek gibi bireylerin bir toplumun üyesi olarak edindikleri her
türlü alışkanlık ve beceriyi kapsayan karmaşık bir bütündür
• Kültürlerarası İletişim: Farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl
iletişim kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma
alanıdır.
• Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler, bir organizasyon ve onun kamuları arasında
karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği kurmaya ve sürdürmeye yardım eden özel bir
yönetim fonksiyonudur; problemlerin ve sorunların yönetimini kapsar, kamuoyunu
bilgilendirme ve onlara karşı sorumlu olma konusunda yönetime yardım eder; kamusal yarara
hizmet etmede yönetimin sorumluluklarını tanımlar ve vurgular, yeni gelişmeleri öğrenmede
ve değişimlerden etkili şekilde yararlanmada yönetime yardım eder; olası eğilimleri
öngörmeye yardım etmede bir erken uyarı sistemi olarak hizmet eder; araştırmayı ve etik
iletişim tekniklerini temel araçlar olarak kullanır.
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Giriş
Bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimi, çok uluslu kuruluşların, uluslararası
anlaşmaların ve dış ticaretin artması, ulaşım, eğitim, seyahat olanaklarının çoğalması vb.
unsurlar neticesinde uluslararası halkla ilişkilerin gelişmesi söz konusu olmuştur. Uluslararası
halkla ilişkiler çabalarının başarı kazanmasında kültürlerarası iletişim ve diyalogların
kurulması ve istikrarlı biçimde sürdürülmesinin önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılmaktadır.
Günümüzde, çok uluslu kuruluşların sosyal paydaşlarıyla verimli ilişkiler geliştirebilmesi,
uluslararası halkla ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen kampanyaların, faaliyetlerin ve
organizasyonların başarı kazanabilmesinde kültürlerarası iletişim alanına ilişkin detaylı bilgi
sahibi olmak önem kazanmaktadır.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının kültürlerarası iletişim sürecini başarıyla
yönetebilmeleri, faaliyette bulundukları ülkelerdeki dahili ve harici paydaşlarının kültürel
birikimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını gerektirir. Uygulayıcılar, kuruluşlarda
çatışma ve yabancılaşma yönetimi konusunda uzmanlaşmalı, etnomerkezcilikten uzak bir
tutumun geliştirilmesine öncülük ederek kültürlerarası diyalogların geliştirilmesinde kültürel
bir arabulucu misyonu üstlenmelidir. Aynı zamanda, birikimleri, ilgileri, beklentileri ve
çalışma tarzları açısından farklılaşan bireylerin meydana getirdiği işgücünü etkin bir şekilde
yönetebilmek için farklılıkların yönetimi konusunda profesyonelleşmelidir. Uygulayıcılar,
orijinal, uluslararası arenada başarı sağlayabilecek projelerin hayata geçirilmesinde
belirlenecek strateji ve taktiklerin, söz konusu ülkelerin yerel özellikleri dikkate alınarak
kurgulanması hususunda hassasiyet göstermelidir.
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3.1. Kültür Kavramının Kavramsal Çerçevesi
3.1.1. Kültür Kavramının Tanımı
Bir toplumun üyesi olan bireyler, ortak yaşam alanlarında düzeni ve istikrarı sağlamak
ve sürdürmek amacıyla kendilerini ifade eden, biricik olmalarını sağlayan bir kurallar,
değerler ve gelenekler sistemi üretip bu sistem çerçevesinde yaşam stillerine yön verme
ihtiyacı duymuştur. Bu sistem, toplum üyeleri tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan, zengin
içerikli, doğal bir miras niteliği taşıyan, sosyal bir olgu olan kültür kavramını ortaya
çıkarmıştır.
Kültür kelimesinin bakmak ya da yetiştirmek anlamına gelen Latince “colere” ya da
“cultura” sözcüklerinden geldiği kabul edilir (Erdoğan, 2007: 223). “Colere”, sözlük
anlamıyla ekin, sipariş, bakım demektir (Kartarı, 2016: 31). Kültür sözcüğünün ekin ya da
ürün kökeninden gelmesi tesadüf değildir. Günümüzde kültür olarak tanımlanan içeriğin ekin
ya da ürün kökeninden gelmesi, bir yaşam biçimini işaret eder. Bu yaşam biçimi, tarihsel
süreç içinde tarım ekonomisine denk gelir. Tarım ekonomisi, toplum biçimlerinin gelişim
sürecinde belli bir dönemdir. Toplumsal gelişimin ana evreleri, avcılık ve toplayıcılık evresi,
sürü ekonomisi evresi, tarım toplumu evresi ve sanayi toplumu evresi olarak kabul edilir
(Doğan, 2007: 10).
Kültür, bir toplulukla özdeş bir yapıyı, bir yapı içindeki sosyal etkileşimleri, belirli bir
tarihsel süreci, bireye ve topluluğa ilişkin bir kurgulamayı ifade eder. Bilgi, hukuk, inanç,
ahlak, gelenek gibi bireylerin bir toplumun üyesi olarak edindikleri her türlü alışkanlık ve
beceriyi kapsayan karmaşık bir bütündür (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003: 30). İnsanlar arasındaki
ortak inançlar, değerler, hareket ve davranış tarzlarıdır (Asna, 2006: 81). Hofstede’e göre
kültür, bir grubun ya da insan kategorisinin üyelerini birbirinden ayıran kolektif zihni
programlamadır (Hofstede, 2001: 9). Dolayısıyla kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde
birikimli olarak nesilden nesile aktardığı, öz benliğini oluşturan, onu diğer toplumlardan farklı
kılan maddi ve manevi değerler toplamıdır. Toplum üyelerinin oluşturduğu ve paylaştığı
değerler ve inançlar sistemidir.
Bilim adamları arasında genel kabul gören bir tanıma göre kültür, bir insan
topluluğunun yaşam tarzı, dil vb. yollarla bir nesilden diğer nesillere aktarıldığı az çok
şekillenmiş, öğrenilmiş davranış kalıplarının tümünün bir birleşimidir (Erdoğan, 2007: 227228). Bu anlamda kültür, bir toplumun özüdür, mayasıdır. Toplum üyelerinin önceki
kuşaklardan devraldığı, içinde bulunulan zaman dilimlerinde toplumun yaşam biçimine nüfuz
etmiş sosyal davranış kalıpları ve üretilen materyallerin izlerini taşıyan bir organizmadır.
Kültürün gelenekler ve görenekler vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılması süreklilik
özelliği kazanmasını sağlarken döneme özgü nitelikleri yüklenerek tarihsel süreç içindeki
seyrine devam etmesi evrimleşmesine olanak tanır. Dinamik doğası itibariyle sürekli gelişen
ve bir dizi değişime uğrayan kültür, bireylerin bir kimlik kazanmasına ve aidiyet duygusu
çerçevesinde yaşamlarını daha derin ve anlamlı kılmasına katkıda bulunur.
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Kültür, insanların, yaşamın amacı, dünya görüşü, dil ve konuşma tarzı, “iyi” ve “kötü”
anlayışı, tutumlar, davranışlar, inançlar, “doğru”lar ve “yanlış”lar, yaşamın değerli olan
yönleri, insanlararası ilişkiler, iş yapma, amaçlara ulaşma davranış ve usülleri, otorite ve
sorumluluk anlayışı, “zaman” anlayışı, giyim, kuşam, görünüş, serbestlik ve bağımlılık vb.
konularda paylaştıkları anlayış, değer, simge ve sembollerin toplamıdır. Bu paylaşma
dereceleri ne kadar yüksek olursa o derece güçlü bir kültürden bahsedilebilir (Koçel, 2007:
23-24). Bir toplumun aynası olan kültür, toplum üyeleri arasında anlaşma, bütünleşme ve
bağlılık yaratarak koruyucu bir kalkan ve tutkal vazifesi görür ve toplumun fiziksel çevreye
uyum sağlamasına yardımcı olur.
Kültür sözcüğü dört ayrı anlamda kullanılmaktadır. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir
(Güvenç, 2016: 125):
1) Bilim alanındaki kültür: Uygarlıktır.
2) Beşeri alandaki kültür: Eğitim sürecinin ürünüdür.
3) Estetik alandaki kültür: Güzel sanatlardır.
4) Maddi (teknolojik) ve biyolojik alanda kültür: Üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve
yetiştirmedir.
Tablo 3.1. Çeşitli Kültür Kavramları ve Anlamları
KAVRAMLAR

ANLAMLAR

Kullanma Alanlarına Genel
Göre
Bilimsel alanda kültür

Uygarlık

Beşeri alanda ve Eğitim
günlük dilde kültür

Estetik
kültür

alanında Sanat

Maddi (teknolojik) ve Üretim
biyolojik
alanda
kültür

Özel

NİTELİKLER
GÖREVLER

İŞLEVLER
Çin, Hint, Fransız, Batı ve İslam Tarihsel,
bütünsel,
kültür ya da uygarlığı gibi
evrimsel
Genel, mesleki ve teknik eğitim;
tıp, hukuk, din, sanat ve fen
eğitimi; örgün ve yaygın eğitim
ya da öğretim gibi
Gotik, Barok, Rönesans ve
Modern sanat; resim sanatı,
müzik sanatı, ilkel ve modern
sanat; romantik ve gerçekçi
sanat gibi
Avcılık, tarım ve endüstri
kültürü gibi

Değerlendirici,
eleştirici, geliştirici,
öğretici ve yayıcı
Eleştirici,
yaratıcı,
eğitici, değerlendirici
güzel
ya
da
güzelleştirici, estetik

Günlük
toplumsal
yaşamı destekleyici:
üretici,
deneyici,
çoğaltıcı, tüketici ve
besleyici
Kaynak: Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul: Boyut Yayıncılık, 2016, s. 127.
76

Çeşitli tanımları yapılan kültür kavramı hangi çerçevede ele alınırsa alınsın mutlak
olan yönü bazı öğelerin birleşiminden oluşmasıdır. Kültürün öğrenilmiş davranışlar topluluğu
olması, toplumu meydana getiren üyelerce paylaşılması, değişebilmesi, bireylerin biyolojik ve
psikolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve bütünleyici eğilimi olması, yapılan tüm tanımların ortak
noktasıdır (Vural, 2005: 38). Dolayısıyla kültür, standardize olmuş sosyal davranışlar
(davranışlar, duygular, hareket biçimleri vb.) ile grubun ürettiği materyaller (sanat, mimari
vb.) olmak üzere temel iki noktayı kapsayan (Zorel, 2014: 49) kolektif bir çabanın eseridir.

3.1.2. Kültürün Özellikleri
Belli bir kültürel ortam içinde dünyaya gelen bireyler, bağlı bulundukları kültürel
yaşamın maddi ve manevi öğeleri çerçevesinde vizyonlarını geliştirirler. Kolektif bir çabanın
ürünü olan kültür, sahip olduğu birikimiyle toplum üyelerini beslerken; aynı zamanda
üyelerinin kendi özgün yorumlarını geliştirerek kültürün yoğrulma sürecine katkıda
bulunmalarına imkân tanır.
Kültür, dünyaya düzen ve biçim verme eylemidir. Kültür, kendisini dil ve düşüncede,
eylem ve davranış biçimlerinde ortaya koyar. Kültür, iletişimi süzgeçten geçirir; canlı
dinamik bir döngü içinde onu yönetir. İletişim, kültürü yeniden üretir ve güçlendirir (Alioğlu,
2011: 50). Kültürel sistemler bir yandan eylemin bir ürünü olarak diğer yandan daha sonraki
eylemlerin koşullayıcı unsurları olarak düşünülebilir (Berry, Poortinga, Breugelmans,
Chasiotis, Sam, 2015: 226).
Tanımları, oluşum süreçleri ve kapsamları farklı olmakla birlikte hemen hemen tüm
kültürlerin sahip olduğu ortak özellikler mevcuttur. Kültürün temel özellikleri şu şekilde ifade
edilebilir (Barutçugil, 2011: 20-21):
• Kültür toplumsaldır. Bir toplumsal öğretiler sistemi olan kültürü, bir grubun
üyeleri tarafından paylaşılan alışkanlıklar, inançlar, değerler, tutumlar ve kabul edilen
davranışlar oluşturur.
• Kültür öğrenilir. Kültür, toplum üyelerinin yaşamları boyunca öğrendikleri ve
nesilden nesile aktardıkları tutum, davranış ve alışkanlıklardır. Eğitim ve kuşaklar arası
aktarım, bilinçli ve sürekli bir çalışmayla gerçekleşir.
• Kültür değişkendir. Kültür, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel bir
şekilde çevresel, ideolojik ve teknolojik değişimler sebebiyle değişebilme özelliğine sahiptir.
• Kültür, tarihsel bir boyuta sahiptir ve süreklidir. Toplumun tarihsel geçmişi,
başarılar, yenilgiler, göçler, büyük doğal felaketler, kültürün oluşumunda önemli rol oynar.
Bir toplumun tarihini bilmeden kültürünü anlamak zordur.
• Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve tatmin sağlayıcıdır. Kültür, toplum üyelerinin
bireysel ve toplumsal gereksinimlerini giderme ve tatmin duygusu sağlama işlevine sahiptir.
İnsanlar, ihtiyaçlarını gidermeyen ve doyum sağlamayan bir kültür içinde yaşamak istemezler.
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• Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir. Kültür, toplum üyelerinin
ortak çıkarlar için en uygun buldukları kuralların tümünü ifade eder.
• Kültür, bütünleştirici bir eğilime sahiptir. Belli bir kültürü meydana getiren öğeler,
uyumlu ve dengeli bir bütünsel sistem oluşturma eğilimi güder.
Kültür, sahip olduğu özellikler ve işlevleri itibariyle üyelerini aidiyet duygusu
ekseninde bir arada tutan, belli ölçüler ve kurallar eşliğinde düzenin devamını ve istikrarını
sağlayan, tarihsel süreç içinde kendini geliştirerek ve yenileyerek dinamik doğasını canlı tutan
sosyal bir sermayedir. Gelenekler aracılığıyla yaşamsal varlığını sürdürebilen kültür, geçmişin
bize sunduğu bir miras iken, içinde bulunduğu zaman diliminde yüklendiği madi ve manevi
öğeler aracılığıyla güncelliğini koruyarak geleceğe hazırlanır.

3.1.3. Kültürün Öğeleri
Bir toplumun yaşama biçiminin yansıması olan kültür toplumdan topluma farklılık
gösterir. Her toplumun kendine has bir kimliği mevcuttur. Bu kimlik kültür öğelerinin
kuşaklar boyu o toplumu oluşturan üyelere aktarımıyla muhafaza edilir, zenginleşir ya da
değişime uğrayarak evrimleşir. Dolayısıyla farklı toplumlardaki yaşam biçimleri de
birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu için kültürler arasındaki farkı meydana getiren
kültürü meydana getiren öğelerdir.
Kültürün temel ögeleri şu şekilde sıralanabilir (Erdoğan, 2007: 230-242; Doğan, 2007:
37-58):
1- Maddi kültür ögeleri; teknoloji, mimari eserler, doğa ile mücadele için yapılmış
eserler
2- Dil (lisan)
3- Estetik
4- Eğitim
5- Dinsel ve kişisel inançlar, tutumlar, değerler ve kurallar
6- Semboller
7- Mitler
8- Kahramanlıklar
9- Törenler/Ritüeller
10- İdeoloji
11- Sosyal organizayon, sosyal kurumlar
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3.1.3.1. Maddi Kültür Öğeleri
Bir toplumun eriştiği teknolojik düzey, gündelik hayatta kullanılan teknoloji, araç ve
gereçler şeklinde ifade edilebilecek maddi kültür, insan eliyle yapılan alet ve eserleri ve el
emeği becerisinin hammaddeyi işlemesiyle meydana getirdiği ürünleri kapsar (Erdoğan, 2007:
231). Maddi unsurları meydana getirmek için gereken bilgi ve teknik olarak ele alınacak
maddi kültür öğeleri bireylerin tavır ve davranışlarını etkilemektedir (Soydaş, 2010: 39).
Örneğin, televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar vb. araçların kullanımı, ailevi ilişkilerde,
eğitim ve ahlak sisteminde, bireylerin bakış açılarının şekillenmesinde önemli değişikliklere
yol açmıştır.
Maddi kültür öğeleri o toplumun refah düzeyi, teknolojik açıdan gelişmişliği, estetik
anlayışı ile yakından ilişkilidir. Bireylerin yaşamayı tercih ettikleri konutlar, binalar, ortaya
koydukları mimari yapılar, kullandıkları teknolojik materyaller, eşyalar, araç-gereçler, giysiler
maddi kültür öğeleri arasında yer alır.
Maddi kültür öğeleri, bir toplumun diğer toplumlardan, vizyonları, becerileri ve
imkânları ölçüsünde farklılıklarını ortaya koyar. Toplum üyeleri, ürettikleriyle ve tercihleriyle
stillerine ve perspektiflerine dikkat çekerler.

3.1.3.2. Dil (Lisan)
Kültürün en önemli yapı taşlarından biri olan dil, insanların birbirleriyle iletişim
kurma, anlaşma ve uzlaşma aracıdır. Dil, toplum üyelerinin duygu ve düşüncelerini,
birikimlerini birbirlerine aktarmasını sağlayan bir simgeler bütünüdür. Sesler, soyut ve somut
nesneleri sembolize eden kelimeler, cümle yapısının kurallarını ortaya koyan dil bilgisi
(gramer) ve insanlar tarafından kelimelere yüklenen anlamlar, dili meydana getiren temel
bileşenlerdir.
Toplumda madde ve kavram olarak var olan her şey dilde de mevcuttur. Dil, kültürel
içeriğin, bir ansiklopedisi, hazinesi ya da sözlüğü gibidir (Güvenç, 2016: 140). Dil, bir kültür
ürünüdür. Her dil, ait olduğu kültürün değerlerini yansıtır. İnsanoğlu, doğumdan itibaren
çevresindeki bireylerin birbirlerine ve nesnelere karşı belirli kalıplar içinde davrandıklarını
algılamaya başlar. İlk çocukluk yıllarında, anadilini büyükleri gibi belirli bir üslupta
kullanmayı öğrenir. Çocuk konuşmaya başladığında, aile büyüklerinin sözlü iletişim davranış
kalıplarını da dille birlikte öğrenir ve onları kavramaya başlar. Böylece kültürün bir üyesi olur
(Kartarı, 2016: 157-158).
Dil, kültürün kuşaktan kuşağa iletilmesinde, insanlık tarihinin dünü, bugünü ve
geleceği arasında köprü kurulmasında önemli rol oynar. Toplum üyelerinin meydana getirdiği
kültürel yapı ve değerlerin tarihsel süreç içerisinde aktarılmasında tarihsel bütünün ve
sürekliliğin sağlamasında ve korunmasında oldukça etkili bir yapı harcıdır.
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3.1.3.3. Estetik
Estetik, bir toplumun geliştirdiği güzel sanat ürünleri hakkında bilgi verir. Estetikte
genel değerler ve farklılıklar mevcuttur. Belirli kültürlerin, özellikle alt kültürlerin kendilerine
has estetik değerleri vardır. Bu açıdan, estetik farklılıkları ulusal olmaktan çok bölgesel olarak
değerlendirmek mümkündür. Heyecan yaratma yaklaşımına dayalı estetik değerler toplumun
geçmişiyle, gelenekleriyle ilgilidir ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Herkes
mehter müziği dinleyebilir ancak Türk toplumunun duyduğu heyecanı duyamaz. Milli marşlar
da bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Erdoğan, 2007: 232-233).
O toplumu oluşturan üyelerin, tarihsel geçmişleri perspektifinde marşlarını dinlerken
hissettiği, yaşadığı, daha derinden kavradığı ve içselleştirdiği yaşanmış bir gerçek vardır. Bir
toplumun kahramanlık, mücadele, zafer ekseninde verdiği çabaların notalarla hayat bulduğu
milli marşlar, öğretici, birleştirici, bütünleştirici bir misyon yüklüdür. Örneğin, vatanın
kutsallığına ve paha biçilemez değerine vurgu yapan İstiklal Marşı, Türk milleti için özel bir
anlam ifade etmektedir.
Farklı kültürlerde estetik anlayışa getirilen yorumlar da farklılaşacaktır. Müzik,
heykel, bale, resim, dans türleri vb. her ne kadar evrensel bir sanat anlayışına hizmet etse de
farklı kültürlerin kendine has motifleriyle işlenecek ve o toplumun yerel dokusunun izlerini
taşıyacaktır.
Belirli bir kültürün estetik değerleri, sembolik anlamlara sahip
Hindistan folklorunda baykuş kötü şansı ve ölümü ifade eder. Bu nedenle
reklam faaliyetlerinde baykuş sembolü kullanılmamalıdır. Mavi renk Çin
simgeler. Dolayısıyla mavi ambalajlı ürün piyasaya sürmek doğru bir
(Aydıntan, 2005: 174-175).

olabilir. Örneğin,
bu ülkeye yapılan
kültüründe ölümü
karar olmayabilir

3.1.3.4. Dinsel ve Kişisel İnançlar, Tutumlar, Değerler ve Normlar
İnsanoğlu tarihsel süreç içinde, yaşam serüvenini anlamlandırmaya, kendi varoluşunu
sorgulamaya, muazzam bir sistemin biricik ve özel bir öznesi olarak kendi konumunu
değerlendirmeye başlamasından bu yana mevcut tüm güçlerin ötesinde eşsiz bir gücün var
olduğuna kanaat getirmiştir. Din, insanoğlunun yaşam amacını, diğer canlılara karşı
görevlerini ortaya koyarken temel aldığı en önemli referans kaynakları arasında yer alır.
Bütün dinlerin, inanç, uygulama ve ahlaki boyutu mevcuttur. Bu genel yapı,
mensupları arasında ortak bir kültür ve sosyal bir yapı meydana getirir. Toplumların
oluşturduğu kültür de onların dini inanç ve yaşam biçimlerine farklı bir renk ve desen katar.
Başlangıcı insanlık tarihi kadar eskilere dayanan din, tarihin her döneminde bireyleri ve
toplumları etkileyen en önemli kurumların başında yer almıştır. İnsanoğlu ne kadar eskiye
giderse gitsin, insanın var olduğu her yerde dinin izlerine rastlamak olasıdır. Dinin toplumsal
yaşamdaki yapıcı ve birleştirici fonksiyonu kültürel açıdan önem taşır. Dindeki kardeşlik ve
dostluğu temel alan görüşler, toplumdaki birlik ve beraberliğin temin edilmesinde önemli rol
oynar. Toplumsal yapıdaki hızlı değişme sürecinde öz değerleri muhafaza ederek birlik ve
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beraberliğin inşasında da dini kültürün önemli ölçüde etkisi olmuştur (Güven, 2012: 935,
940). Dolayısıyla kültür ve din arasında güçlü bir etkileşim söz konusudur.
İnançlar, bireylerin kendi dünyalarının diğer bir deyişle iç âlemlerinin bir yönü ile
ilgili algıların ve tanımların oluşturduğu daimî duygular ağıdır. İnançlar, bilgi, kanaat ve
imanı içine alan psikolojik bir olaydır. Gözlem ve tecrübe, zekȃ, duygu ve sosyal yaşam
inançların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörlerdir. Bireyler bilgi, kanaat ve inançlarını
ortaya koymak istediklerinde bunu davranış ve tutumlarıyla belli etmeye çalışır. Tutum,
bireyin kendine ya da çevresinde yer alan herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya
karşı tecrübe, bilgi, duygu ve güdülerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve
davranışsal bir tepki ön eğilimidir. Bu anlayış doğrultusunda tutumlar, belli değer yargılarının
ve inançların arkasında gizlidir. Tutumlar, yaşamda karşılaşılan olaylar karşısında davranış ve
hareket tarzları olarak şekillenir (Eren, 2007: 175; İnceoğlu, 2011: 22-23).
Kültürel değerler ise, toplumda neyin iyi, doğru ve makbul olduğuyla ilgili açıkça ya
da üstü kapalı bir şekilde paylaşılan soyut görüşleri temsil eder. Bu kültürel değerler (örneğin
özgürlük, refah, güvenlik), insanlara çeşitli durumlarda neyin uygun olduğunu anlatan
normların temelini oluşturur. Toplumsal kurumların (örneğin aile, eğitim, ekonomik, siyasi,
dini sistemler) işlevleri, amaçları ve çalışma şekilleri kültürel değer önceliklerini açıklar.
Örneğin, bireylerin hırs ve başarısına büyük ölçüde değer verilen toplumlarda ekonomik ve
yasal sistemin rekabetçi olması muhtemeldir (örneğin kapitalist pazarlar). Aksine, grup refahı
üzerine kültürel vurgunun daha işbirlikçi bir ekonomik ve yasal sistem olarak ifade edilmesi
muhtemeldir (Örneğin sosyalizm ve arabuluculuk) (Schwartz, 1999: 25). Bireylerin sahip
olduğu değer yargıları, inanç sistemi ve tutumları etkileşim içindedir. Değerler ve inançlar,
tutumların belirleyicisi işlevi üstlenmiştir.
Kişisel değerler, bireylerin birbirlerine karşı olan psiko-sosyal davranışlarını belirler.
Değerleri birbirlerine yakın olan bireyler arasında çatışmadan çok uyuma ve işbirliğine
yönelik tutumlar oluşur. Çünkü her iki tarafın da kullandığı repertuvar birbirine benzer
özelliktedir. Kavramsal uyum yüksektir ve iletişim sağlıklıdır. Farklı kişisel değerlere sahip
bireyler arasında ise yanlış anlama, iletişim güçlüğü, görüş ve değerlendirme farklılığının
ortaya çıkması çok daha yüksektir (Yeniçeri, 2009: 117).
Bireylerin sahip olduğu değer sistemi hakkında bilgi sahip olmak, söz konusu
bireylerin mensup olduğu toplumun kültürel yapısına ilişkin bilgi edinmemizi sağlar. Çünkü
bireyler ait oldukları toplumun içinde yoğrulur ve toplumun benimsediği değerler
mekanizması çerçevesinde kendi bireysel değerlerini oluşturur. Bireyler, sahip oldukları
değerler sistemine paralel olarak karşılaştıkları olaylarla ilgili iyi, kötü, doğru, yanlış gibi
değerlendirmeler yapıp çıkarımlarda bulunabilir. Zihninde kendine ait değer yargıları
çerçevesinde şekillendirdiği bir değerlendirme formu yaratan birey, olay, olgu ve durumları
kendine has bir süzgeçten geçirerek yargılamalarda bulunur. Tarihsel süreç içinde değerlerde
meydana gelen değişimler o topluma mensup bireylerin değerler sisteminde değişime neden
olur.
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Her kültürde, “yanlış” ya da “doğru” davranışlarıyla ilgili düşünceler, belirli kurallara
göre düzenlenen ve norm adı verilen davranış modelleri mevcuttur. Normlar, bir kültürün
üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallardır. Bir kültürün tercih ettiği
düşünce veya davranış kurallarına göre saptanan davranış modellerdir. Örneğin dürüstlüğün
değer olarak kabul edildiği bir toplum ile zenginliğin değer olarak kabul edildiği bir toplumun
normları birbirinden farklıdır. Bir toplumda dürüst olmak normal bir davranıştır; bir insan
zengin ancak dürüst değilse toplum nezdinde saygınlığı olmaz. Diğer toplumda ise, zenginlik
değer olarak kabul edildiği için daha fazla para kazanmak amacıyla dürüstlükten ödün vermek
normal bir davranış olarak kabul edilir ve dürüstlüğü zenginliğe tercih eden biri saygınlık elde
edemez (Kartarı, 2016: 228-229). Dolayısıyla toplumda kabul gören değerler sistemi ve bu
değerler sisteminin davranışlara yanısıması olan normlar arasında güçlü bir ilişki vardır.
Normların başlıca özellikleri şu şekilde ifade edilebilir (Doğan, 2007:54):
•

Normlar, grup üyelerinin davranışlarıyla ilgilidir.

•
Normların odaklandığı davranışlar gözlenebilir davranışlardır. Bu iki özellik
grup üyelerinin davranışlarını etkileme imkȃnı sağlar.
•

Normlarda davranışları ödülle güçlendirme; ceza ile engelleme olanağı vardır.

•
Normlar, hangi davranışların kabul edilebilir; hangilerinin kabul edilemez
olduğuna ilişkin düşünceleri içerir.
•
Normlar, grup üyelerinin tamamı ya da bir kısmı tarafından paylaşılan inanç ve
düşüncelerden meydana gelir.
Normlar, ödül mekanizmasına ve cezai yaptırım gücüne sahip oldukları için bir baskı
unsuru niteliğindedir. Normların ödül mekanizması kanadında takdir edilmek, beğenilmek,
övülmek, terfi ettirilmek, itibar görmek vb. unsurlar yer alırken; ceza kanadında alay edilmek,
dışlanmak, tenkit edilmek, görevden alınmak gibi bireyleri yalnızlığa ve mutsuzluğa iten
baskı unsurları bulunur. Bu nedenle bireyler, toplumda kabul görmek, bir gruba ait olmak
amacıyla şahsi amaçlarına uygun olmayan bir norma uymak zorunda kalabilir. Aksi takdirde,
toplumdan dışlanabilme, soyutlanabilme, yalnız kalabilme tehdidiyle karşılaşabilir. Kültürel
değerlerle şekillenen normlar neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda gerekli
sınırlamaları yaparak bireylerin davranışlarını denetleme işlevi görür. Toplumda mevcut
düzenin sürmesi ve/veya değişime adapte olunabilmesi değerler ve normların işbirliği
çerçevesinde bireylerin zihin haritalarının işlenmesi ve davranışlarına yön verilmesiyle
gerçekleşir.

3.1.3.5. Eğitim
Eğitim, bireylerin yaşama hazırlanabilmeleri adına belirli ilkeler doğrultusunda gerekli
bilgi, beceri ve birikimi kazanabilmelerine, özgüven edinebilmelerine, kendi yaşamlarının
öznesi olabilmeleri için kişiliklerini geliştirebilmelerine, kendi potansiyellerini
keşfedilmelerine katkı sağlayan bir düzene ve sisteme dayalı, planlı bir bilim dalıdır.
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Eğitim, kültürel değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir süreçtir. Eğitim
sisteminin tasarımı; toplumların tutucu, gelenekçi, gelişmeye ya da değişikliğe açık olması
üzerinde etkilidir. Teknik ya da sosyal alanlardaki eğitime öncelik verilmesi, toplumların
gelişme yönleri, yaşam kalitesi ve stilini etkilemiştir. Eğitim insanların ve toplumların
kültürel özelliklerinin ortaya konmasında son derece önemlidir (Barutçugil, 2011: 29-30).
Toplum üyeleri, bağlı bulundukları toplumun barındırdığı kültürel yapıyı, eğitim kanalıyla
öğrenecek ve edindikleri yeni bilgileri mevcut kültürel dokuya işleyerek bağlı bulundukları
kültürel yapıya kendi katkılarını sunacaklardır.
Kültürü oluşturan en önemli bileşenlerden biri olan eğitim, değişimi, gelişmeyi,
yenileşmeyi esas alan bir yapı şeklinde dizayn edildiğinde geleneksel ile modern yapıyı
harmanlayarak içinde bulunulan dönemin koşullarına uygun güncellemeler yapabilme
özelliğine sahip olur. Teknolojik gelişmeyle eğitimin işbirliği içinde olması, çağın
gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmış bir eğitim çizgisi yakalanmasına yardımcı olur.

3.1.3.6. Semboller
Semboller, aynı kültüre mensup kişiler tarafından tanınabilen ve belirli anlamları olan
sözcükler, jestler, resimler veya nesnelerdir (Kartarı, 2016: 95). Bir dile ya da mesleki dile ait
sözcükler, giysiler, saç modelleri, flama ya da statü sembolleri ile aynı kategoriye dahildir.
Her kültürde kısa sürede yeni semboller oluşur ve eskileri kaybolur. Bir kültür grubuna ait
semboller zamanla başka kültürün üyelerince taklit edilir (Hofstede, 2001:10). Ait olduğu
kültüre has anlam yükü taşıyan semboller, aynı kültüre mensup üyeler tarafından benzer
şekilde yorumlanır. Temsil gücüne sahip şekil ve işaretler olarak karakterize edilen semboller
aynı zamanda bağlı bulundukları kültürün ortak dilidir. Çünkü bir parçası oldukları kültürün
tüm üyelerine aynı dilden hitap ederler.

3.1.3.7. Mitler
Mitler, sembolik kavramlarla ifade edilen, kutsallık niteliği taşıyan kurgusal
hikayelerdir veya bir toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun düzen ve ilişkilerini
temellendiren yapıların düşselleştirilerek anlatımıdır. Anlaşılmayan olaylara açıklık getirme,
zıtlıkları uzlaştırma ve ikilemleri çözme mitlerin işlevleri arasında yer alır (Doğan, 2007: 55).
Toplumun hayal gücünün etkisiyle yoğrularak şekillenen mitlerde yer alan olay,
kavram ve bireyler efsaneleşerek geleneksel şekilde nesilden nesile aktarılır. Mitlerin özünde
yer alan mesaj ve değerler, toplum üyelerinin gönüllü elçiliği ile tarihsel süreç içinde
yayılarak özümsenir.

3.1.3.8. Kahramanlıklar
Kahramanlar, toplum üyelerinin saygı gösterdiği, değer verdiği, örnek aldığı yaşayan
ya da hayatını kaybetmiş kişilerdir. Kahramanların hayali ya da gerçek kişiler olması da
mümkündür. Bu kişilerle ilgili bilgiler tarihsel süreç içinde kuşaktan kuşağa aktarılarak
belleklere yerleşir. Kahramanlar, sahip oldukları özellikleriyle, beceri ve başarılarıyla takdir
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toplar ve kendilerine has bir model teşkil eder. Toplum üyeleri de kahramanların sorunlara
getirdikleri çözümlere, elde ettikleri başarılara hayranlık besler.
Kahramanlara duyulan ilgi, sevgi ve sempati, toplum üyelerini ortak bir paydada
birleştirerek kahramanın benimsediği misyon ve vizyon çerçevesinde üyelerin
bütünleşmelerini ve kahramanların çizdiği yolu takip etmelerini sağlar. Kahramanların elde
ettiği başarılar takipçileri için amaçlarına ulaşmalarında bir motivasyon unsurudur. Söz
konusu başarılar, hikâyeler şeklinde kurgulanarak kuşaklar boyu aktarılmaya devam eder.
Böylelikle yeni takipçiler kazanarak sürekliliğini korur.

3.1.3.9. Törenler/Ritüeller
Törenler, bir toplum, bir grup veya bir kurumda, ideal değerlerle ilgili
düzenlemelerdir. Törenler, bir kültürde teknik açıdan anlamsız, ancak sosyal açıdan önem
taşıyan değerlerin paylaşımını sağlama işlevi üstlenen ortak bir çabanın ürünü olan
eylemlerdir. Törenler ve ayinler, toplum, grup ya da kurumlar tarafından değerli görülen
davranışların neler olduğunun toplum, grup ve kurum üyelerine aktarılmasını sağlarken aynı
zamanda bunların pekiştirilerek paylaşımının güçlü kılınmasını da yardımcı olur (Doğan,
2007: 56). Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini
törenler, ritüellere örnek oluşturur. Ticari ya da siyasal toplantılar, rasyonel nedenlerle
düzenlense bile genellikle ritüel amaçlara, örneğin liderlerin kendilerini ispatlamalarına imkan
vermek amacına hizmet eder (Hofstede, 2001: 10).
Törenler, ortak bir payda çerçevesinde bir araya gelen bireyler arasında birlik ve
bütünlük ruhu yaratılmasına hizmet eder. Törenlerin geleneksel hale getirilmesi ise, bireylerin
ait olma duygusunu yaşayıp bunu içselleştirmesini sağlar.

3.1.3.10. İdeoloji
Fransız düşünür Louis Althusser’e göre ideoloji, toplumsal yaşamı farklı biçimde fakat
her zaman ve her aşamada kendiğilinden etkileyen bir oluşumdur. Toplumsal pratik ile
ideoloji iç içedir. Tüm sisteme yayılmış, toplumsal varoluşun tüm biçimlerinde yer etmiştir.
(Kazancı, 2006: 72). İdeoloji, bireysel ya da kolektif davranışın temelini oluşturan felsefi ve
siyasal bir öğretiyi meydana getiren genel düşünceler sistemi; insanların kendi varoluş
koşullarıyla ilişkilerinden kaynaklanan yaşam biçimleri ile ilgili genel fikirler sistemi ya da
egemen bir toplumsal sınıfın fikirler dünyasında ürettiği ve kendi egemenliğini pekiştirmeye
yönelik fikirler sistemi şeklinde ifade edilebilir. İdeolojiler, normlar, değerler ve inançları
içermekte, içerdiğinde daha fazla güç kazanmakta, bu nedenle de kültürel bir öğe olarak kabul
görmektedir. Konu, kültür çerçevesinde ele alındığında belli düşüncelerin, belli bir toplum ya
da grup tarafından paylaşılması ve bunların toplum ya da grup açısından yerine getirdikleri
işlevler ile buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardır. İdeoloji kavramını kültürel bir temele
dayandırarak inceleyen Trice ve Beyer’e göre, ideolojinin özünü inançlar oluşturur. İnançlar,
nesneler, özellikler ve fikirler arasında anlamlı ilişkileri gösteren algılanmış bilgiler
bütünüdür. İdeolojik bağlamda inançlar, sebep-sonuç ilişkilerini; değerler, neyin yapılmaya
değer olduğunu; normlar ise, nasıl davranılması gerektiğini gösterir (Doğan, 2007: 56-58).
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İdeoloji, toplumsal yaşam pratikleri içinde bireylerin yaşamı daha derin
anlamlandırabilmesine ve eleştirip sorgulayabilmesine rehberlik eden düşünceler bütünüdür.
Günümüzde, devletin en belirgin özelliklerinden biri, toplumsal problemlerin
çözümünde kullandığı yöntemlerde geçen yüzyıla oranla önemli değişikler yapmış olmasıdır.
Devlet, yönetilenler üzerindeki fiziksel baskısını büyük ölçüde azaltmıştır; yönetilenin
denetimini baskıcı yöntemlerden çok ideolojik araçları kullanarak sağlamaktadır (Kazancı,
2007: 16). Devletin ideolojik aygıtları (dinsel, öğrenimsel, hukuki, siyasal, sendikal, kültürel,
haberleşme, aile) ile baskı aygıtları (hükûmet, idare, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler
v.b.) birbirinden farklıdır. Bu farklılık, “devletin baskı aygıtı”nın zor kullanarak işlemesi,
“devletin ideolojik aygıtları”nın ise ideolojiyi kullanarak işlemesinden kaynaklanır
(Althusser, 2006: 63-65).

3.1.3.11. Sosyal Organizasyon, Sosyal Kurumlar
Bireyin doğumdan itibaren hayatına yön veren, onun bakış açısının, değer yargılarının
tutum ve davranışlarının şekillenmesinde rol oynayan aile, toplumun belkemiğini oluşturur.
Sosyal ve ekonomik yapısıyla toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun tanınması,
toplumu oluşturan bireylerin tanınmasında elzemdir.
Her sosyal/kültürel sistemde, kadın–erkek ilişkilerini düzenleyen, çocukların
bakımından, beslenmesinden, sağlık ve eğitiminden sorumlu olan bir aile kurumu mevcuttur.
Kültürel değerlerin yeni nesillere aşılanmasında ve iletilmesinde, aile önemli bir sorumluluk
üstlenir. Aile, aynı zamanda, ekonomik, psikolojik ve sosyal bir birliktir (Güvenç, 2016: 136).
Bir toplumda geniş aile sistemi hâkimken diğer toplumda çekirdek aile sistemi mevcuttur. Bir
toplumda aile içinde kadın ya da erkek üstünlüğü söz konusuyken diğerinde eşitlik vardır. Bir
toplumda gelirin paylaşımı esasken diğerinde yarışma ya da başarılı çalışmalar sonucu elde
ediliş biçimi vardır (Erdoğan, 2007: 240).
İlk evlenme yaşı, evlilikte ailevi ya da kişisel tercihlerin baskın olması, tercih edilen
nikâh türü, doğurganlık seviyesi, ailede iş bölümüyle ilgili düşünceler, evliliğe ilişkin
beklentiler, eşin ya da diğer aile bireylerinin kadının çalışma durumuna ilişkin bakış açısı,
ailede mal-mülk sahipliği, aile üyelerinin ortak faaliyet alanları, eğlenme tarzları, boşanma
düzeyi, boşanma nedenleri vb. durumlar aile yapısı hakkında önemli ipuçları sağlar.
Ailelerinin benimsediği bakış açısıyla yoğrulan ve kişilikleri şekillenen bireyler, edindikleri
birikimleri kendi aile yaşantılarına da yansıtma potansiyeline sahip olur. Diğer yandan,
ailelerinin zihniyetine benzer görüş ve düşünce yapısına sahip olmayan bireyler, kendi
kurdukları aile yaşantılarında yetiştirdikleri yeni nesile kendi fikir sistemlerini aşılayarak
toplumun sosyal yapısının değişiminde rol oynar. Dolayısıyla sosyal bir organizasyon olan
aile kurumu kültürel oluşumun inşasında ve değişiminde önemli bir misyon yüklenmiştir.

3.2. Kültürlerarası İletişim ve Kültürel Farklılıklar
Kültürlerarası iletişim farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim
kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen bir çalışma alanıdır
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(Barutçugil, 2011: 283). Kültürler arası iletişim farklı lisanlara, inançlara, normlara, değerlere,
bakış açılarına, sembol sistemlerine, davranış kalıplarına diğer bir deyişle farklı kültürel arka
plana sahip bireyler arasında gerçekleşir. Kültürler arası iletişim sürecini başarılı ve istikrarlı
bir şekilde yürütmek için bireyler öncelikle kendi kültürel yapılarını incelemeli, tanımalıdır.
Bireyler, farklı coğrafyalara, farklı uluslara mensup kişilerle iletişim kurarken sözlü ve
sözsüz iletişimden kaynaklanabilecek sorunlara, algılamada oluşabilecek farklılıklara karşın
duyarlı olmalı; önyargıdan kaçınarak uzlaşma zemini aramalıdır. İletişim sürecini
etnomerkezci bir yaklaşımla kendi kültürel yapısını temel alarak yönlendirmeye çalışan, karşı
tarafın düşünce yapısını, değer yargılarını, normlarını, davranışlarını bu çerçevede
değerlendirerek yargılayan ve/veya yadırgayan diğer bireylerin bu tutumu kültürlerarası
iletişim sürecinde büyük sorunlara ve çıkmazlara yol açabilir.
Etnomerkezcilik, Yunanca Ethnos kelimesinden gelir. Bu kelime, halk ve kavim
anlamına gelir (Mora, 2008: 209). Etnomerkezci birey, kendini, üyesi olduğu grubu ve kültürü
evrenin merkezine yerleştirerek diğerlerinin yerini buna göre belirler. Grup-dışı olanlardan,
kendine en çok benzeyenleri en yakına, diğerlerini aralarındaki farklılığın derecesine göre
daha uzak bir konuma yerleştirir (Kartarı, 2016: 238-239). Bunun yerine kültürlerarası
diyaloğa açık bir yaklaşım benimsenmeli, farklı kültürlere olumlu yaklaşılıp her kültür
kendine has dokusu içinde algılanmalı ve farklılıklar önyargısız değerlendirilmelidir.
Değerleri ön plana çıkararak kültürlerin birbirlerinden ayrılmasında Hofstede
tarafından 40 ülkeyi içine alan bir araştırmayla ortaya konulan modelin önemli katkıları
vardır. Ulusal karakterlerin önemli boyutlarını belirlemeye yardımcı olmak adına geliştirilen
bu modelde kültür bir insan grubunun üyelerini diğerlerinden farklılaştıracak şekilde aklın
kolektif programlanması olarak tanımlanmaktadır (Barutçugil, 2011: 82). Bu modelde
toplumsal kültürün boyutları “ortaklaşa davranış-bireyci davranış”, “güç mesafesi”,
“belirsizlikten kaçınma”, “dişi kültür-erkek kültür”, “kısa döneme yönelik olma, uzun döneme
yönelik olma” olmak üzere 5 boyutta ortaya konmuştur (Aydıntan, 2005: 161-164):
• Ortaklaşa Davranış-Bireyci Davranış: Bireyler arasındaki bağların gevşek
olduğu toplumlar bireyci toplumlardır. Böyle bir yapıda bireyler, büyük ölçüde bağımsızlık
duygusuna sahip olduğu için kendi çıkarlarını ya da aile bireylerinin çıkarlarını daha fazla
gözetirler. Bir toplumdaki bireyler arasında bağlar sıkıysa bu tip toplumlar ortaklaşa
davranma eğilimi gösteren toplumlardır. Bu tarz toplumlarda kişiler çok kalabalık aileler ya
da sosyal dayanışma grupları içinde doğup büyür. Bir gruba, kabileye veya köye bağlılıkları
onları kendi topluluklarının çıkarlarını gözetmeye iter. ABD, İngiltere, Hollanda gibi
ülkelerde bireyci davranış yoğun şekilde görülürken; Kolombiya, Pakistan ve Tayvan gibi
ülkelerde ortaklaşa davranış daha yoğun görülür. Türkiye, Japonya, Hindistan, Avusturya ve
İspanya gibi ülkeler iki tür davranış arasında yer alır.
• Güç Mesafesi: Güç mesafesi kavramı, toplumdaki insanların birbiriyle eşit
olmadığı gerçeğiyle ilişkilidir. İnsanlar zihinsel ve fiziksel anlamda eşit değildir. Kuruluşlar
açısından güç mesafesinin otoritenin merkezileşme derecesi ve otokratik liderlik derecesiyle
ilişkili olduğu söylenebilir. Filipinler, Venezüella, Hindistan gibi ülkelerde güç mesafesi çok
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yüksektir. Türkiye, Fransa, Belçika gibi ülkelerde güç mesafesi bir hayli yüksektir.
Danimarka, İsrail, Avusturya gibi ülkelerde güç mesafesi düşüktür.
• Belirsizlikten Kaçınma: Bilginin yetersiz olduğu ya da açık olmadığı,
karmaşıklığın mevcut olduğu, değişimlerin hızlı ve kestirilemez olduğu ortamlarda bireyler,
kendilerini tehdit altında hisseder. Bazı toplumlar bireylere belirsizlikle yaşamayı ve bundan
endişe duymamayı öğretmiştir. Böylelikle riskleri daha kolay ve korkmadan kabullenirler. Bu
tip toplumlarda belirsizlikten kaçınma eğilimi daha zayıftır ve bu tarz toplumların üyeleri
kendilerini daha güvende hissetme eğilimi gösterir. Diğer toplumlar ise, sürekli bir şekilde
geleceğe ilişkin endişe duyarlar. Bu tip toplumların üyelerinde aşırı bir endişe hali mevcuttur.
Daha sinirli, duygusal ve saldırgandırlar. Bu tip toplumlarda belirsizlikten kaçınma daha
güçlüdür. Bu tarz toplumların kurumları dahi güvene ve riskten kaçınmaya daha çok önem
verir. Belirsizlikten kaçınma eğiliminin güçlü, güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlar,
Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya, Kore, Latin Avrupa ve Latin Amerika ülkeleridir.
ABD, Danimarka, İsveç, İngiltere, İrlanda, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler hem belirsizlikten
kaçınma eğiliminin hem de güç mesafesinin düşük olduğu toplumlardır.
• Dişi Kültür-Erkek Kültür: Dişi kültür ve erkek kültür kavramlarının temeli,
toplumda farklı cinsler arasındaki rol ayrılığına dayanır. Kişinin sadece o cinsiyete sahip
olduğu için yerine getirdiği faaliyetler vardır. Kadının çocuk doğurabilmesi erkeğin
doğuramaması gibi. Bu örnek biyolojik bir ayrıma ilişkindir. Toplumda kadın ve erkeğe
biyolojik rollerin dışında cinsiyete dayalı başka roller de yüklenmiştir. Buna sosyal cinsiyet
rol ayrımı denir. Örneğin, kadının ev işleri yapıp çocuklara bakması, erkeğin ise dışarıda
çalışıp para kazanması gibi.
Erkek toplum özellikleri, kendini öne çıkarmak ve göstermek, performans sergilemek,
görülebilir bir başarı sağlamak ve para kazanmaktır. Japonya, ABD, Almanya, Avusturya ve
İsviçre gibi ülkeler erkek toplum özellikleri taşımaktadır.
Dişi toplum özellikleri ise, kendini fazla öne çıkarmamak ve göstermemek, insan
ilişkilerine paradan daha fazla önem vermek, hayat kalitesini artırıcı faaliyetler yapmak,
çevreyi korumak, insanlara yardımcı olmak, güç gösterisinde bulunmamak. Türkiye,
Hollanda, Yugoslavya, Şili, Portekiz, İspanya ve Fransa gibi ülkeler dişi toplum özellikleri
taşır.
• Kısa Döneme Yönelik Olma, Uzun Döneme Yönelik Olma: Kısa ve uzun
döneme yönelik olma, kişilerin yaşamındaki olayları görüş biçimiyle ilgilidir. Kısa döneme
ilişkin kültür, statik bir özelliğe sahip olup geçmiş ya da şimdiki zamana odaklı daha dar bir
görüş açısını kapsar. Uzun döneme ilişkin kültür ise, dinamik ve geleceğe yönelik olan daha
geniş bir bakış açısını kapsar.
Her toplumun kendine has bir değerler sistemi mevcuttur. Toplumların değerler
sistemine ilişkin bilgi sahibi olmak, olay ve olgulara bakış açılarını, davranışlarını daha kolay
anlamamıza, anlamlandırmamıza yardımcı olur. Farklı kültürlere ilişkin edinilen bilgi
birikimi, kültürlerarası farklılıkları anlamayı, bu farklılıkların nedenlerini öğrenmeyi
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kolaylaştırırken, edinilen birikimin empati kurma, problemleri çözme, sorunlara uzlaşma
yoluyla alternatifler üretme vb. süreçlerde kullanılması, kültürlerarası yetkinlik kazanılmasına
yardımcı olur. Söz konusu bilgi birikimi aynı zamanda, toplumlarda egemen olan iletişim
tarzları hakkında fikir sahibi olunmasına katkıda bulunur.
İletişim tarzları, göreceli de olsa daha çok sözle gerçekleşen iletişime daha az olarak
ise davranışlar üzerinden geçen iletişime odaklanır. Sözün hakim olduğu kültürel bağlam
düşük bağlamdır. Buna karşın yüksek bağlamın hakim olduğu kültürler daha çok davranışlara
dayanır. Örneğin Kuzey Amerikalılar, düşük bağlamlı iletişim tarzını kullanırlar ve
mesajlarını öncelikle sözle iletmeyi tercih ederler. Göreli de olsa diğer kültürlerin jest, susma,
göz teması ya da ritüeller gibi sözel olmayan işaretlerine daha az önem verirler. Düşük
bağlam üzerinden iletişim kuran kişiler, iletişim kurmak için bilinçli olarak sözlere odaklanır.
Ancak, yüksek bağlam üzerinden iletişim kuran kişiler, doğumlarından itibaren bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde, büyük oranda davranışsal içerikli mesajlar göndermeyi ve almayı
öğrenmiştir. Yüksek bağlam üzerinden iletişim kuran kişiler, düşük bağlam üzerinden iletişim
kuran kişilerden sözlü mesaj aldığında ister istemez yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir.
Yüksek bağlam üzerinden iletişim kuran kişiler, böyle bir anlam kastedilmese de, yanlışlıkla
sözsüz bağlamdaki mesaja anlam atfederler (Novinger, 2001: 6).
Yüksek bağlamlı kültürlerin insanları, derin ve karmaşık olan üzerinde anlaşılmış
değerler ve deneyimler sistemini paylaşırlar. Uzun bir tarihsel geçmişi ve köklü gelenekleri
olan Çin, Japon ve Arap toplumlarının ve Afrikalıların kültürü yüksek bağlamlıdır. Yaşamın
birçok yönüyle ilgili bilgi ve tecrübeler ortaktır. Düşük bağlamlı kültürlerin üyeleri, işbirliği
yapmak için daha az paylaşılmış bilgiye sahiptir. Bilgi ve tecrübe paylaşımına daha çok
gereksinim duyarlar. Varsayımlardan çok tanımlanmış rollere ve yazılmış kodlara dayalı
şekilde düşünür ve davranırlar. Bu kültürler, daha çok Batı Avrupa, ABD, Kanada ve
Avustralya gibi toplumlarda gözlemlenir (Barutçugil, 2011: 91).
Japonya ve Meksika gibi yüksek bağlamlı iletişim tarzının görüldüğü ülkelerde bir
ricanın “hayır” yanıtı ile karşılık bulması kabalık olarak değerlendirilir. Bunun yerine, kibarca
“olabilir” ya da “denerim” yanıtı vermek bu kültüre mensup kişiler tarafından “hayır”
şeklinde anlaşılır. Bazen iki batılı kültürün iletişim tarzları da farklı olabilir; hatta İspanyolca
konuşan iki ülkede bile farklılıklar görülebilir. Örneğin, Kolombiya ve Venezüella kültürleri
arasında pek çok farklılık görülebilir. Kolombiya’da formal bir kültürel yapı varken ve
hiyerarşi çok önemliyken; Venezüella daha informeldir (Novinger, 2001: 7-8).

3.3. Halkla İlişkilerin Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimindeki
Rolü
Günümüzde küreselleşme sadece ticari bir bütünleşme değil aynı zamanda farklı
kültürleri bir araya getiren bir dinamizm unsurudur. İletişim teknolojilerinin yoğun olarak
kullanılması ve sınırların yok olmasıyla oluşan ortak pazarlar çok kültürlü çalışma
ortamlarının artmasını sağlamış, göç yollarında farklı kültürel desenleri geliştirmiştir
(Mercan, 2016: 454).
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Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinin dünyayı küresel bir köy haline dönüştürmesi,
sınırları ortadan kaldırmasıyla birbirine daha sıkı sıkıya kenetlenen dünya bütünleşik bir
yapıya kavuşmuştur. Söz konusu yapı içerisinde kuruluşlar faaliyetlerini uluslararası arenada
farklı coğrafyalara, farklı kültürlere seslenerek kültürlerarası bir yapı içerisinde
gerçekleştirmektedir. Buna paralel olarak farklı kültürel geçmişlere sahip çalışanların çok
uluslu firmalarda çok kültürlü bir yapı içerisinde bulunması paydaş ilişkilerinde bir köprü
kurucu fonksiyonu üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcılarına önemli sorumluluklar
yüklemektedir. Farklı kültürel dokuya sahip çalışanları ortak hedeflere ulaşma yönünde
motive edebilme, gereksinimlerini, beklentilerini karşılayabilme, problemlerini
çözümleyebilme uygulayıcıların farklılıklara ılımlı yaklaşarak farklılıkların yönetimi
konusunda uzman bir kişilik sergilemesini gerekli kılmaktadır.
Farklılıkların yönetimi; geçmişleri, ilgileri, beklentileri ve çalışma tarzları açısından
farklılaşan bireylerin meydana getirdiği işgücünün etkin şekilde yönetilmesine işaret eder. Bu
anlamda farklılıkların yönetimi, çeşitli yönlerden farklılaşan birey ya da gruplarla ilgili
yönetim stratejilerinin, politikalarının, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
uygulanması ve koordine edilmesi gibi süreçlerden oluşur. (Sürgevil, 2010: 3). Bu süreçte
stratejik iletişim yönetimindeki profesyonelliğini, çok yönlü bilgi birikimiyle harmanlayan,
kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunları azaltabilmek için çalışma yaşamında çatışma ve
farklılıkların yönetimi rollerinde profesyonelleşen halkla ilişkiler uygulayıcıları elzem
konumdadır.
Çok uluslu işletmelerde çalışan ya da uluslararası çapta halkla ilişkiler faaliyetleri
yürüten uygulayıcıların ilgili ülkenin politik, ekonomik ve yasal sistemi, medya yapısı,
aktivizm anlayışı, egemen iletişim tarzları, prosüdürleri gibi temel bileşenler hakkında detaylı
bilgi sahibi olması gerekmektedir. Başarılı halkla ilişkiler çalışmaları global stratejilerin yerel
perspektife uygun şekilde kurgulanarak uygulanmasıyla gerçekleşir.
Halkla ilişkiler, bir organizasyon ve onun kamuları arasında karşılıklı iletişim, anlayış,
kabul ve iş birliği kurmaya ve sürdürmeye yardım eden özel bir yönetim fonksiyonudur;
problemlerin ve sorunların yönetimini kapsar, kamuoyunu bilgilendirme ve onlara karşı
sorumlu olma konusunda yönetime yardım eder; kamusal yarara hizmet etmede yönetimin
sorumluluklarını tanımlar ve vurgular, yeni gelişmeleri öğrenmede ve değişimlerden etkili
şekilde yararlanmada yönetime yardım eder; olası eğilimleri öngörmeye yardım etmede bir
erken uyarı sistemi olarak hizmet eder; araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini temel araçlar
olarak kullanır (Wilcox, Cameron, Ault ve Agee 2005: 3-4). Halkla ilişkiler kavramını
kültürlerarası iletişim yönetimiyle ilişkilendirdiğimizde kültürel farklılıklar arasında köprü
kuruculuk misyonu üstlenmesi, anlayış, uzlaşma ve işbirliğini etkin kılması nedeniyle
uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler, kültür
politikasının bir ürünü olarak uluslararası platformda küresel stratejilerin yerel kültüre özgü
hale getirilmesinde başat bir öğedir.
Halkla ilişkiler, toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik bağlamda belirlenmiş bir
kültür politikasıdır ve söz konusu kültür politikasının belirleyicisi; aktarıcısıdır. Halkla
ilişkiler, toplumdaki kültürel politikaları, oluşturulan söylem ve eylemler çerçevesinde belirler
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ve bu politikaların sözcülüğünü yapar. Bu açıdan halkla ilişkiler de kültür politikalarının bir
parçasıdır. Halkla ilişkiler kültürünün belirlenmesi, bu mesleğin uygulayıcıları ve
akademisyenlerinin sorumluluğundadır (Mengü, 2012: 64, 66). Bu açıdan halkla ilişkiler
uygulayıcıları, dış ülkelerde yürüttükleri kampanya ve faaliyetleri, yerel kültürel repertuvara
uygun hale getirip kültürel duyarlılık çerçevesinde planlamalı ve uygulamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür, bir toplumun özünü oluşturan, onu diğer toplumlardan ayırarak eşsiz olmasını
sağlayan tarihsel süreç içinde toplum üyelerinin oluşturduğu ve geliştirdiği maddi ve manevi
değerlerin toplamından oluşan bir bütündür. Bir toplumun yaşam tarzıdır; kendini ifade ediş
biçimidir. Toplum üyelerinin önceki nesillerden devralması ve kendi birikimlerini
eklemesiyle dinamik ve sürekliliği olan bir yapı sergileyerek geçmişle bugünü buluşturan çok
katmanlı bir yapıdır.
Her toplumun kendine özgü bir kültürü mevcuttur. Küreselleşme süreciyle birlikte
kültürlerarası iletişim ve diyalogların hız kazandığı çağımızda kuruluşların uluslararası
zeminde başarı kazanması, yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarına etkili bir şekilde hitap
edebilmesi faaliyetlerini gerçekleştirdikleri coğrafyadaki toplumların kendine has kültürel
sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını gerekli kılar. Birbirinden farklı yapıdaki maddi ve
manevi kültür öğelerine, lisanlara, estetik unsurlara, kişisel inançlara, tutum ve davranışlara
sahip toplumların yapıları titizlikle incelenmelidir.
Kültürlerarası iletişim sürecinde kültür ve dil farklılıkları, sözsüz iletişim ve beden
dilinden kaynaklanabilecek sorunlar, medyayla ve hükümetle ilişkiler vb. faktörler hassasiyet
gösterilmesi gereken konulardır. Bu noktada halkla ilişkiler uygulayıcılarının üst yönetimle
işbirliği içinde ve çift yönlü simetrik iletişim çerçevesinde paydaşlarıyla iletişim kurması hem
kuruluş hem de paydaşlar cephesinde memnuniyet yaratacak bir yaklaşım izlemesi önem taşır.
Gerek farklı coğrafyalarda başarı sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak
gerekse çok uluslu kuruşlarda görev yapan farklı kültürlere mensup bireylerle uyum ve
işbirliği çerçevesinde çalışmak kültürlerarası iletişim sürecini başarıyla yönetmeyi gerekli
kılar. Her kültürün kendine has dokusu içinde benzersiz olduğu düşüncesini temel alarak
etnomerkezcilikten uzak bir yaklaşım sergilemek bu süreci başarıyla yönetmede son derece
önemlidir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları bu süreçte köprü kurucu misyonlarıyla uyum ve
anlayış ikliminin egemen olduğu, farklılıkların hoşgörüyle yönetildiği, kültürel duyarlılığın
hüküm sürdüğü, yabancılaşmanın yerini aidiyet duygusuna bıraktığı bir çalışma ikliminin
yaratılmasında ve sürdürülmesinde en önemli aktörler arasında yer alır.
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Uygulamalar
“Globe” isimli çok uluslu bir kuruluşun bünyesinde Türk, Çin, Japon, Arap, Afrika,
ABD, Kanada, Avustralya orijinli çalışanlar mevcuttur. Kuruluşun halkla ilişkiler müdürü
Pelin Hanım, kurumsal iklimin düzeni ve devamlılığı için farklı kültürlere mensup
çalışanların kültürel geçmişlerini tanımanın önemli olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini
üst yönetimle paylaşıp onların da onayını ve katılımını sağlayarak haftanın belirli günlerinde
kuruluş çalışanlarının birbirlerini tanımaları ve sıcak diyaloglar geliştirebilemeleri için kurum
içi organizasyonlar düzenlemektedir. Pelin Hanım, ayrıca kültürlerarası diyaloğu sağlamak,
kültürlerarası uyum sürecini hayata geçirmek adına çalışanların mensup olduğu kültürlerin
özelliklerini, öğelerini, toplumsal kültür boyutlarını, hangi bağlam üzerinden iletişim
kurduklarını (söz ya da davranış) açıklayıcı “kültürlerarası eğitim” programları düzenlemenin
yararlı olacağını düşünerek bu programları hayata geçirmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Pelin Hanım’ın hayata geçirdiği kültürlerarası iletişim programının kurum içi
çatışma ve farklılıkların yönetimi konusunda ne tür avantajlar sağlayabileceğini tartışınız.
2) Globe firmasının bünyesinde farklı ülkelere mensup çalışanların mevcut olması,
küresel çapta başarı sağlayacak projelere imza atılmasında avantaj sağlayabilir mi? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1)

Kültür kelimesi Latince kökenli hangi sözcükten gelmektedir?

a)

Cultured

b)

Cultura

c)

Cultural

d)

Culturing

e)

Cultures

2)
Kültürün, “toplum üyelerinin ortak çıkarlar için en uygun buldukları kuralların
tümünü ifade eder” şeklinde açıklanabilecek özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kültür, tarihsel bir boyuta sahiptir ve süreklidir.
b) Kültür toplumsaldır.
c) Kültür öğrenilir.
d) Kültür değişkendir
e) Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel öğeleri arasında yer almaz?

a)

Mitler

b)

Eğitim

c)

Süreklilik

d)

Kahramanlıklar

e)

Dil (Lisan)

4)
Bir toplumun eriştiği teknolojik düzey, gündelik hayatta kullanılan teknoloji,
araç ve gereçler şeklinde ifade edilebilecek kültür aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Maddi kültür

b)

Popüler kültür

c)

Halk kültürü

d)

Kitle kültürü
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e)

Ulusal kültür

5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplumsal gelişimin ana evreleri doğru
sıralamayla verilmiştir?
a)
Sürü ekonomisi evresi, avcılık ve toplayıcılık evresi, tarım toplumu evresi,
sanayi toplumu evresi
b) Avcılık ve toplayıcılık evresi, tarım toplumu evresi, sürü ekonomisi evresi,
sanayi toplumu evresi
c)
Tarım toplumu evresi, avcılık ve toplayıcılık evresi, sürü ekonomisi evresi,
sanayi toplumu evresi
d) Avcılık ve toplayıcılık evresi, sürü ekonomisi evresi, tarım toplumu evresi,
sanayi toplumu evresi
e)
Tarım toplumu evresi, avcılık ve toplayıcılık evresi, sürü ekonomisi evresi,
sanayi toplumu evresi
6)

Aşağıdakilerden hangisi normların özellikleri arasında yer almaz?

a)

Normlar, grup üyelerinin davranışlarıyla ilgilidir.

b)

Normlarda davranışları ödülle güçlendirme; ceza ile engelleme olanağı vardır.

c)
Normlar, hangi davranışların kabul edilebilir; hangilerinin kabul edilemez
olduğuna ilişkin düşünceleri içerir.
d) Normlar, grup üyelerinin tamamı ya da bir kısmı tarafından paylaşılan inanç ve
düşüncelerden meydana gelir.
e)
Kültürel değerler, insanlara çeşitli durumlarda neyin uygun olduğunu anlatan
normların temelinde etkili değildir.
7)
“........................., siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir
partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral,
estetik düşünceler bütünüdür” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru
biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

İdeoloji

b)

Törenler

c)

Eğitim

d)

Normlar
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e)

Değerler

8)
Aşağıdakilerden hangisi inançların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler
arasında yer almaz?
a)

Gözlem ve tecrübe

b)

Ritüeller

c)

Duygu

d)

Sosyal yaşam

e)

Zekȃ

9- Aşağıda yer alan ülkelerden hangisinin kültürü yüksek bağlamlıdır?
a) ABD
b) Kanada
c) Çin
d) Avustralya
e) Batı Avrupa
10- Aşağıda yer alan ülkelerden hangisinin kültürü düşük bağlamlıdır?
a)

Japonya

b)

Arap ülkeleri

c)

Afrika ülkeleri

d)

ABD

e)

Çin

Cevaplar:
1) b, 2) e, 3) c, 4) a, 5) d, 6) e, 7) a, 8) b, 9) c, 10) d
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4. STRATEJİK KARAR ALMA FONKSİYONUNUN HALKLA
İLİŞKİLER UYGULAYICILARININ ROLLERİYLE İLİŞKİSİ

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Feride AKIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
21. yüzyıl, kurumlar açısından hayatta kalma savaşının ve rekabet koşullarının giderek
zorlaştığı bir dönemdir. Hedef kitlelerin beklentilerinin ötesinde bir kalite anlayışıyla hizmet
verme, farkındalık yaratma, özgün ürünler sunma, kurumların tercih edilme nedenleri arasında
sayılsa da yeterli değildir. Kurum felsefesinde Kant’ın deyişiyle bireylerin basit bir araç değil,
bir amaç olarak konumlandırılması, özne konumuna yükseltilmelerine katkıda bulunur. Bu
katkı, üretim-tüketim zincirinde bireyleri basit bir halka fonksiyonundan çıkararak kurumsal
davranışın odağı haline getirebilir. Kurum ve hedef kitleleri arasındaki ilişkinin kâr temelli
maddi boyutun ötesine taşınması, iletişimin kalitesini olumlu etkiler. Toplumun istek ve
ihtiyaçlarının doğru bir şekilde çözümlenmesi, bunları gidermeye yönelik çaba gösterilmesi,
karşılıklı uyum ve anlayışın egemen olduğu sağlıklı bir iletişim sürecinin kaynağıdır.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının temsiliyet gücünü aktif bir şekilde kullanabilmesi,
organizasyon şemasında doğrudan üst yönetime bağlı bulunmalarını, kurumun geleceğini
şekillendiren kararları alan ve politikaları belirleyen kıdemli yöneticiler grubunu simgeleyen
baskın koalisyona yönetici statüsüyle üye olmalarını gerektirir. Yönetici statüsü,
uygulayıcılara söz hakkı tanınmasını sağlarken onların karar alma sürecine katkıda
bulunmalarına ve yaptıkları katkıların uygulamaya konmasına fırsat verir.
Bu bölümde, kurumların temel amaçları hakkında bilgilere yer verilerek kurumların
geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan karar verme süreci detaylı bir şekilde ele
alınacaktır. Halkla ilişkiler fonkiyonunun kurum içinde nasıl konumlandırıldığına ilişkin
bilgiler aktarılarak halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin kurumların stratejik karar alma
fonksiyonuna etkisi irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kurumsal açıdan amaç kavramını tanımlayınız.
2) Kurumlar hangi faktörlere bağlı olarak birbirinden farklı amaçlara sahip olabilir?
3) Kurumsal amaçlar, hangi gereksinimlere dayalı oldukları için dinamik bir özellik
taşır?
4) Kurumların ekonomik ve sosyal nitelikli amaçları nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Kurumların
Amaçları

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Temel Kurumsal amaçların neyi İşletme yöneticiliği ile yönetim ve
ifade ettiği, özellikleri ve organizasyon alanında yazılan temel
önemi öğrenilecektir.
düzeydeki
kitaplar
incelenerek
kavramın içeriği ve özellikleri
pekiştirilebilir.

Kurumlarda Karar İyi bir kararda bulunması
Verme Süreci
gereken nitelikler, karar
verme
faaliyetinde
amaçların
önemi
ve
özellikleri
ile
stratejik
kararların kapsamı ve sahip
olduğu önem öğrenilecektir.

Stratejik
yönetim
ve
işletme
politikalarını konu edinen kitaplar
okunabilir. Kurumların üst düzey
yönetim
kademesinde
çalışan
yöneticilerle karar verme sürecinin
önemi
üzerine
görüşmeler
gerçekleştirilebilir.

Halkla
İlişkiler
Fonksiyonunun
Kurum
İçinde
Konumlandırılması

Halkla ilişkiler ve diğer
departmanların
organizasyon
şemaları
içinde
nasıl
konumlandırıldığı
öğrenilecektir.
Halkla
ilişkilerin organizasyonların
etkinliğini artırması için
organizasyon hiyerarşisinde
nasıl
konumlandırılması
gerektiğine ilişkin bilgiler
edinilecektir.

Küçük, orta ve büyük ölçekli
kuruluşların organizasyon şemaları
incelenerek
halkla
ilişkiler
departmanlarının varlığı ve nasıl
konumlandırıldığı
hakkında
derinlemesine bilgiler edinilebilir.

Halkla
İlişkiler
Uygulayıcılarının
Rollerinin
Kurumların Stratejik
Karar
Alma
Fonksiyonuna Etkisi

Halkla ilişkiler
uygulayıcılarının rolleri
kapsamlı şekilde öğrenilerek
uygulayıcıların sahip olduğu
rollerin stratejik karar alma
sürecindeki güçlerini nasıl
etkilediği kavranacaktır.

Kurumlarda yönetici pozisyonunda
çalışıp baskın koalisyonda söz sahibi
olan halkla ilişkiler yöneticileriyle
görüşülerek
teorik
bilgiler
pekiştirilebilir.

Halkla
İlişkiler
Uygulayıcılarının
Rollerinin Stratejik
Karar
Alma
Fonksiyonuyla

Halkla
ilişkiler
uygulayıcılarının yönetici ya
da
teknisyen
rolünü
üstlenmelerinin
stratejik
karar alma sürecindeki

Halkla
ilişkiler
ve
iletişim
yönetiminde mükemmellik konusunda
yazılan
kitaplar
sayesinde
derinlemesine bilgi edinilebilir.
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Bağlantısı

güçlerini nasıl etkilediği
değerlendirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Strateji: Rakiplerin çalışmalarını da inceleyerek, amaçlara ulaşmak için
belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.
•

Karar: Yöneticinin ya da herhangi birinin herhangi bir konuda yaptığı seçimdir.

•

Rol: Bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır.
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Giriş
Biyolojik bir yapısı ve sosyal bir kimliği olan kurumlar, doğan, büyüyen, olgunlaşan,
yok olma tehlikesiyle karşılaşabilen dinamik bir organizma özelliği gösterir ve insan
ilişkileriyle örülü bir dokuya sahiptir. Kurumların, değişen, gelişen, yenilenen çevreye uyum
sağlaması ve varlığını geleceğe taşıması, bünyesini oluşturan parçaların entegrasyonuyla,
girdi-çıktı dengesinin gözetilmesiyle ilgilidir. Dış çevreden toplanan verilerin, sistem içinde
dönüştürülerek çıktı haline getirilmesi ve paylaşılması, çevreyle ilgili farkındalık
geliştirilmesine ve uyum sürecinin buna yönelik şekillendirilmesine olanak sağlarken,
çevrenin de kuruma ilişkin bilgi edinmesini temin eder. Halkla ilişkiler uygulayıcıları bu
noktada, kurum ve çevresi arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve iletişim mekanizmasının
sağlıklı işlemesi adına önemli bir işlev üstlenir.
Kurumlar ve hedef kitleleri arasında iletişim örgüsü dokuyan halkla ilişkiler
uygulayıcıları, kurumların kendilerini ve hedef kitlelerini tanımalarında önemli rol oynar.
Karşılıklı beklenti ve ihtiyaçların giderilmesine aracılık ederek taraflar arasında uyum ve
anlayış mekanizması geliştiren bir köprü kurucu misyonu üstlenir. Tarafları birbirlerine karşı
temsil eden uygulayıcıların bu temsil gücü, üst yönetime seslerini duyurabildikleri oranda
artar. Uygulayıcıların, kurumların geleceğini ilgilendiren ve şekillendiren stratejik kararların
alımına katkıda bulunabilmeleri ve bu katkılarının uygulanabilirliğini sağlayabilmeleri, halkla
ilişkiler uygulayıcıları rollerinden yönetici rolüyle konumlandırılmalarını gerektirir.
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4.1. Kurumların Temel Amaçları
Kurumların gelecekte gerçekleştirmeyi istediği bir durum şeklinde ifade edilebilen
amaçlar, kurumların oluşturulması ve faaliyetlerin düzenlenmesinin nedeni oldukları için en
önemli unsurlardır (Eren, 2008: 167). Kurumsal amaçlar, bir yönüyle kurumun iç ve dış
çevresinden kaynaklanan baskılarla kurumun somut bir sistem şeklinde kendi varlığını devam
ettirmesi ve bütünlüğünü korumasına ilişkin gereksinimlerine, diğer yönüyle de üyelerinin ve
ilgili bütün kişi ve grupların gereksinimlerine dayalı oldukları için dinamik bir özellik taşır.
Dolayısıyla iç ve dış çevreden gelen istek, gereksinim ve baskıların değişmesi, (Sağlam,
1979: 78-79) etkin bir biçimde rekabet etmek ve büyümek isteği taşıyan kurumların,
amaçlarını devamlı bir şekilde yenilemesini gerektirir (Hicks, 1979: 80). Söz konusu amaçlar,
kurumun içinde bulunduğu zaman dilimine ve koşullara uygun bir biçimde şekillendirilebilir.
Kurumlar, yapılarına, kuruluş nedenlerine, içinde bulundukları ekonomik durumun
şartlarına, yönetim anlayışlarına v.b. faktörlere bağlı olarak birbirinden farklı amaçlara sahip
olabilir. Bu amaçlar çeşitli özelliklerde olmakla beraber, kâr ve toplumsal hizmet
unsurlarından oluşan geleneksel amaçlar ile sosyal kâr ve sorumluluk, büyümek ve gelişmek,
tüketicilere hizmet sunmak öğelerinden meydana gelen çağdaş amaçlar olabilir (Sabuncuoğlu
ve Tokol, 2005: 21, 22, 24, 25). Bir kurumun yeterliliğinin bu amaç ya da amaçları
gerçekleştirip gerçekleştirememesine göre ölçülmesi gerektiği (Oluç, 1963: 230) için
kurumsal amaçlar, kurumların bugününü olduğu kadar geleceğini yönlendirmede de
belirleyicidir. Kurumların paydaşlarıyla ilişkilerini biçimlendirmede, kendini rakiplerinden
farklı konumlandırmasında önemli bir rol üstlenir.
Amaçlar, kurumun bütününü kapsayacak biçimde geniş bir bölümü, bir kısmı ya da
yalnızca bir çalışma birimini içine alacak kadar olabilir. Herkesin etkin ve verimli
çalışabilmesi, bu genel ve özel amaçları kesin olarak bilmesi, anlaması ve benimsemesini
gerektirir. Hissedarlar, yöneticiler, alacaklılar, müşteriler, işçiler, memurlar, devlet ve kamu
kuruluşları v.b., farklı çıkarlar elde etmeyi istedikleri için amaçların, kurumu meydana getiren
personel kademeleri ve grupları bakımından farklı olması olasıdır. Bu noktada, yönetici
açısından temel sorunlardan biri, kurumun genel amaçları ile bölümlerle ilgili amaçlarını
saptarken çıkar gruplarının karşıt duygularını çekmemeye ve tüm çıkarlar arasında en uygun
dengeyi yaratmaya çalışmasıdır (Ertürk, 1995: 63). Çalışmaların eşgüdüm içinde yürütülmesi,
söz konusu denge sonucunda ortaya çıkan uyum atmosferinin, kurumun bütününe yayılarak
iklimi, tüm çalışanlar için yaşanılır kılmasına bağlıdır.
Kurumların amacı ne olursa olsun, bu amacın gerçekleşmesi, kurumun yaşama ve
gelişmesine bağlı olduğu için kurumun esas amacı gelişip büyümesi ve iktisadi çevreye uyum
göstererek varlığını sürdürmesidir (Tosun, 1992: 22). Ancak, kurumların amaçları yalnızca
ekonomik nitelikli değildir. Kurumların büyüme, kârlılık, süreklilik gibi ekonomik amaçları
yanında sosyal nitelikli bazı amaçları da bulunmaktadır. Bu amaçları temel olarak aşağıdaki
gibi ifade etmek mümkündür (Ataman, 2002: 9):
• Tüketicinin korunması,
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• Doğanın ve kültürel mirasın korunması,
• Eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının desteklenmesi,
• Toplumsal değerler ve iş ahlakı,
• Ayrımcılık yapılmaması,
• Çalışma hayatının niteliğinin geliştirilmesi, yönetime katılma, çalışma saatleri, işçi
sağlığı ve iş güvencesi, eşit işe eşit ücret sağlanması,
• Özürlülerin istihdam edilmesi.
Topluma karşı sorumluluk bilinci taşıma, bu sorumlulukları kurum felsefesinin
merkezine yerleştirme, çalışanların zihin haritalarını bu yönde çizip kurumsal davranışa
yansıtma, kurumsal varlığın sürdürülebilirliği açısından çağımızın önemli bir gerçekliğidir.
Kalıcı olmanın anahtarı, kurumların ürün ve hizmetlerinden yararlanan; onlara, belli bir değer
ve anlam yükleyen tüketicilerin elindedir. Tüketicilerin satın alma davranışlarının seyri,
kurumların yok olmasına neden olabileceği gibi, onları, pazar payı en yüksek firmalar
konumuna da yükseltebilir. Taşıdıkları değer yargıları ise, kurumları “en itibarlı şirketler”
kategorisine yerleştirebilir.

4.2. Kurumlarda Karar Verme Süreci
Yöneticinin ya da herhangi birinin herhangi bir konuda yaptığı seçim “karar”dır
(Koçel, 2007: 58). Karar verme, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek
zihinsel ve bedensel güçlerini bu uğurda sarf eden bireylerin çalışmalarının başarıyla
sonuçlanmasını etkileyen kritik faktörlerden biridir. Kararın yönü, kurumun başarı grafiğini
etkiler, geleceğini şekillendirir. Dolayısıyla karar verme süreci, iç ve dış dinamiklerin
derinliğine incelenmesini gerektiren çok yönlü bir bakış açısını zorunlu kılar.
Karar verme süreçlerinin karmaşıklığını anlamak için iki yol izlenebilir: Birinci yol,
genel anlamda insanların, özelde yöneticilerin bireysel olarak ya da grup içinde nasıl karar
verdiğini ortaya çıkarmaktır. Bu açıdan, karar seçenekleri ve bunların sonuçları karşısında ne
tür grup etkileşimleriyle karşılaşılacağı, hangi zihinsel süreçlerin gözden geçirileceği ve tercih
edilen seçime ulaşmak için uyulacak kurallar bilinmelidir. İkinci yol, yönetim kararlarının
sistematik ve mantıksal olmasını sağlayan uygulanabilir bir formüle odaklanmaktır. Bu
formül, yapının incelenmesi, karar ve eylem dinamiklerinin gözetilmesi, kilit problemlerin
tanımlanması, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen değişkenlerin belirlenmesi, söz
konusu değişkenler arasında ilişki kurulması ve firmanın amaçlarına ulaşma şansını artıran
yöntemler geliştirilmesidir (Ansoff, 1988: 3-4). Söz konusu rasyonel verilere dayandırılarak
gerçekleştirilen karar eyleminin isabetli olma şansı muhtemeldir.
Karar verme, yukarıdaki bilgiler ışığında incelendiğinde, belli seçeneklerin akıl
süzgecinden geçirilmesiyle istenilen sonuca ulaşmayı kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir süreç
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şeklinde karşımıza çıkar. Bu sürecin özelliklerini aşağıdaki gibi ifade etmemiz mümkündür
(Eren, 2008: 185-186):
1.
Karar verme süreci, bireyleri psikolojik bir stres altına sokan zahmetli bir iştir.
Alternatifleri araştırmak, bulmak ve sayılarını artırmak; her alternatifin yarar ve sakıncalarını
birbiriyle karşılaştırarak seçim yapmak zor ve streslidir.
2.
Teknik bir konu olan karar verme, bilgi toplama ve bilgileri yararlı duruma
gelecek şekilde işlemeyi gerekli kılar. Belli bir konuda karar verme, neyi aradığını ve bundan
nasıl yararlanılacağını bilmeyi gerektirdiği için bilinçli bir seçim ve tercih için işin uzmanı
olmak, bilgileri yararlı hale getirmek ve yorumlamak gerekebilir.
3.
Gerekli bilgileri toplamak, bir araştırma organizasyonunu; bilgileri işleme ve
yararlı hale getirme ise, uzman kişileri gerektirdiğinden bilgi toplamanın maliyeti yüksektir.
Bu anlamda, karar verme masraflı bir süreçtir.
4.
Karar verirken amaçlara minimum harcama ve fedakârlıkla ulaşmak diğer bir
deyişle rasyonel olmak ön planda tutulur. Ancak karar vermede rasyonel davranılıp
davranılmadığını araştırmak uygulama sonuçlarının elde edilmesiyle mümkündür.
5.
Maddi ve beşeri kaynakları kullanabilme yetkisini ve belli ölçüde bağımsız
hareket edebilme özgürlüğünü gerektiren karar verme sürecinde yönetici, ilgili konuda
bireyleri çalıştırabilmeli, araştırmaya maddi kaynak ayırabilmeli ve en önemlisi işletmeyi
etkileyen konularda karar verme ve uygulama yetkisini elinde bulundurmalıdır. Aksi hâlde
kararın yerine getirilmesi mümkün değildir.
6.
Geleceğe yönelik tahmin ve bilimsel araştırmaların önemli rol oynadığı karar
verme eylemi, bugünden gelecekte yapılması gerekeni ortaya koymaktır.
7.
Kararların verilmesi ve uygulanmasında içinde bulunulan şartlara en uygun
zaman aralığının belirlenmesi, harekete geçme zamanının saptanması, verilerin toplanması ve
işlenmesinin ne kadar süre alacağının ortaya konması, karar vermenin bir planlama faaliyeti
olduğuna işaret eder.
8.
Karar verme, sorunlarla ve belirsizliklerle uğraşma ve onları ortadan kaldırarak
neyin, nasıl, ne zaman yapılabileceğini ortaya koymaktır.
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Şekil 4.1: Karar Verme Sürecinin Evreleri ve Uygulama-Kontrol İlişkileri

1
Bilgiler
Kaynaklar

2

Amaç veya
sorunların
belirlenmesi

3

Alternatiflerin
saptanması

8

7

Düzeltici
önlemlerin
alınması

Karar ile
sonuçların
karşılaştırılması

4

Alternatifleri
karşılaştırma
ve değerleme

6
Elde edilen
sonuç

Alternatifler arasından
seçim yapma ve karar
verme

5
Seçilen alternatifi
uygulama ve
harekete geçme

Kaynak: Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), 8. Bs.,
İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2008, s. 186.
Kurumlar, doğru kararları, doğru zamanda verebilmek için değişen ve gelişen çevresel
koşulları yakından izlemek ve değerlendirmek zorundadır. Çevresel koşulların takibi,
kurumun “kaynak” konumunda olduğu süreçlerde doğru mesajları, doğru hedef kitlelere
ulaştırmasına hizmet ederken, “alıcı” konumunda olduğu süreçlerde elde edilen
geribildirimlerin yorumlanıp değerlendirilerek beklentileri karşılamaya yönelik şekilde
yeniden formüle edilmesine katkıda bulunur. Bu süreç, iletişimi kesintiye uğratan ya da bozan
“gürültü” olgusunun da önüne geçerek kurumun geleceğini etkileyen ve belirleyen kararların
isabetlilik derecesini artırır.

4.2.1. İyi Bir Kararda Bulunması Gereken Nitelikler
Verilerin toplanması ve analizi, alternatiflerin karşılaştırılması, olası çözümlerin test
edilmesi ve harekete geçilmesi kolay adımlar gibi görünebilir. Gerçek yaşamda kararlar,
genellikle yetersiz girdi, çelişkili bilgi, bütçe kısıntısı, zaman darlığı, kıt kaynaklar ve soruna
gölge düşüren ve kararın kalitesini tehdit eden başka unsurları içeren bir “baskı paketi” içinde
alınır. Buna rağmen, kötü kararlar, yöneticinin iş yükünün karmaşıklığından dolayı mazur
görülemez. Yönetici, karar vermede basit ve mantıksal bir sisteme ihtiyaç duyar (Hersey,
Blanchard ve Johnson, 1996: 439). Bu sistemin sağlanmasıyla, yetersiz kaynakların “iyi”
kararların alınmasına engel oluşturabileceği olumsuz etkiler azaltılabilir.
Başarılı kurumlar, “iyi” kararların ve politikaların eseridir. Yöneticilerin yerinde ve
doğru kararlar vermesi, kurumların yaşam evreleri üzerinde etkilidir. Tıpkı canlılar gibi
doğan, gelişen, olgunlaşan, yükselişe geçen ardından çöküşü ve yok olmayı yaşayabilen
kurumların istikrarlı bir grafik yakalayabilmesi ve yaşam sürecini uzatabilmesi, kurum lehine
etkide bulunacak “iyi kararlar” şeklinde tabir edilebilen kararların alınması ve uygulanmasına
bağlıdır.
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İyi bir kararda bulunması gereken nitelikleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür
(Tosun, 1992: 326-327):
1.
Kararın etkili olması, diğer bir deyişle kararın alınmasını gerektiren sorunu
çözücü, rahatsızlık veren etkenleri ortadan kaldırıcı ya da istenilen şeyleri sağlayıcı özellik
taşıması,
2.
Gerek kararın alınması, gerek uygulanmasında üstlenilecek giderlerin, elde
edilecek gelirden ya da sonuçtan fazla olmaması ya da olanaklar ölçüsünde düşük olması
diğer bir deyişle verimli (rasyonel) olması. Kararın etkin ve ucuz olabilmesi onun iki temel
niteliğidir. Bu iki niteliğe sahip olabilmek kararın, destekleyici özellikte bazı niteliklerinin
olmasını gerektirir. Bu özellikler şöyle açıklanabilir:
- Düşünmeyi, araştırmayı, çeşitli alternatifleri ortaya koyup bunları değerleme ve
karşılaştırmayı gerektiren karar sürecinin gereğinden fazla olması kararın etkinliğini
etkileyebilir. Gereğinden çok zaman harcamak kimi zaman kararın etkinliğini artırsa da
giderlerini ve verimlilik derecesini olumsuz şekilde etkileyebilir.
- Bir sorunu çözmek ya da bir hedefe ulaşmak söz konusu olduğunda harekete
geçmenin ve bunun için gerekli olan kararın zamanının iyi saptanması.
Amaçlara ulaşma, girdi-çıktı dengesinin kurulması, zaman tasarrufu, zaman planı gibi
kurumların lehine işleyecek avantajlar sağlayan “iyi” kararlar sayesinde bir uyum, düzen ve
istikrar tablosu çizileceği için bu durum, kurumların başarısını uzun vadede olumlu açıdan
etkileyebilir. Diğer yandan, kaliteli mal ve hizmet üretebilecek yeterli kaynağın tespit edilerek
kaynak israfından kaçınılmasıyla da ekonomik krizlerin önüne geçilebileceği gibi, kurumların
güçlerini farklı alanlarda kullanarak büyümesi, ulusal sınırları aşarak uluslararası platformda
yer alması sağlanabilir.

4.2.2. Karar Verme Faaliyetinde Amaçların Önemi ve Özellikleri
Belirlediğimiz ve varmak istediğimiz sonuçlar olan amaçlar (Ülgen ve Mirze, 2007:
33), karar verme sürecinde problemin çözüme ulaşmasında kilit bir fonksiyon üstlenir.
Amaçların belirgin bir şekilde ortaya konması, alınacak kararların rotasını çizerken, izlenecek
plan ve programların gerçekçi bir biçimde hazırlanmasına katkıda bulunur.
Amaçların taşıması gereken özellikler dört grupta toplanabilir (Eren, 2008: 190-191):
1.
Amaçlar öncelikle net, somut, yoruma ihtiyaç bırakmayan, herkesin kolaylıkla
anlayabileceği nitelikte olmalıdır.
2.
Mümkünse ölçülebilir, rakamlaştırılmış, tarihlendirilmiş, hedeflere bölünebilen,
kısmi amaçları da kapsayan şekilde ortaya konmalıdır.
3.
Amaçlar, işletmenin temel ve uzun vadeli amaçları ile uyumlu, yönlendirici,
personelin davranışlarını odaklaştırıcı ve uyumlaştırıcı niteliklere sahip olmalıdır.
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4.
Çalışanları harekete geçiren, onların çıkarlarına ters düşmeyen, başarma
duygularını pekiştiren, cesaretlerini artıran özelliklere sahip olup gerçekçi ve güdüleyici
olmalıdır.
Başarıya ulaşmada belirli amaçların etrafında birleşerek bu uğurda gösterilecek
bütünsel bir çaba her ne kadar önemliyse de, bu başarıda rol oynayacak başka etmenlerin de
dikkate alınması gerekir. Bu etmenlerin sağlanması, çalışanların görevlerini yapmalarına
katkıda bulunacağı için başarıya ulaşma kolaylaşır.
Şekil 4.2: Başarının Yedi Etmeni

Yeterlilik

Geribildirim

GÜDÜ

AMAÇ

Araçlar
Fırsatlar

Standartlar

Kaynak: Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, Dewey E. Johnson, Management of
Organizational Behavior, Seventh Ed., New Jersey, Prentice Hall, 1996, s. 386.
Başarının yedi etmeni olarak ifade edilen unsurları aşağıdaki gibi açıklamak
mümkündür (Hersey, Blanchard ve Johnson, 1996: 386-387):
• Standartlar: Standartlar, amaçların gerçekleştirildiğini gösterdiği için önemlidir.
Standartlar olmadan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına dair kimsenin fikri olmaz.
• Geribildirim: Amaçlar, standartlar ve geribildirim birbiriyle iç içedir. Geribildirim,
standartlar aracılığıyla tanımlanmış bir amaca ulaşmada gelişmenin hem niteliği hem
niceliğini bildirir.
• Araçlar: “Bu amaca başarıyla ulaşmamda yardımcı olacak ne tür kaynaklarım
var?” sorusu önemlidir. Araçlar olmadan işe özgü görevler yerine getirilemez. Eğer aracınız
ayarlanamıyorsa, bilgisayar programınız hatalıysa, ihtiyacınız olan personeli işe
alamıyorsanız, hayati önem taşıyan bilgilere ulaşamıyorsanız, işinizi yapamazsınız.
• Yeterlilik: Yeterlilik başarının kilit bileşenidir. Buradaki önemli soru, “Amaçlara
ulaşmak için işin gerektirdiklerini yapabilecek yeterliliğe sahip miyim?” sorusudur.
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• Güdü: “Bunu neden yapmak istedim, bunun içinde benim için ne var?”
cevaplanması gereken sorulardır. Yöneticiler başarmaya yönelik motivasyonu kolaylaştırır
ama nasıl? Şu fikirlerden yararlanılabilir: Para ödülü, onaylanma, ilgi çekici amaçlar,
ulaşılabilir standartlar, geribildirim, iş yapmada tanınan özgürlük, gerekli kaynaklar ve
motivasyonu olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılması.
• Fırsatlar: İki etken, görevi başarma şansını azaltabilir. Bunlar “zaman” ve
“uygunluk” tur. Yüksek öncelikli görevler daha fazla dikkat gerektirir ve mevcut zamanı
tüketir. Çalışanların görevi yerinde getirmede engellenmesi yöneticilerin onların niteliklerine
ya da müşteri memnuniyeti sağlayacaklarına güvenmemelerinden kaynaklanır. Onlar,
uygunluk açısından görevden fiilen engellenir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, başarma güdüsü, belli ihtiyaçların karşılanması ve
belli etmenlerin sağlanmasıyla istenilen sonucu gerçekleştirmeye doğru yol alır. Amaçlara
ulaşılması halinde, şayet vaat edilmişse çalışanlara sağlanacak maddi-manevi kazançlara
yönelik sözlerin yerine getirilmesi, emeklerinin karşılığını alan çalışanlarda yönetime karşı
güven ve daha sonraki projelerde yer almak adına istek yaratır. Bu çalışma arzusunun diğer
çalışanlara da bulaşması olası olacağı için kurum çapında tatlı bir rekabet havası yaratabilir.

4.2.3. Kurumlarda Hiyerarşik Düzeylere Göre Karar Türlerinden
Stratejik Kararlar
Yunanca “strategos” sözcüğünden gelen strateji kelimesi, askeri bir terim olup
generalin herhangi bir düşmanı yenmek amacıyla hazırladığı plana uygun olarak birliklerini
düzenlemesi ve manevra yaptırması anlamına gelir. İş dünyası askeri benzetmelerden
hoşlandığı için strateji kavramını benimsemiştir (Luecke, 2008: XII). Rakiplerin çalışmalarını
da inceleyerek, amaçlara ulaşmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli,
dinamik kararlar topluluğu şeklinde tanımlanan strateji (Ülgen ve Mirze, 2007: 33),
kurumların geleceğiyle ilgili olup, çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve rakiplerine üstünlük
sağlayabilmek için kaynaklarını harekete geçiren bir anlam taşır (Dinçer, 2004: 16-17). Kendi
iç yapısını, kaynaklarını, hangi alanda ne kadar gücünün olduğunu ya da yetersiz kaldığını, bu
kavramı hayata geçirerek öğrenen kurumlar, kendilerini somut bir şekilde tanıma ve tanıtma
fırsatı elde ederler. Çevreleriyle ilgili farkındalık geliştirdikleri için ne ile karşı karşıya
olduklarının bilincine daha kolay varır, faaliyetlerini daha akılcı organize ederler. Böyle bir
zihniyeti, işleyişlerinin merkezine yerleştiren kurumların rekabet ortamının giderek daha
keskin bir hale geldiği 21. yüzyılda başarılı olma şansları yükselir.
Göze çarpan başarı, hedeflerin ifade edilişine; asıl başarı, uygun stratejinin etkili bir
şekilde kullanımına bağlıdır. Şayet, amaçlar gitmeyi planladığımız yönü; hedefler ulaşmayı
planladığımız yeri betimliyorsa, stratejiler oraya varmayı nasıl planladığımızı temsil eder.
Strateji, spesifik bir hedefin başarılmasında kullanılacak iletişim konuları ya da araçlarının bir
ifadesidir denilebilir (Austin ve Pinkleton, 2001: 36-37). Strateji kavramını karar verme
faaliyetiyle birleştirdiğimizde kurumların gelecekle ilgili planlarına ciddi şekilde yön veren
stratejik karar fonksiyonu karşımıza çıkar.
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Stratejik kararlar, kurumun dâhilî sorunlardan ziyade haricî sorunlarıyla ilgili olup
firmanın hangi ürünleri üreteceği ve hangi pazarlarda satacağının seçimiyle ilişkilidir (Ansoff,
1988: 5-6). Kurum ve çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen söz konusu kararlar, kurumun
faaliyet alanı ve pazarlarının geliştirilmesi, yeni yatırımlara girişilmesi, ürün ve pazar
çeşitlendirilmesine yöneliktir. Bu kararlarla, kurulan ve çalışmakta olan firmanın dış
çevresiyle alakalı araştırmaların yanı sıra işletmenin tüm olanaklarının değerlendirilmesi
yapılır. Ayrıca (Eren, 2008: 192),
• Kurum amaçlarının net bir şekilde belirlenip buna bağlı alt hedeflerin oluşturulması
bu kararlar ile sağlanır.
• Hangi ürünlerin üretileceği, hangi pazarlarda satılacağı hususlarının yanında hangi
pazar ve ürünlerden vazgeçileceğine yönelik konular da bu kararlar yardımıyla ortaya konur.
• Stratejik kararlarda, rekabet analizi, rakiplerin, müşterilerin, mali kuruluşların,
sendikaların, işletmeye mal satanların, devletin ve yerel yönetimlerin v.s. takip ettikleri ve
uyguladıkları politikaların tümü değerlendirilip işletmenin bunların karşısındaki stratejileri
ortaya konur.
Stratejik kararlar, kurumları canlı varlıklar şeklinde değerlendirdiğimizde, bu
organizmanın bünyesinde bulunan damarlardaki sıvı akışının tıkanıklıklarla karşılaşmadan
düzgün bir şekilde ilerlemesine yardım eden unsurlar şeklinde betimlenebilir. Herhangi bir
müdahale ya da engellenme karşısında ise, alternatif çıkış yolları sunabilir. Dolayısıyla
sistemin işlerliğini sürdürmesi adına önemli bir role sahiptir.
Stratejik karar verme işlemi şu aşamalarda incelenebilir (Üzün, 2000: 59-60):
a.
Stratejik Alternatiflerin Tanımlanması: Tepe yönetim aradaki performans
farklarını kapatabilmek adına çeşitli alternatifler sağlamalıdır (Performans farklılıkları
amaçların belirlenmesi sürecindeki amaç belirleme ile mevcut stratejinin devamı durumunda
ulaşılacak olan sonuçların arasındaki farktır). Stratejik yaklaşımda önemli bir değişiklik
gerektiği takdirde, daha çok alternatifin tanımlanmasına ihtiyaç olacaktır. Kalitenin
artırılması, yeni tasarım, maliyet faktörü, yeni yatırımlar gibi unsurlar alternatif şeklinde
değerlendirilebilir.
b.
Stratejik Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Tepe yönetim, alternatifleri
değerlendirirken ya özellikli bir ürün/hizmete ya da onları sunan rakiplerine odaklanmalıdır.
Rakipler üzerinde bir avantaj sağlayamayan bir strateji geri çevrilmelidir. Alternatiflerin
değerlendirilmesinde dört kıstas dikkate alınmalıdır.
1-

Strateji, tutarlı amaç, hedef ve politikalara sahip olmalıdır.

2İşletmenin kaynak ve deneyimleri, alt sorunların çözümüne ilişkin dikkate
alınmalıdır.
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3İşletme, strateji belirlenmesinde tanımlanan önemli konulardaki kaynak ve
güçlere odaklanarak bunları önemsiz konulardan ayırmalıdır.
4Strateji, istenilen sonuçları sağlamalı, harcanan çaba, sonuçlar açısından vaat
edici olmalıdır.
c.
Stratejik Alternatiflerin Seçimi: Tepe yönetim, olasılıklar arasında seçim
yaparken, işletmenin yeteneklerini dikkate almalıdır.
Keller, stratejik kararların, ortamdaki rekabetle başa çıkmak için organizasyonel
kaynakların etkin kullanımına yardım ettiğini ileri sürmüştür. Bu kararlar, kurumların hayatta
kalmasını ve büyümesini etkiler (White ve Dozier, 1992: 98). Çünkü kurumların uzun vadede
geleceğine yön veren rehber unsurlardır. Kurumlar, beklenmedik olayların, değişimlerin
hayatlarına egemen olmasını istemiyorsa derinliğine bir çevresel tarama, inceleme ve analiz
çalışmalarının ışığında, amaçlara erişimi kolaylaştıracak çeşitli senaryolar hazırlamalı, en
yararlı olanlarını seçmelidir. Bu sayede, bilinçli bir yol haritası çizerek kendilerine uygun
yaşam alanlarını belirlemede doğru karar vermeleri olası hale gelir.

4.3. Halkla İlişkiler Fonksiyonunun Kurum İçinde Konumlandırılması
Hedef kitleleriyle karşılıklı anlayış ve iyi niyet temeline dayalı olumlu ilişkiler kurup
geliştirmek, saygınlık kazanmak, güçlü bir itibara sahip olmak kurumların halkla ilişkiler
fonksiyonunu aktif kılmasını gerektirir. Diğer bir deyişle, söz konusu fonksiyona teknik bir
işlev yüklemek yerine stratejik bir misyon yüklenmelidir. Çünkü bu fonksiyon kurumun
sesinin iletilmesinde etkili bir araç, halkla ilişkiler uygulayıcıları ise etkili birer oyuncudur.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları, teoristlerin “sınır yeri” rolü diye adlandırdıkları ve
kurumlar, haricî gruplar ve bireyler arasında irtibat sağlayıcı anlamına gelen bir rol oynarlar.
Bu anlamda, bir ayakları içeride bir ayakları dışarıdadır (Grunig ve Hunt, 1984: 9). Anlam
inşa edilmesi, mesajların uygun kanallar aracılığıyla iletilip doğru algılanması ve
yorumlanmasında kurumların köşe taşlarıdır.
Halkla ilişkiler fonksiyonundan yararlanma, kendini daha iyi tanımak ve tanıtmak
isteyen kurumlar açısından önemini giderek artırmaktadır. Sağlıklı ilişkilerin inşasında
sağlıklı iletişim kurmanın gerekliliği bu fonksiyonu değerli kılmakta; halkla ilişkiler
uygulayıcılarına ihtiyaç yaratmaktadır. Çünkü halkla ilişkiler uygulayıcıları kurumun
tanıtımında rol alan temsilcilerdir.
Halkla ilişkiler fonksiyonunun kurum içinde konumlandırılması, nasıl yapılandırıldığı
ve ondan ne şekilde yararlanıldığıyla bağlantılıdır. Bu fonksiyon, departmanlar, ajanslar ya da
kurum içinden veya dışından halkla ilişkiler uygulayıcıları kanalıyla yürütülebilir.
Halkla ilişkiler departmanlarının konumlandırılması kurumların yapı ve
büyüklüklerine göre farklılık gösterir. Ayrı bir departman şeklinde olup doğrudan üst
yönetime bağlı olabileceği gibi, başka bir departmanın altında da faaliyet gösterebilir. Böyle
bir durumda üst yönetimle direkt irtibata geçme olanağı sınırlanabilir. Kurumlar, bünyelerinde
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böyle bir departmana yer vermeyip bu hizmeti dışarıdan bir ajans kanalıyla da yürütebilir.
Kimi zaman ise, hem kendi bünyelerinde bir halkla ilişkiler departmanı kurar; hem de
dışarıdan hizmet alabilir. Bazen de halkla ilişkiler departmanına yer vermeyip yalnızca halkla
ilişkiler uygulayıcısından yararlanabilir.
Halkla ilişkiler ve diğer departmanların organizasyon şemaları içinde nasıl yer aldığı
aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir.
Şekil 4.3: Halkla İlişkiler ve Diğer Departmanların Yer Aldığı Bazı Organizasyonel Şemalar

Halkla
İlişkiler

Başkan

Üretim

İnsan
Kaynakları

Muhasebe

Satış

Başkan

Yönetici
Başkan
Yardımcısı

İnsan
Kaynakları

Halkla
İlişkiler

Pazarlama

Hukuk

Başkan

Başkan YardımcısıÜretim, Envanter,
Mühendislik

Başkan YardımcısıHukuk, İnsan
Kaynakları,
Satış ve Maaş

Başkan YardımcısıHalkla İlişkiler,
Reklam, Pazarlama
ve Personel İlişkileri

Kaynak: Dennis L Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Public
Relations Strategies and Tactics, 7th Ed., Boston: Pearson Education, 2005, s. 109.
Halkla ilişkiler, kurumları etkileyen çok sayıda çevresel faktörün organizasyon lehine
dönüştürülmesini temin eder. Halkla ilişkiler sürecinde temel faktörler, endüstriyel gelişmeler,
hammadde sağlanması, doğa, insan kaynakları, finansal kaynaklar, pazar, teknoloji, ekonomik
şartlar ve hükûmettir. Kurumların, etkileşimde olduğu bu faktörlerde gerçekleşecek
115

yeniliklere adapte olması gerekir. Söz konusu faktörleri iyi yönetebildiği ölçüde ise,
amaçlarına ulaşması kolaylaşır (Tutar, 2006: 250). Halkla ilişkiler uygulayıcıları bu noktada
köprü kurucu misyonlarıyla bilgi akışının ve mesaj trafiğinin yönetilmesinde önemli
aktörlerdir. Ancak, halkla ilişkiler fonksiyonundan ve uygulayıcılarından en yüksek faydanın
elde edilebilmesi, uygulayıcıların üst yönetime sesini duyurabilmesi, kurumların geleceğine
ilişkin kararların alındığı güçlü yöneticiler takımının diğer bir deyişle baskın koalisyonun bir
üyesi olması ve bu takımda söz sahibi olup kararlara katılmasını gerektirir.
Halkla ilişkilerin organizasyonların etkinliğini artırması ve böylece mükemmelliğe
ulaşabilmesi organizasyon hiyerarşisinde yüksek bir konuma yerleştirilmesi ve stratejik olarak
yönetilmesini gerekli kılar. Halkla ilişkiler fonksiyonunun yüksek bir yere yerleşmesi ve
kıdemli halkla ilişkiler yöneticilerinin baskın koalisyonda yer alması için bu fonksiyonun bir
dizi departmana dağıtılmak yerine tek bir departmanda birleştirilmesi gerekir (Dozier ve
Grunig, 1992: 395). Böylece oluşabilecek bilgi ve mesaj kayıplarının önüne geçilerek
kararların zamanında alınıp etkili bir şekilde uygulanması sağlanır. Ortamın gözlemlenmesi,
algılanması, hedef kitlelerin düşüncelerinin, eğilimlerinin anlaşılması amacıyla sistemli
taramalar gerçekleştirmesi gereken halkla ilişkiler uygulayıcıları, üst yönetime yakın
konumlandırıldıklarında bu birikimlerini eksiksiz iletme olanağı elde eder. Çevre koşullarının
değişmesi, ürün yelpazelerinin çeşitlenmesi, teknolojik gelişimin hız kazanması, tüketici
tatmin sınırlarının yükselmesi, dar düşünce kalıplarının terk edilip öğrenmeye ve gelişime
açık politikalar güdülmesini gerektirir.
1990’da Peter Senge’nin “The Fifth Disipline” (Beşinci Disiplin) adlı kitabında
kullandığı “öğrenen organizasyon” kavramı (Koçel, 2007: 333), hayat boyu öğrenmeyi temel
alan, sürekli bilmek, anlamak, gerektiğinde davranışlarını değiştirme cesareti göstererek
ortama uymak anlayışına dayanır. Yaşama şansı ve rekabet avantajı yakalamak isteyen
kurumların bu yaklaşımı içselleştirmesi, halkla ilişkiler uygulayıcılarının hiyerarşinin üst
basamaklarında yer alması gereğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.

4.4. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının
Stratejik Karar Alma Fonksiyonuna Etkisi

Rollerinin

Kurumların

Rol, bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır (Baskin, Aranoff ve
Lattimore, 1997: 63). Rol davranışı genelde, bireyin başkalarının tekrarlanan eylemleri ile
önceden bilinebilir bir sonuç verecek şekilde uygunca ilişkilendirilmiş tekrarlanan eylemlerini
ifade eder. Karşılıklı bağımlı davranışlar takımı, bir toplumsal sistem ya da alt sistem,
bireylerin içinde kendi rollerini oynadıkları sağlam bir toplu kalıp meydana getirir (Katz ve
Kahn, 1977: 190). Bu yapıda bireyler kendilerine düşen görevleri bilir. Çalışma planlarının
yönü tayin edilmiştir. Bireyin payına düşen, ondan beklenen rolü oynayarak faydalı bir
“oyuncu” olmaktır.
Her bireyin, kendi makamına ilişkin bir görüşü ve bu makamdayken yapması ve
yapmaması gerekenler hakkında bir inançlar ve tutumlar takımı vardır. Hangi davranışların
sorumluluklarını yerine getireceği, kurumsal amaçların başarılmasına katkıda bulunacağı ya
da kendi çıkarlarını artıracağı konusunda belirli bir bilinci mevcuttur. Hiyerarşik yapıda
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yüksek bir pozisyonda bir hat ya da kurmay makamına sahipse, makamın biçimsel
sorumluluklarını belirlemede önemli derecede söz sahibi olması olasıdır (Katz ve Kahn, 1977:
195). Rol kavramını halkla ilişkiler uygulayıcıları açısından incelediğimizde, uygulayıcıların
sahip oldukları rollerin, kendilerinden beklenen çalışmaları; bu çalışmalara ne ölçüde ve ne
yönde dâhil olacaklarını belirlediklerini görürüz. Uygulayıcıların, aktif ya da pasif bir
pozisyonda bulunmaları, bilirkişi ya da teknik bir çalışan şeklinde konumlandırılmaları,
kurumların geleceğini ilgilendiren uzun vadeli karar alma ve politika belirleme sürecinde yer
alıp alamayacakları gibi durumlarda üstlendikleri roller belirleyicidir.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarına verilen roller, onların günlük çalışmalarını
biçimlendirirken; kurumlar ve kamuları arasında sürdürülecek ilişkinin seyri, bilgi paylaşımı
ve karşılıklı beklentilerin doyurulması üzerinde de etkilidir.
İlk kez Broom ve Smith (1979) tarafından kavramsallaştırılan dört teorik rol,
uygulayıcı rolleriyle ilgili çalışmalara katkıda bulunur. Uygulayıcıların üstlendiği roller,
sunulan hizmetler ya da üzerinde etkili olunan süreçler şeklinde görülür (Dozier, 1992: 329).
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri ve rol açılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tablo 4.1: Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri ve Anlamları
ROLÜ

İÇERDİĞİ
ROLÜ

STRATEJİK

İletişim Teknisyeni

Kurum için iletişim malzemesi
üretmek, medya ile ilgilenmek.

Stratejistler, kurumsal sorunları
belirledikleri
ve
çözüm
getirdikleri zaman bu rol yoktu.
Uygulayıcılar, bazen orijinal
motivasyon ya da istenilen
sonuçlar
hakkında
yeterli
bilgileri olmadan iletişim kurup
programlar uygular.

Uzman Reçeteci

Halkla ilişkiler sorunları ve
çözümleri konusunda otorite
kabul edilirler. Uygulayıcılar,
halkla ilişkiler sorunlarını
tanımlar, program geliştirip
uygularlar. Üst yönetim pasif
bir rol üstlenebilir.

Halkla ilişkiler, çoğu kez
organizasyonun ana merkezinden
ayrı bir yerde bulunabilir. Halkla
ilişkiler uygulayıcıları sadece
periyodik olarak üst yönetimle
çalışabilir (kriz durumları örnek
verilebilir).
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İletişim Kolaylaştırıcısı

Kurum ve kamuları arasında iki
yönlü iletişim sağlayıp bilgi
alışverişini
kolaylaştırarak
irtibat sağlayıcı, yorumcu ve
arabulucu
olarak
hizmet
vermek.

Bütün amaç, yönetim ve
hissedarlara, iki tarafın da
çıkarlarına
hizmet
edecek
biçimde kararlar almaları için
ihtiyaç
duydukları
bilgileri
sağlamaktır.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları,
organizasyonları ve çevrelerini
birbirine bağlayarak ve iletişimi
kolaylaştırma yoluyla kararların
kalitesini artırmak suretiyle sınır
yeri rolü üstlenir.

Sorun Çözme
Kolaylaştırıcısı

Süreci

Kurumsal sorunları tanımlamak
ve
çözmek
için
diğer
yöneticilerle iş birliği yapmak.

Halkla ilişkiler uygulayıcıları
stratejik yönetim takımının bir
parçası olarak görülür ve strateji
formülleri ile uğraşırlar.

Kaynak: Gary Warnaby, Danny Moss, “The Role of Public Relations in Organisations”
Public Relations Principles and Practice, Ed. by Philip J. Kitchen, London, Thomson
Learning, 2000, s. 17.
Broom ve Dozier, halkla ilişkilerde iki belirgin rol görmüştür. Bunlar teknisyen ve
yönetici rolleridir. Teknisyen, yazardır, tasarlayıcıdır, fotoğrafçıdır; haber kokusu alan ve
medyayla çalışan yerleşik gazetecilerdir. Teknisyenler, yöneticilerin planlarını uygular.
Halkla ilişkiler yöneticileri ise, sorun çözücüdür ve üst yönetime danışmanlardır.
Programların sonuçlarından sorumludurlar. Broom ve Dozier, uzman reçeteci, sorun çözme
süreci kolaylaştırıcısı ve iletişim kolaylaştırıcısı rollerini üç yönetici rolü olarak tanımlamıştır.
Halkla ilişkiler yöneticileri, daha çok tarzlarına, üst yönetimin beklentilerine ve karşılaşılan
sorunun çeşidine göre bu üç rolü de benimsemeye eğilimlidir (Baskin, Aranoff ve Lattimore,
1997: 63-64). Bu anlamda rollerin dönüşümlü şekilde kullanılmaları söz konusudur.
Dozier, iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni rollerine ek olarak iki orta seviye
halkla ilişkiler yönetimi rolü ortaya koymuştur. Bunlar “medya ilişkileri rolü” ve “iletişim
sağlayıcısı rolü”dür (Grunig ve Hunt, 1984: 91).
•
Medya İlişkileri Rolü: Medya ile irtibatı sürdüren ve organizasyondaki diğer
kişileri medyanın yaptıkları hakkında bilgilendiren uygulayıcılardır. Dolayısıyla bu rolün
uygulayıcıları, medyayla iki yönlü simetrik rol geliştirir (Grunig ve Hunt, 1984: 91). Maaş ve
organizasyonel statü açısından teknisyenlere benzerler ancak, iç iletişim üretme
faaliyetlerinde değil, dış medya ilişkilerinde uzmanlaşırlar (Dozier, 1992: 333).
• İletişim Sağlayıcısı Rolü: Bu rolün uygulayıcıları, özel etkinliklerde, toplantılarda
kurumu temsil ederek ve yönetimin dâhilî ve haricî kamularla iletişim kurması için fırsat
yaratarak üst düzey halkla ilişkiler yöneticilerine hizmet ederler (Grunig, Hunt, 1984: 91).
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Maaş ve statü açısından yöneticilere benzerler ancak, yönetimin karar alımlarının dışında
tutulurlar. Söz konusu uygulayıcılar, yönetim ile kilit kamular arasında iletişim bağlantısı
olmada uzmanlaşırlar (Dozier, 1992: 333).
Tablo 4.1’de ana hatlarıyla ifade edilen dört temel rolü ayrıntılarıyla açıklayıp
aralarındaki benzerlik ve farklılıklarla değerlendirmek; halkla ilişkiler uygulayıcılarının
etkinliklerini daha iyi irdeleyebilmek açısından fayda sağlayacaktır.

4.4.1. İletişim Teknisyeni Rolü
Uygulayıcılar, kariyerlerine bu rolle başlamalarından başka zamanlarının çoğunu
iletişimin teknik yanıyla ilgilenerek harcar. İletişim teknisyenleri, basın bültenlerinin
yazılması, hikâyelerin kurgulanması, web-sitenin içeriğinin geliştirilmesi ve medya ile
ilgilenilmesi gibi görevler için işe alınırlar (Cutlip, Center ve Broom, 2000: 37, 40). Teknik
açıdan hizmet sağlarlar.
Söz konusu uygulayıcılar, halkla ilişkiler programlarının uygulanmasında gereken
iletişim ve gazetecilik yeteneklerini -yazarlık, redaksiyon, görsel-işitsel üretim, grafik ve
mesajların üretimi- sergiler. İletişim teknisyenleri kurumla ilgili kararlar almaz; diğerlerinin
kararlarını uygular ve plan yapmak için araştırma yapmayıp işlerinin sonuçlarını
değerlendirmezler (Grunig ve Hunt, 1984: 91). Bu roldeki uygulayıcılar, daha çok durağan ve
tahmin edilebilir ortamlarda bulunur (Guth ve Marsh, 2003: 43). Broom, iletişim teknisyeni
rolünü “sağlayıcılık” modelinin içindeymiş gibi düşünür (Dozier, 1992: 330-331). Bu
anlamda iletişim teknisyenleri, kurumların kaderlerini çizerek değil, bu çizgiyi çizenlerin
yolunda ilerleyerek çalışmalara katkıda bulunur.

4.4.2. Uzman Reçeteci Rolü
Uzman reçeteci, uygulayıcının halkla ilişkiler problemlerini belirlediği ve yönetimden
çok fazla girdi almadan çözüm yolları önerdiği halkla ilişkiler rolüdür (Reagan, Anderson,
Summer ve Hill, 1990: 177). Halkla ilişkiler yöneticisi, araştırma yapan, halkla ilişkiler
sorunlarını tanımlayan, programlar geliştiren ve programların uygulanmasında sorumluluk
alan bir “uzman” olarak işlev gösterir (Grunig ve Hunt, 1984: 91).
Doktor-hasta ilişkinde olduğu gibi uzman tavsiye eder, yönetim tavsiyeye uyar.
Yönetim, iletişim ve halkla ilişkiler sorunlarına ve çözümlerine pasif olarak katıldığı için
bağımlılık ilişkileri meydana gelir. Argyris’e göre, bu tarz pasiflik ve bağımlılıklar, yönetimin
halkla ilişkiler programını danışmana “aitmiş” gibi görmesine neden olur (Dozier, 1992: 329330). Uzman reçeteci rolü taşıyan uygulayıcının kıdemli yönetimce üstün bir kapasitede
görülüp güven beslenmesi olumlu bir göstergedir. Ancak, yönetimin edilgen bir konumda
bulunması olası bir iş birliğine ket vurur. Alınacak kararlar ve uygulanacak programlarla ilgili
yönetim ve halkla ilişkiler uygulayıcısının iş birliğine gitmesi erişilmek istenen amaçlar
doğrultusunda daha sağlıklı bir yol çizilmesini sağlar.
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4.4.3. İletişim Kolaylaştırıcısı Rolü
Kurum ve çevresi arasında iki yönlü iletişimin sürdürülmesini sağlayan sınır çizgisi
üzerindeki kişidir (Baskin, Aranoff ve Lattimore, 1997: 64). Bu rolde uygulayıcılar, iletişimi
kolaylaştıran, aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedirler (Warnaby
ve Moss, 2000: 16). İletişim kolaylaştırıcısı, kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayıcı,
yorumcu ve arabulucu şeklinde hizmette bulunur. İlişkinin önündeki engelleri kaldırarak ve
iletişim kanallarını açık tutarak bilgi alışverişini kolaylaştırır ve iki yönlü iletişimi sürdürür.
Burada amaç, gerek yönetime gerekse kamularına, karşılıklı çıkarlarına yönelik karar
almalarını sağlamak için gereken bilgiyi sağlamaktır (Cutlip, Center ve Broom, 2000: 43-44).
Böylelikle bir uyum ve anlayış ortamı yaratılması mümkün olur.
İletişim kolaylaştırıcısı rolündeki uygulayıcılar, kendilerini kurum ve kamuları
arasında resmi bir bağlantı ve bilgi kaynağı olarak görür. Bu roldeki uygulayıcılar, sınır yeri
rolünde olup kurum ve kamuları arasındaki bağ olarak hizmet verir (Cutlip, Center ve Broom,
2000: 44). Halkla ilişkiler uygulayıcısı bu rolde, taraflar arasında iletişim köprüleri kuran ve
bunların sağlamlığını pekiştiren bir güç unsuru şeklinde karşımıza çıkar.

4.4.4. Sorun Çözme Süreci Kolaylaştırıcısı Rolü
Bu roldeki uygulayıcılar, yönetimin kurumsal iletişim ve ilişki sorunlarına sistemli bir
çaba ile çözüm getirmesine katkıda bulunur (Dozier, 1992: 330). Söz konusu uygulayıcılar
uzman reçetecilerin aksine organizasyondaki diğer yöneticilerle iş birliği yapar ve rasyonel
problemlerin çözümünde onlara rehberlik eder (Reagan, Anderson, Summer ve Hill, 1990:
177); stratejik plan ekibinin bir parçası olurlar. İş birliği ve müzakere ilk soruyla başlayıp son
programın değerlendirilmesine kadar sürer. Uygulayıcılar, halkla ilişkiler sürecinin adım adım
uygulanması ve başka kurumsal sorunların çözümünde diğer yöneticilere yardım eder (Cutlip,
Center ve Broom, 2000: 44). Şayet bu uygulayıcılar, bir halkla ilişkiler ajansı için çalışıyor;
rasyonel planlama ve ajansa ait halkla ilişkiler programlarının uygulanmasında onlara yardım
ediyorlarsa söz konusu rol, diğer kurumsal alt sistem üyelerini ya da müşteri organizasyonları
içerir (Grunig ve Hunt, 1984: 91).
Bu uygulayıcıların yönetim ekibine davet edilmesi, diğer yöneticilerin sorunlardan
kaçınması ve sorunlara çözüm bulmasına yardım etmedeki yetenek ve değerlerini kanıtlamış
olmalarından kaynaklanır (Cutlip, Center ve Broom, 2000: 44). Alandaki uzmanlıklarını
göstermiş olan bu uygulayıcılar, aktif bir pozisyonda olan yönetimle birlikte düşünce ve görüş
alışverişinde bulunup ortak paydada birleşerek karar aldığı için yönetimin, uzman reçeteci
rolündeki pozisyonunun tersine ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunu paylaşması daha
olasıdır.

4.4.5. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rollerinin Kurumların
Stratejik Karar Alma Fonksiyonuyla Bağlantısı
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri kendilerinden beklenenleri, sorumluluklarının
ve yetkilerinin sınırlarını ortaya koyduğu için stratejik karar alma sürecine ne ölçüde dâhil
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olacaklarını da belirler. Uygulayıcıların bu sürece dâhil olması, kurumun izleyeceği yol
haritasının çizilmesinde onlara da pay verir.
Kurumsal istikrarın sağlanması tıpkı satranç oyunu gibi stratejik düşünmeyi gerektirir.
Herhangi bir hamle yapmadan önce yol açabileceği sonuçları öngörmek, oluşabilecek
sonuçları dikkate alarak diğer adımları atmak bir düşünce sistematiği ve zihinsel yetkinliği
zorunlu kılar. Kurumu geniş bir sistem havuzundaki küçük bir öğe; halkla ilişkiler
oyuncusunu da basit bir piyon olarak algılarsak bu piyon, ana beynin vereceği görevler
doğrultusunda ileri geri hareket etmekten fazlasını yapamayacaktır. Ancak oluşturulacak
“beyin takımı” içine dâhil edilirse, hamlelerin yönü ve zamanı konusunda önemli bilgiler
sağlayacağı için başarı kazanmak olasılığı yüksek olacaktır. Bu açıdan halkla ilişkiler
uygulayıcılarının güçlerinin sınırlı ya da yüksek olması kurumsal gücün boyutlarını etkiler.
Yönetici- teknisyen rol ayrımını dikkate aldığımızda, hareket yönlerinin kıdemli
yöneticilerce tayin edildiği, pasif bir piyon konumunda olan halkla ilişkiler teknisyenlerinin
karşısında; seslerini duyurabilen, kıdemli yöneticilerin zihin haritalarını şekillendirebilen ve
nihayetinde kurumun kaderinin belirlenmesinde ciddi rolleri olan güçlü halkla ilişkiler
yöneticileri vardır. Halkla ilişkiler yöneticileri, kurumun hareket alanlarının belirlenmesinde
söz sahibidir.
Yöneticiler, politika kararlar alır; halkla ilişkiler programlarının sonuçlarından
sorumlu tutulurlar. Kendilerini iletişim ve halkla ilişkiler uzmanları olarak görür;
organizasyondaki diğer kişiler tarafından da o şekilde algılanırlar. Yönetimle kamular
arasındaki iletişimi sağlar ve “rasyonel bir sorun çözme süreci” boyunca yönetime yol
gösterirler (Dozier, 1992: 333). Teknisyenlerin başlıca görevi, diğerlerinin yarattığı
politikaların yönetimine yardımcı olmak adına iletişimi düzenlemektir (Guth ve Marsh, 2003:
43). Dolayısıyla stratejik karar alımında bir fonksiyonları yoktur; bir ara eleman
statüsündedirler.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının başarılı bir yönetici profili çizebilmesi, üst yönetime
danışmanlık yapabilmesi, hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini çözümleyebilmesi,
araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme safhalarına hakim olmalarını
gerektirir.
Kuruluşların bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri, tarama ve değerlendirme
çalışmalarını halkla ilişkiler işlevinin ayrılmaz bir parçası haline getirebilmek için araştırma
konusunda eğitime sahip uygulayıcıları istihdam etmelidir. Grunig ve Hunt’ın da ifade ettiği
gibi değerlendirme çalışmalarının kurum içinde yürütülebilmesi, sürekli olması ve yönetim
sürecinin bir parçası olması için halkla ilişkiler yöneticilerinin araştırmacılık becerilerine
sahip bireyleri işe alması gerekmektedir. Ancak, yeni fikirler önem kazandığında,
programımızın hedeflerine ulaşmakta olduğuna üst yönetimi, değerlendirme komisyonlarını
veya kongreyi ikna etmek için dışarıda yer alan birinin objektifliğine gerek duyulduğunda
danışmanlık şirketlerine başvurulabilir (Dozier ve Repper, 1992: 191).
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Halkla ilişkiler çalışmalarında ilk adım, halkla ilişkiler çalışmaları yapılan kurum ve
kuruluşun ve onunla ilgili çevrenin tanınması diğer bir deyişle araştırma yapılarak tüm hedef
kitlenin özelliklerinin ve beklentilerinin saptanmasıdır. Halkla ilişkiler faaliyetleri ile belirli
bir kitleye tanıtım yapıldığında, bu tanıtımın başarıyla gerçekleştirilebilmesi için hedef
kitlenin özelliklerinin bilinmesi, onu harekete geçiren unsurların belirlenmesi, yaş, gelir
düzeyi, kültür, coğrafi dağılım ve beğeni odaklarının yapılacak araştırmalarla tespit edilmesi
gerekir (Başok ve Değirmen, 2014: 52-53). Araştırma, bir şeyin/deneğin eleştirel bir biçimde
incelenmesi sonucunda yeni gerçekleri keşfetmek ve yeni ilişkiler ve sonuçlara erişmek
amacıyla yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve
Yıldırım, 2005:19). Araştırma, tutum ve davranışları etkilemeye ya da değiştirmeye yönelik
faaliyetleri planlamak, uygulamak ve ölçmek için halkların tutum ve davranışlarını ve
bunların nedenlerini belirleme girişimidir. Tutumlar, fikirler ve konular, organizasyonun
çalışmalarını ve planlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği için kamuoyunun
görüşleri, tutumları, değerleri, inançları araştırmayla öğrenilmeli ve yorumlanmalıdır. Halkla
ilişkilerde yapılacak araştırma planının temel aşamaları şu şekilde ifade edilebilir (Erdoğan,
2006: 225, 338):
• Araştırılacak konunun/sorunun belirlenmesi, diğer bir deyişle neyi aradığımızın
somutlaştırılması.
• Bu soruyla ilgili halkın (araştırılacak nüfusun) belirlenmesi. Bu kişiler, çalışanlar,
çalışanlardan bir grup, belli tip tüketiciler ya da müşteriler, organizasyona ürün ve hizmet
veren üreticiler, örgütü destekleyen çevreyi oluşturanlar ya da sınırlayanlar olabilir.
• Nelerin ölçüleceğinin saptanması; ölçeklerin ve ölçme araçlarının belirlenmesi.
Şunlar ölçülmek istenebilir: personelin verimliliği; müşterinin ilgisi; izleyicinin neyi ne kadar
izlediği; müşterinin neleri tercih ettiği; mesajı anlama, farkında olma, bilme, mesajı alma,
kabullenme ya da reddetme; önce ve sonrasındaki değişim; tutum ya da davranışı ölçme gibi.
• Verilerin toplanması
• Verilerin analizi ve bulguların sunulması
• Önerileri de içeren sonuç raporunun hazırlanması
• Bu rapordan yararlanılması
Halkla ilişkilerde informal ve formal olmak üzere genellikle 2 tür yöntem
izlenmektedir. Araştırma safhasında, informal yöntemlerle bilgi toplamanın en yaygın biçimi
geribildirimin hemen alındığı periyodik ziyaretler ve ortaklarla yapılan yıllık toplantılardır.
Konuyla ilgili olan, gazete/televizyon editörleri, eğitimciler, parti ve sendika liderleri,
sanatçılar gibi kamuoyu önderlerini kapsayan önemli kişilerle yapılan görüşmeler, erken uyarı
sistemine katkıda bulunması açısından önem taşır. Panel, açıkoturum gibi bireylerin
düşüncelerini dile getirdikleri toplantılara katılarak bilgi edinmek informel yöntemlerden bir
diğeridir. Çeşitli komitelerin konu hakkında değerlendirmelerini almak maliyeti yüksek olsa
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da önemli bir bilgi kaynağıdır. Ücretsiz arama hatları oluşturulması, özellikle doğrudan
tüketime dayalı üretim yapan kuruluşlarda geribildirimin hemen alınmasına yardımcı olur.
Kuruluşa gelen mektupların değerlendirilmesi, hedef kitlenin memnun olduğu ya da olmadığı
konuların öğrenilmesi açısından önem taşır. Aynı zamanda pratik ve ekonomik bir bilgi
toplama yöntemidir. İlgili alan ve konuda yayınlanan raporlar ve medya içerik analizleri,
araştırma verileri sunan diğer kaynaklardır. (Peltekoğlu, 2007: 176-177).
Formal yöntemler ise, bilimsel olarak temsili örneklerden bilgi toplamak üzere
tasarlanmıştır. Formal yöntemler, informal yaklaşımları kullanarak yeterince açıklanamayan
durumlar hakkındaki sorulara yanıt bulmaya yardımcı olur (Cutlip, Center ve Broom, 2000:
359). Mülakatlar ve postalanan anket formları, survey araştırmalarında kullanılan iki temel
yaklaşımdır. Posta kanalıyla ulaştırılan anket formları, zaman ve para açısından tasarruf
sağladığı ve anketör baskısı olmadan özgürce yanıtlama olanağı tanıdığı için tercih
edilmektedir. Ancak, araştırmacının, yanıt verenleri kontrol etme şansının olmaması,
yanıtlama oranının düşük olması, yöntemin dezavantajları arasında yer alır. Belirlenen kişileri
kontrol edebilme avantajı sağlayan yüz yüze görüşmelerin ise maliyeti epeyce yüksektir.
Daha hızlı ve daha düşük maliyetli olması ve seçilen kişilerden maksimum sayıda yanıtın
alınabilmesi, telefonla yapılan mülakatların tercih edilmesine sebep olmaktadır (Peltekoğlu,
2007: 177-178).
Halkla ilişkiler çalışmalarında ikinci adım planlamadır. Planlama, ulaşılmak istenen
hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol, yöntem ve araçların önceden seçilmesidir.
Plan, bir amaca ulaşmak için izlenecek yolun önceden saptanmasıdır. (Sabuncuoğlu ve Tokol,
2005: 182). Planlama, amaçların ve bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli çalışmaların,
araçların ve kaynakların belirlenmesi sürecidir. Planlama, kurum içerisinde yetki devrini
kolaylaştırır. Çünkü planlar, kurumları amaçlarına ulaştıran birer rehber işlevi görür ve neyin,
ne zaman, nasıl yapılacağı belli olduğundan yetki kolaylıkla devredilir (Biber, 2004: 88-89).
Planlama yapılmasının yararları şu şekilde ifade edilebilir (Gregory, 2010: 38-39):
• Planlama çabalara odaklanır: Planlama, gereksiz olanın devre dışı bırakılmasını
sağlar. Uygulayıcıların doğru şekilde çalışmasına olanak tanır. Önemli noktalara
yoğunlaşmayı sağladığı için çalışmayı etkili ve verimli kılar.
• Planlama, etkinliği geliştirir: Doğru şeyler üzerinde çalışarak tanımlanmış
hedeflere ulaşılır. Planlanmış hedefler doğrultusunda çalışmayla amaçlar belirlenir, bu
hedeflere ulaşılması başarma duygusu geliştirir ve ölçüm için referans sağlar.
• Planlama, uzun vadeli görüş açısı geliştirmeyi teşvik eder: Plan yapabilmek
ileriye bakabilmeyi gerektirir. Geçmiş başarıları değerlendirmek için geçmişe; kurumun
çevresine, önceliklerine ve daha geniş anlamda organizasyonel bağlama bakmaya zorlar ve
mevcut ihtiyaçların yanında gelecek ihtiyaçları karşılayacak yapısal bir programın
geliştirilmesine yardımcı olur.
• Planlama, paranın değerinin anlaşılmasına yardımcı olur: Bütçe için bir
mücadele veriliyorsa geçmiş başarıların ortaya konması ve güçlü, maliyetlendirilmiş, ileriye
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yönelik ve gerçekçi bir programın ortaya konulması, para konusu görüşülürken tartışma
noktaları sağlar.
• Planlama, aksilikleri minimize eder: Dikkatlice yapılmış bir planlama, farklı
senaryoların düşünüldüğü ve en uygun olanının seçilmiş olduğu anlamına gelir. Bu, dikkatlice
hazırlanmış durumsal planlama anlamına gelir ve tüm açılar değerlendirilir. Mümkün
olduğunca tüm potansiyel problemler ve sorunlar tespit edilmiş ve giderilmiş olur.
• Planlama, çatışmaları önler: Bir program ya da kampanya ortaya koyarken her
zaman çatışan çıkarlar ve öncelikler olur. Bu durum bazen zor tartışmaların yapılması ve
farklı departmanlarda çalışan meslektaşlarla karar almayı gerektirir; ancak bunları karmaşık,
zaman kısıtlaması olan bir programın ortasında çözmek yerine planlama aşamasında çözmek
daha iyi bir yoldur. Planlama uygulayıcıların sorunlar ortaya çıkmadan önce onlarla
yüzleşmesini sağlar.
• Planlama, proaktiviteyi kolaylaştırır: Halkla ilişkiler çalışmaları, medyanın
taleplerine yanıt vermek, bir krize hızlı tepki vermek ve bunun yanında neyin önemli
olduğuna karar vermekle ilgilidir. Ne gibi önlemlerin alınması gerektiğiyle, hangi mesajların
ne zaman iletilmek istendiğiyle alakalıdır. Geniş kapsamlı ve bütünsel bir programın
planlanması, bunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Halkla ilişkiler çalışmalarında üçüncü adım uygulamadır. Planlama aşamasında,
bütçesi, süresi, hedefleri, saptanmış bir planın uygulanması kolaydır. Uygulanan plan, düzenli
bir şekilde aydan aya gözden geçirilerek sınırları belirlenirse amaçlara zamanında ulaşılması
kolaylaşır. Uygulama aşamasına kadar statik bir nitelik taşıyan ve kȃğıt üzerinde kalan
çalışmalar uygulama aşamasıyla birlikte dinamik bir yapı kazanır (Tengilimoğlu ve Öztürk,
2004: 115).
Halkla ilişkiler çalışmalarında dördüncü adım değerlendirmedir. Değerlendirme
planlama sürecinin bir parçasıdır. Alınan derslerin sayıya dökülmesi ve gelecekteki ölçümler
için dayanak oluşturması açısından değerlendirme safhası önem taşır. Her türlü girdi (mevcut
dataların incelenmesi, odak grubu, anket), çıktı (dağıtım istatistikleri, medya takibi, içerik
analizi, iletişim denetimi) ve sonuç (fokus grubu, yoklamalar, öncül ve ardıl testler vb.)
değişkenin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir çok ölçüm yöntemi vardır.
Değerlendirme, kuruluşun amaçlarına ne ölçüde ulaştığının bir göstergesidir ve yeni
stratejilerin belirlenme sürecinin de başlangıcını oluşturur. Halkla ilişkiler, inançları,
tutumları, görüşleri, davranışları etkileyebilir. İletişimin idari bir işlev olarak kabul edilmesi
isteniyorsa öncelikle iletişim faaliyetlerinin yararlarını ortaya koyan ölçüm araçları ortaya
konmalıdır (Theaker, 2006: 425). Değerlendirme, gerçekleştirilen çalışmanın ne ölçüde
başarılı olduğu, istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili geribildirim sağlar.
Yanlışların ve doğruların kavranmasına, kontrol edilip denetlenmesine imkân tanır, gelecek
çalışmaların daha başarılı olabilmesi için gereken tedbirlerin alınmasını sağlar.
Değişen dinamik çevre koşullarına adapte olabilmek halkla ilişkiler uygulayıcılarının
gerekli ortam tarama ve takiplerini sürdürüp, çevresel eğilimleri algılamalarını, elde ettikleri
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girdileri analiz edip üst yönetimle paylaşarak çıktı biçiminde sunmalarını gerektirir. Bu
gereklilik, iyi bir araştırmacı ve yönetici kimliğine sahip olması gereken halkla ilişkiler
uygulayıcılarının stratejik karar alma sürecinde yer almalarıyla ilgili ihtiyacın altını çizer.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları, hizmet verdikleri kurumları hedef kitlelere karşı temsil ettikleri
gibi, hedef kitleleri de bu kurumlara karşı temsil eder. Bu anlamda, görev yaptıkları kurumun
sesi olduğu kadar hedef kitlelerin de sesidir; çift yönlü bir temsilcidir. Halkla ilişkiler
uygulayıcılarının görüş ve düşüncelerinin alınıp karar alma fonksiyonuna dâhil edilmesi,
kurumların topluma karşı duyarlılığının bir göstergesidir. Sonuç olarak halkla ilişkiler
uygulayıcılarının baskın koalisyonun bir üyesi olarak stratejik karar alımına dâhil edilmesi
hedef kitlelere karşı beslenen hassasiyetin somutlaştırılmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurum ve hedef kitleleri arasında her iki tarafın da yararına hizmet edecek kazankazan politikası güdülerek ilgilerin simetrisinin sağlanması, en güçlü olanın hayatta
kalabileceği “Sosyal Darwinizm” anlayışına işlerlik kazandırır. Güçlü olabilme, iç ve dış
dinamiklerin periyodik bir şekilde izlenip olası etkilerinin değerlendirilmesini; bu etkilerin
stratejik karar alma sürecine yön verirken dikkate alınmasını gerektirir. Bu noktada, halkla
ilişkiler uygulayıcıları, gerek hizmet ettikleri kurumları gerekse hedef kitlelerini temsil ederek
tarafların lehine olacak kararların alınmasına öncülük edebilir.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının gücü hem hizmet verdikleri kurumun hem de
toplumun gücüdür. Bu uygulayıcılar, demokratik toplumların omurgasını oluşturur. Temsil
ettikleri kurumun hedef kitlelerinin ve çalışanlarının sözcüsü görevini yüklenen halkla
ilişkiler uygulayıcılarının organizasyon şemasında doğrudan üst yönetime bağlı olması
iletişimin aracısız gerçekleşmesini sağlarken olası bilgi gediklerinin oluşmasını engeller.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının yalnızca üst yönetimden aldıkları talimatlar
doğrultusunda hareket edip basit bir piyon şeklinde işlev göstermeleri teknisyenlik rollerini
vurgulayarak köprü kuruculuk fonksiyonlarına ket vurur. Teknisyen kimliği taşıyan
uygulayıcılar, kıdemli yöneticilerin zihin haritalarını şekillendiren ve kurumun geleceğine yön
veren kararların alınmasında söz sahibi değildir. Yönetici kimliği, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının stratejik bir özne olarak konumlandırılmasını temin eder. Uygulayıcılara,
hedef kitlelerin sesini gür bir biçimde yönetime duyurmalarında temsiliyet gücü sağlar.
Toplumsal eğilimlerin ve hassasiyetlerin öğrenilmesi sürecinde, halkla ilişkiler
uygulayıcıları aracı konumdadır. Söz konusu unsurların dikkate alınarak kurumsal
davranışların belirlendiği yön haritasının şekillenmesinde bağlantı noktasıdır. Halkla ilişkiler
uygulayıcılarının üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getirebilmeleri, görüş ve
düşüncelerini üst yönetimle doğrudan paylaşabilmelerini sağlayan kıdemli yöneticiler
grubunda yer almaları ve bu grubun zihin haritalarının biçimlendirilmesine katkıda
bulunmalarıyla gerçekleşebilir. Kararların zaman kaybetmeksizin hayata geçirilebilmesi böyle
bir mekanizmayla kolaylaşır.
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Uygulamalar
Melis Hanım, “Excellent Future” isimli büyük bir sanayi kuruluşunda halkla ilişkiler
yöneticisi rollerinden “sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı rolü”yle hizmet vermektedir.
Baskın koalisyonda yer alan bir grup üye, üstün bir kapasitede görüp güven besledikleri için
Melis Hanım’ın “uzman reçeteci rolü”yle hizmet vermesinin kurumları açısından daha yararlı
olacağını düşünmüş ve yapılan toplantı esnasında bu durumu dile getirmiştir. Melis Hanım
ise, “uzman reçeteci rolü”yle görev yapan halkla ilişkiler yöneticilerinin halkla ilişkiler
sorunları ve çözümleri konusunda otorite kabul edildiklerini, yönetimden çok fazla girdi
almadan çözüm yolları önerdiklerini, yönetimin iletişim ve halkla ilişkiler sorunlarına ve
çözümlerine pasif olarak katıldığı için bağımlılık ilişkileri meydana geldiğini, bu tarz pasiflik
ve bağımlılıkların ise, yönetimin halkla ilişkiler programını danışmana aitmiş gibi görmesine
neden olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, “uzman reçeteci rolü”yle görev yapan halkla ilişkiler
yöneticilerinin sadece periyodik aralıklarla örneğin kriz durumları gibi vakalarda üst
yönetimle çalışabileceğini hatırlatmış ve bu durumun alınacak kararlar ve uygulanacak
programlarla ilgili geliştirilebilecek bir işbirliğine ket vurabileceğini sözlerine eklemiştir.
Melis Hanım, “sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı rolü”yle çalışmaya devam ederse, stratejik
yönetim takımının bir parçası olarak kurumsal sorunları tanımlamak ve çözmek için diğer
yöneticilerle işbirliği yapabileceğini, rasyonel problemlerin çözümünde onlara rehberlik
edebileceğini vurgulamıştır. Melis Hanım’ın açıklamalarının ardından bu durum toplantıda
tekrar değerlendirilmiş ve oybirliğiyle Melis Hanım’ın kurumda “sorun çözme süreci
kolaylaştırıcısı rolü”yle hizmet vermeye devam etmesi uygun bulunmuştur.
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Uygulama Soruları
1)
“Excellent Future” isimli büyük sanayi kuruluşunda baskın koalisyonda yer alan
bir grup üye hangi nedenlerden dolayı ilk etapta Melis Hanım’ın “uzman reçeteci rolü”yle
hizmet vermesini talep etmiştir?
2)
Melis Hanım’ın kurumda, “uzman reçeteci rolü” yerine, “sorun çözme süreci
kolaylaştırıcısı rolü”yle hizmet vermesinin kurumun geleceği açısından ne gibi yararları
bulunmaktadır? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin özellikleri arasında yer almaz?

a)
Karar verirken amaçlara minimum harcama ve fedakârlıkla ulaşmak diğer bir
deyişle rasyonel olmak ön planda tutulur.
b) Geleceğe yönelik tahmin ve bilimsel araştırmaların önemli rol oynadığı karar
verme eylemi, bugünden gelecekte yapılması gerekeni ortaya koymaktadır.
c)

Karar verme süreci, bireyleri psikolojik bir stres altına sokan zahmetli bir iştir.

d)

Karar verme, masraflı bir süreçtir.

e)

Karar verme, planlamaya dayalı olmayan bir süreçtir.

2)

“Strategos” sözcüğünden gelen strateji kelimesinin kökeni nedir?

a)

Yunanca

b)

İspanyolca

c)

Latince

d)

Felemenkçe

e)

Bulgarca

3)
Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin evreleri ve uygulama–kontrol
ilişkileri kapsamında yer almaz?
a)

Amaç veya sorunların belirlenmesi

b)

Alternatiflerin saptanması

c)

Alternatifleri karşılaştırma ve değerlendirme

d)

Toplumsal değerler ve iş ahlakı

e)

Alternatifler arasından seçim yapma

4)

Aşağıdakilerden hangisi başarının etmenleri arasında yer almaz?

a)

Fırsatlar

b)

Güdü

c)

Teknikler
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d)

Standartlar

e)

Geribildirim

5)
“..........................., rakiplerin çalışmalarını da inceleyerek, amaçlara ulaşmak
için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur”
ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilir?
a)

Değerlendirme

b)

Planlama

c)

Uygulama

d)

Taktik

e)

Strateji

6)

1990 yılında yazılan “The Fifth Disipline” adlı kitabın yazarı kimdir?

a)

James Grunig

b)

Larissa Grunig

c)

Peter Senge

d)

David Dozier

e)

Glen Broom

7)
Aşağıdakilerden hangisi, ilk kez Broom ve Smith tarafından kavramsallaştırılan
4 teorik rol arasında yer almaz?
a)

Uzman reçeteci

b)

İletişim teknisyeni

c)

İletişim kolaylaştırıcısı

d)

İletişim koordinatörü

e)

Sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı

8)
Aşağıdakilerden hangisi Dozier’in, iletişim yöneticisi ve iletişim teknisyeni
rollerine ek olarak ortaya koyduğu halkla ilişkiler yönetimi rollleri arasında yer alır?
a)

Stratejist

b)

Medya ilişkileri rolü
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c)

Uzman

d)

Planlayıcı

e)

Analist

9) “Bu rolün uygulayıcıları, özel etkinliklerde, toplantılarda kurumu temsil ederek ve
yönetimin dâhilî ve haricî kamularla iletişim kurması için fırsat yaratarak üst düzey halkla
ilişkiler yöneticilerine hizmet ederler” şeklinde tanımlanabilecek rol aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Medya ilişkileri rolü

b)

İletişim kolaylaştırıcısı

c)

Uzman reçeteci

d)

İletişim teknisyeni

e)

İletişim sağlayıcısı rolü

10- Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinde yararlanılabilecek ölçüm
yöntemleri arasında yer almaz?
a)

Fokus grupları

b)

Odak grupları

c)

Durum analizi

d)

İçerik analizleri

e)

Medya takibi

Cevaplar:
1) e, 2) a, 3) d, 4) c, 5) e , 6) c, 7) d, 8) b, 9) e, 10) c
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5. HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. S. Ece KARADOĞAN DORUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, halkla ilişkilerin amaçlarından biri olan imaj oluşturma irdelenecektir.
Halkla ilişkiler ve imaj kavramlarına yönelik bilgiler paylaşılacak, imaj çeşitleri aktarıldıktan
sonra kurum imajı kavramı üzerinde durulacaktır. Halkla ilişkilerin kurum imajı oluşum
sürecindeki önemi ve rolü aktarılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Halkla ilişkiler kavramı nasıl açıklanmaktadır?
2) Kurumlar için halkla ilişkiler neden önem arz etmektedir?
3) Kurum imajının etkileşim içinde bulunduğu alanlar nelerdir?
4) Kurum imajı oluşturma süreci hangi aşamalardan geçmektedir?
5) Kurum imajı ile halkla ilişkiler arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Halkla
İlişkilerde Halkla ilişkiler ve imajın
İmaj Yönetimi
kavramsal
çerçevesini
çizilerek, halkla ilişkilerde
imaj yönetiminin önemi
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Halkla ilişkiler ve imaj alanındaki
kitaplar
incelenecek,
halkla
ilişkilerde imaj oluşturma süreci
aktarılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Halkla İlişkiler: Bir işletmenin ya da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı
kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek
için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.
• İmaj: Kısa ve uzun vadede bir kişinin, kurumun, objenin veya ülkenin sahip
olduğu tüm değerleriyle ilgili simgelerin algılanışıdır.
•
resimdir.

Kurum İmajı: Bütün alınan iletiler doğrultusunda kurum hakkında alıcıda oluşan
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Giriş
Halkla ilişkilerin en önemli amaçlarından biri hedef kitlede kurum ile ilgili olumlu
düşünceler yaratmaktır. Bu nedenle, imaj kavramı halkla ilişkiler disiplini açısından son
derece önem arz etmektedir.
Olumlu bir imaj, kuruma rakiplerine karşı önemli avantajlar sağlamaktadır. Kurum
imajı, kuruma rekabette üstünlük sağladığı gibi çalışanlar ve hedef kitlesi ile de iyi ilişkilerin
oluşmasına katkı sağlamaktadır. Kurumun hem iç hem de dış çevresinin zihninde pozitif
imaja sahip olabilmesinin anahtarı, etkili bir halkla ilişkiler planlamasıdır. Bu nedenle, halkla
ilişkiler uzmanları, imaj yönetiminde etkin rol oynamaktadır.
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5. HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ YÖNETİMİ
5.1. Halkla İlişkiler Kavramı
Halkla ilişkiler konusunda ansiklopidelerde, sözlüklerde ve kitaplarda pek çok tanım
bulunmaktadır. Bunların temelinde yatan görüş, halkla ilişkilerin kuruluş ile onun karşısındaki
hedef kitle arasında karşılıklı menfaate dayalı ve sağlıklı bir diyalog tesis etmesi, bunun
sonucunda da kamuoyunun ilgili kesimlerinde kuruluş hakkında olumlu bir imaj ve destek
yaratılmasıdır (Asna, 2012: 17).
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’ne (IPRA) göre halkla ilişkiler; bir işletmenin ya
da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve
desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim
görevidir.
Peltekoğlu’na göre halkla ilişkiler, “Karşılıklı yarar sağlayan, iki yönlü iletişime dayalı
dürüst sorumlu uygulamalarla, kamuoyunu etkilemeye yönelik planlı çalışmalardır.”, “kişi
veya kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici,
kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi, kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren hedef
kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimidir (Peltekoğlu, 2009: 3-6).
Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar
kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yönelmesi, tepkileri değerlendirerek
tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı
çabaları kapsayan yöneticilik sanatıdır (Asna, 2006: 23).
Çamdereli’ye (2005) göre, halkla ilişkiler, örgütlerle halk arasında karşılıklı ilişkileri
güvene dayalı bir biçimde geliştirmeye yönelik bir tekniktir. Halkla ilişkiler, kamuoyunu
etkileme, ondan etkilenme sürecidir.
Sabuncuoğlu’na (2011) göre; “Geniş anlamda halkla ilişkiler; bir kurumun toplumda
bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümüdür. Halkla ilişkiler, özde, halkın çeşitli
kesimleriyle işletme arasındaki iletişim bağıdır. İşletme açısından halkla ilişkiler, ilişki içinde
bulunduğu kişi ve kuruluşlarla karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurmak,
bunları geliştirmek, kamuoyunda olumlu bir izlenim yaratmak ve toplumla bütünleşme
çabalarıdır. Bu açıdan bakıldığında halkla ilişkiler, işletmenin halkın çeşitli kesimleriyle
olumlu ve uyumlu ilişkiler kurarak işletmeyi halka tanıtması ve halkı tanıması sanatıdır.”
Halkla ilişkiler bir kuruluşun hedef kitlesi ile ilişki kurma, güçlendirme ve korumaya
yönelik çabaların tümüdür. Aynı zamanda bir yönetsel işlev olan halkla ilişkiler, örgüt ile o
örgütün ilgili çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış, işbirliği ve hoşgörü ilişkisini
kurulmasına, iç ve dış hedef kitleye bilgi verme, kamuoyunda olumlu bir kurum imajı
yaratma ve itibar kazandırma adına gerçekleştirilen stratejik planlama ve uygulamaları da
kapsar (Göksu, 2015: 3).
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Halkla ilişkiler, kamuoyu ya da özel sektöre ait kurumların olumlu bir imaja sahip
olmaları için gerekli tanıtım politikasını belirlemesi, kuruluşların bu politika doğrultusunda
yönlendirilmesi, insan grupları ile kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi
akışının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan bilinçli ve planlı
faaliyetlerdir. ( Karalar, 1994: 3).
Halkla ilişkiler tanımlarının ortak noktasına bakıldığında, halkla ilişkilerin temelinde
kurum imajı yaratma amacının taşıdığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar halkla ilişkilerin
temel amaçlarını kurumsal ve toplumsal olarak ikiye ayırmaktadır. Kurumsal amaçlar; özel
girişimciliğin özendirilmesi, kurumun küresel gelişime ayak uydurarak varlığını koruması,
kurumun itibarını ve güvenirliliğini artırarak finansal değerinin yükseltilmesi, saygınlığının ve
itibarını artırılmasıdır. Toplumsal amaçlar ise halkın topluma olan güvenini, itibarını ve
sempatisini artırmak, halkta kuruma karşı olumlu tutum oluşturmak, kamuoyunun kurum ile
ilişkilerini düzenlemek, hedef kitlelere düzenli bilgi akışını sağlayarak sorunların çözümüne
alternatif öneriler geliştirmek olarak sıralanmıştır (Özkan, 2009: 29).
Halkla ilişkiler bir ürünün satılmasından ziyade şirketin imajını yükseltmeyi
amaçlamaktadır. İyi bir imaj oluşturma amacıyla yapılan halkla ilişkiler çalışmalarının sürekli
ve tutarlı olması gerekmektedir. Bunun için başarılı bir strateji belirlenmelidir. Bu
çalışmalarda en önem arz eden durum, hedef kitlenin kurum ile ilgili düşüncelerinin ele
alınmasıdır. Hedef kitlenin kurum hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerinin, istek ve
beklentilerinin her yönüyle irdelenmesi son derece önemlidir (İnan, 2003: 58).

5.2. İmaj Kavramı
İmaj kavramının kökeni sosyal psikolojiye dayanmaktadır. Kavram, 1922’de Lippman
tarafından siyasi önyargı düşüncelerini tanımlamak için kullanılmıştır. 1955 yılında Gardner
ve Levy imaj kavramını, ürün ve hizmet faaliyetleri ile sınırlandırmıştır (Özüpek, 2005: 107).
İmaj, biçimi, içeriği ve anlamı bir arada barındırır. İnsanoğlunun kendini işaretlerle,
sembollerle ifade etmeye başladığı günlerden bu yana imaj yaratma çabası hep varolmuştur
(Yazıcı,1997: 8). Ülkeler, kişiler, kurumlar, ürünler ve hizmetler vb. hakkında beyinde oluşan
algı, düşünce ve izlenime imaj denmektedir. En basit tanımıyla imaj, kısa ve uzun vadede bir
kişinin, kurumun, objenin veya ülkenin sahip olduğu tüm değerleriyle ilgili simgelerin
algılanışıdır (Gültekin, 2005: 127).
İmaj, “ Bir olay ya da durumun bizim inancımızda ve anlayışımızda ifadesini bulması
ya da duygularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylardır.
İmaj, bir kişi ya da kurumun diğer kişi ya da kuruluşların zihinlerinde isteyerek ya da
istemeyerek çevresi hakkında fikirler anlayış ve değerleridir ” (Dinçer, 1998: 2).
Bireyin çeşitli kanallar vasıtasıyla elde ettiği bilgi ve verilere ilişkin değerlendirmesi,
yorumu imajdır. Bu kanallar arasında reklamlar, doğal (informal) ilişkiler, içinde yaşanılan
kültürel ortam ve sahip olunan önyargılar yer almaktadır. İmaj, bir kez sahip olunan ve
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ilelebet sürdürülen bir olgu olmayıp, her bireyin zihninde yavaş yavaş ve birikimsel olarak
biçimlenen imgeler bütünüdür (Tolungüç, 2000: 23).
İmaj ile ilgili olarak yapılan tanımlardan yola çıkılarak bazı temel özelliklerini
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Bolat, 2006:10):
•

“Elde edilen bilgi ve verilerin işlenmesi değerlendirilmesi sonucunda oluşur.

•

İmaj yavaş yavaş gelişir ve süreç gerektirir.

•

Zamanla değişebilir.

•

Oluşan yargılar nesnel ya da öznel bilgilere dayanır.

•

İmaj bilinçsizce ve kendiliğinden de gelişebilir”.

İmaj kavramının oluşumunda (1) çeşitli iletişim kanalları ve süreçlerden sağlanan
bilgilerden oluşan “bilgilenme düzeyi”, (2) insanların genel olarak kişi ve nesnelere yüklediği
anlam olan “sahip olunan yargılar” ve (3) bireyin içerisinde bulunduğu toplumda şekillenen
ekonomik, kültürel, siyasi yapılardan oluşan “olanaklar ve hizmetler” şeklinde üç ögenin
varlığından bahsedebiliriz (Tolungüç, 2000: 23). İmajlar nasıl oluşur sorusunun yanıtlarından
biri de bir çok imajın kazara oluştuğu biçimindedir, diğer yandan imaj, ün ya da deneyimle de
kazanılır (Peltekoğlu, 2009: 359). Mardin, imaj yaratmayı ressamın elindeki fırçayla
noktalardan yarattığı resme benzetmektedir. Tıpkı her noktanın o resmi biraz daha
tamamladığı gibi, imaj da ufak ayrıntılardan, noktalardan yavaş yavaş oluşmaktadır (akt.
Bakan, 2005: 13). İmajın öğeleri ve oluşumunu Karpat, şu şema ile açıklamaktadır (Karpat,
1999: 84):
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İmajın çeşitleri bulunmaktadır. Farklı kaynaklarda bu çeşitlerin farklı gruplandırıldığı
görülmektedir. Frank Jefkins imaj türlerini ayna imaj ve şimdiki imaj olarak sınıflandırmıştır
(akt.Göksel ve Yurdakul, 2002: 202).
Kurt Huber ise, imaj çeşitlerini şu şekilde ayırmaktadır ( Huber, 1987: 170-171’den
aktaran Peltekoğlu, 2001: 355):
-Kurum imajı: Kuruluş veya firmanın dışa yansıyan görüntüsü olarak
adlandırabileceğimiz ve işletmenin kamuoyu ile olan ilişkilerinde önemli yer tutan kurum
imajı marka imajını da etkileyen önemli bir unsurdur. İnceleyeceğimiz konu kurum imajı
olduğu için bu konu ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde irdelenecektir.
Arzu edilen kuruluş imajını hazır elbise gibi satın alamazsınız. Kuruluş imajı
insanların bilgilenmeleri, kuruluşla veya ürünleriyle olan deneyimleri sonucu ortaya çıkar
(Mardin, 1996: 18).
- Ürün İmajı: Özellikle piyasaya yeni girecek malların tanıtımında etkin olan ürün
imajı, kamuoyunda pek fazla tanınmayan bir kuruluşun da, ürettiği ürünle faaliyet alanında
oldukça iyi bir imaj edinmesine katkıda bulunur. Ürünün imajını oluşturan şeyler ürün
donanımı, satış aktiviteleri ve reklamdır.
- Marka İmajı: En yaygın imaj türü olup; genellikle günlük gereksinimlerin
karşılandığı ürün ve markalardır. Aynı zamanda otomobil markaları, lüks mallar ve yatırım
malları da bir imaja sahiptir. Marka imajı, doyuma ulaşmış bir pazarda, ürün veya hizmetin
diğerlerinden sıyrılması ve ön plana çıkmasına yardımcı olması açısından çok önemlidir.
- Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj: Bir girişimcinin kendi firmasını görme ve
değerlendirmesi olarak tanımlanan bu imaj türü, bir tasarımcının kendi yarattıklarına bakışı
veya kişilerin kendi çocuklarını değerlendirmesi ile benzeşmektedir.
- Yabancı İmajı: Diğer kişilerin zihnindeki görüş ve düşünceler olan yabancı imaj;
kuruluşun kendi algıladığı imajın tam tersi olarak düşünülmelidir. Ürün ve hizmetin
gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkisi olmayanların sahip olduğu yabancı imaj, güçlü
markalarda kuruluşun kendini algılayış biçimiyle örtüşmektedir.
- Transfer İmajı: Firmanın olumlu ve güçlü bir imaja sahip bir markasının yine
kurumun başka markalarına olumlu olarak yansımasıdır. Genellikle çok uluslu firmalarda
karşılaşılır. En yaygın biçimiyle transfer imajı, Porche ile güneş gözlükleri, Davidoff ile saat
gibi uluslararası alana sunulan, genellikle lüks tüketim maddelerinde bilinen bir ürün
markasının başka bir ürüne transferi şeklinde görülmektedir.
- Mevcut İmaj: Kurumun şuanda sahip olduğu imajı tanımlayabilir . Mevcut imaj
olumlu veya olumsuz olabilmektedir.
- İstenen İmaj: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği imajdır. Bu tür imaj çeşidinde bazı
hedef araştırmaları yapılır ve ve bu araştırmaların sonucunda ulaşılması istenilen imajdır.
144

- Pozitif İmaj: Büyük ve güçlü markaların çevrelerine yansıttıkları olumlu imajdır.
Pozitif imajın oluşması için firmanın uzun yıllar imaj çalışması yapması gerekmektedir.
Genellikle hedef kitlenin deneyimleri neticesinde oluşan pozitif imaj, iyi ve güçlü profillere
sahip markaların çevreye yansıyan ve sempati uyandıran imajını ifade etmektedir. Olumlu
imaj olarak da ifade edilir.
- Negatif İmaj: Pozitif imajın tersine kurumun olumsuz ve saldırgan davranışları
sonucu ortaya çıkan olumsuz imajdır. Pozitif imajın aksine firmanın tekrar olumlu imaj
oluşturması oldukça zordur. Kuruluşların agresif davranışları sonucunda oluşan negatif imaj,
profesyonel olmayan bir satış görevlisi, kötü karşılama, kuruluşun çevreye verdiği zarar gibi
genellikle kişilerin zihninde yer eden olumsuzluklarla ilgilidir. Olumsuz imaj da denilebilir.
“Şirketin günahları çabucak markalarına naklolur. Örneğin, marka dizilişinde bir
marka için resmi güvenlik standartlarını karşılamaktaki başarısızlık üretim hattındaki diğer
markaların o markadan ayrıştırılmasını kolaylaştırmaz. Tüm üretim hattı kendilerine sahip
olan şirket imajıyla beraber sıkıntı çeker” (Melonson, 2016: 17).
- Şemsiye İmajı: Bir kurumun belli bir temel tutumunun ifadesidir ve bir tür üst
imajdır. Bu imaj; kurumun tüm alan ve markalarının üzerine sanki bir şemsiye gibi
gerilmektedir. Kısaca tüm alanları kapsayan bir üst imajdır. Sabancı Holdingin Tüm
markalarını bünyesinde toplayan ve sonuna “Sa” ekleyen tanıtımı bu imaj çeşitine örnek
olabilir.
Bu imaj türlerinin yanında kişisel imaj türü de ek olarak anılmalıdır:
- Kişisel İmaj: Kişisel imaj kişinin şahsının sahip olduğu imaj olarak tanımlanabilir.
Herkesin tanınmasını sağlayan belli ilkeleri vardır. Kişisel imaj; öz imajı, algılanan imajı ve
istenen imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin sofistike bir karışımıdır (Sampson, 1995: 12). Bir
kuruluşun donanımı, tutumu, iletişim biçimi firma imajını etkilerken dış görünüm, beden dili,
davranış biçimi, içinde bulunulan fiziksel ortam kişi imajını bütünleyen olgulardır
(Peltekoğlu, 2009: 126).

5.3. Kurum İmajı
Kralların ordularını, diğer ülkelerin ordularından ayırt etmek istemeleri sonucu ortaya
çıkan kurum imajı kavramı, günümüzde kurumlar açısından son derece önem taşımaktadır.
Önceleri, kurumların kendilerini rakiplerinden farklılaştırmaları amacıyla logo, sembol, isim
tasarlanmasıyla iş hayatında uygulanmaya başlanmış ve görsel açıdan kurum imajı
yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak, günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak, bilginin ve
iletişimin önem kazanmasıyla birlikte kurum ismini, sembollerini renklerini içeren ve bir
tasarım işi olan kurum imajı anlayışı giderek önemini kaybetmeye başlamıştır. Rekabetin ve
müşterilerinin taleplerinin artmasıyla kurum imajı kurumsal görünüm yanı sıra kurumsal
kimlik, kurumsal kültür ve davranışı içine alan bir kavram haline gelmiştir (Güzelcik, 1999:
152).
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Kurum imajı tanımı için literatür incelendiğinde çeşitli tanımların varlığı
görülmektedir. Karpat’a göre kurum imajı; kurumda çalışanlar ve kurumun hedef kitleleri
gözünde oluşan ve kuruma ruh kazandıran, ona kuru ve soyut bir kavram olmaktan öte bir
anlam katan değerdir (Karpat, 1999: 87).
Kurum imajı, işletmenin niçin var olduğundan, işletmenin ana amaçlarının ortaya
konmasına kadar uzanan işletmeyle ilgili her konuyu içermektedir (Güzelcik, 1999: 152).
Kurum imajı bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu
kadar rasyonel bağdaştırmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Peltekoğlu, 2009: 288).
Sabuncuoğlu’na göre kurum imajı; çeşitli kuruluşlar hakkında insanların zihinlerinde
oluşan düşünsel resimler anlamına gelmektedir. Bu resimler dolaylı ya da dolaysız algılar ve
deneyimler sonucunda oluşmaktadır. Kişilerin kuruluş hakkındaki duydukları, gördükleri ya
da doğrudan kuruluşla ilişki kurdukları, edindikleri kanının görüntüsü “kurum imajı”
oluşturmaktadır.” (Sabuncuoğlu, 2011: 57). Kurum imajı, kurumun toplumda algılanış
biçimidir.
Bir diğer ifadeyle kurumsal imaj, bir kurumun gerçek görüntüsünün bir yansıması
olarak bilinir. Kurumsal imaj işletmeyi meydana getiren tüm görsel, sözel ve davranışsal
öğelerin bir bütünüdür (Gray ve Balmer, 2000: 257).
Kurum imajı, bir kurumun etkinlik alanı, pazar payı, karakteri, kişiliği, çalışanların
birbirlerine ve kurum dışındaki kişilere davranış biçimleri, çalışanların memnuniyeti,
amblem-logo, yıllık raporlar, basın bültenleri, reklamlar, broşürler, binaların mimarisi,
ambalaj, ürün kalitesi gibi birçok bileşenden oluşan kurum kimliği, kurum kültürü ve görsel
kimlik öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Kurum imajı, kurum kimliği, görsel kimlik ve
kurum kültürünün bileşkesidir. Her bir öge bir iletişim etkinliğini gerçekleştirir ve kamuoyuna
o kuruma ilişkin bir mesajı aktarır. Farklı kanallardan iletilen bu mesajlar alıcı durumunda
olan hedef kitleler tarafından bir bütün olarak algılanarak o kurumun imajını oluşturur.
“Güvenilir bir kurum imajı, kuruluş için kendisinin rakiplerinden daima bir adım önde
olduğu duygusal değerini yaratır. Emin bir kurum imajı, fark edilir ve inanılır anlamında
rekabete dayanır.” (Brinkerhof 1990).

5.3.1. Kurum İmajı Oluşturma
Güçlü bir kurum imajı oluşturmak için atılması gereken dört adım vardır. Bu adımlar
sırasıyla altyapı kurmak, dış imaj oluşturmak, iç imaj oluşturmak, soyut imaj oluşturmaktır
(Gee, 1995: 16-17 akt. Şişli ve Köse, 2013: 169 ) :
Altyapı Kurmak: Kurum imajı oluşturmanın ilk aşaması, işletmede gerekli olan
değişimleri gerçekleştirmek ve bu yolla, oluşturulacak imajı sağlam bir alt yapı üstüne
kurmaktır. İşletme içinde uygun altyapı oluşturmadan yapılacak imaj çalışmaları, kısa vadeli
sonuçlar getirecektir. Kurum imajının uzun vadeli sonuçlar getirebilmesi için, imajın kurumun
aynadaki görüntüsü olması, kısacası kurum ne ise imajın da onu yansıtması gerekmektedir
(Howard, 1998: 45).
146

Dış İmaj Oluşturmak: Dış imaj, işletme dışındaki hedef kitlelerin işletme hakkındaki
fikirleri ve algılarıdır (Gee, 1995: 16). Yani dış imaj, kurumun ve üyelerinin davranışlarının,
kurumun dışındakiler tarafından nasıl görüldüğünü üyelere gösteren bir ayna görevi yapar
(Dutton vd., 1994: 249).
İç İmaj Oluşturmak: İç imaj, kurumun çalışanlar üzerindeki imajıdır ya da
çalışanların müşterilere yansıttığı imajdır (Gee, 1995: 12). Nasıl ki kurum imajı tüketiciler
tarafından olumlu olarak değerlendirildiğinde, bunun sonuçlarını kurum artan satış ve karlılık
olarak görecekse, aynı şekilde çalışanların da kendi kurumlarının imajını iyi olarak
algılamaları onların performanslarının artmasına neden olacaktır (Küçük, Bayuk, 2007: 801).
Soyut İmaj: Soyut imaj, hedef kitlelerin duyguları ve tecrübeleriyle oluşur (Güzelcik,
1999: 172). Tüketiciler üretici ile olan ilişkilerinde performans, güvenilirlik, destek, rahatlık
ve beğeni isterler. Çalışanlar ise iyi bir gelir, rekabet ve büyümeyi arzu ederler. Hem dış hem
de iç müşterilerin ayrıca kurumun diğer paydaşlarının ayrı ayrı isteklerine cevap verecek,
duygusal olarak onlara fayda sağlayacak faaliyetler, işletmenin soyut imajını olumlu yönde
etkileyen davranışlardır (Çakmak, 2008: 31-32).

5.3.2. Kurum İmajının Etkileşim İçinde Olduğu Alanlar
Kurum imajı kavramı bazı kavramlarla birlikte bütünlük içinde ele alınmaktadır. Bu
kavramlar; Kurum Kültürü, Kurum Kimliği ve Kurum Felsefesi’dir.
*Kurum Kültürü: Kültür’ü, “toplumdaki davranışları yöneten kuralların toplamı”
olarak tanımlarsak, örgütlerin içindeki insan davranışlarının da bir takım kurallara bağlı
olduğunu ve böylece, örgütlerin, şirketlerin vb. de davranış kurallarından, örf ve adetlerden,
davranış örüntülerinden ve alışkanlıklardan oluşan bir kültüre sahip olduğunu söyleyebiliriz
(Erdoğan, 1994: 162).
Kurum kültürü, davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak
etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Kurum
kültürü firmanın misyonundan, amacından, ortamından ve başarısı için gerekli olan
ihtiyaçlarından ortaya çıkar (Mondy, 1987: 298). Bir başka tanıma göre ise; kurum kültürü,
aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin davranışlarını
ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar
denetimidir (Goffe ve Jones, 2002: 25).
Scholz’a göre, kurum kültürünün üç önemli işlevi bulunmaktadır:
1. Bütünleşme fonksiyonu: Kurum kültürü olan kurumlarda, personelin kurum ile
bütünleşmesinin daha kolay olduğu kabul edilmektedir.
2. Koordinasyon fonksiyonu: Kurum kültürü, belirgin davranış talimatları sunduğu
için davranışlar üzerinde yönlendirici etkide bulunmaktadır.
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3. Motivasyon fonksiyonu: Güçlü bir kurum kültürü olan kuruluşun genel ruh halinin
yanında, personelin kurumu için taşıdığı anlayışın da iyileştirilmesini sağlamaktadır (Tutar,
2007: 35).
*Kurum Kimliği: İnsanların olduğu gibi, kurumların da kendilerini diğerlerinden
farklı kılan kimlikleri vardır. Kurum kimliği, bir örgütün kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak
için oluşturduğu karakteristikler toplamıdır (Marwick & Fill, 1997: 10).
Kurumsal kimlik, bir kurumun ne olduğu, ne için var olduğu ve ne iş yaptığını
birleştiren bir kavramdır. Bir kurumun kurumsal kimliği kendini halka sunduğu yüzü olup
kurumun kendini görsel olarak tanımlamasıdır (Süceddinov, 2008).
Kurum kimliği oluşturmaya yönelik tüm çabaların hedefi, iç ve dış paydaşları
tarafından tek ve net bir kurum kimliği ile anılmaktır. Kurumsal kimlik “kurumun ne
olduğuna inandığı” kurumsal imaj ise, “kurumu başkalarının nasıl algıladığı” ile ilgilidir
(Marziliano,1998: 5).
Kurum kimliği, bir kurumun kişiliğini, hem görsel hem de görsel olmayan sunumlarla
içsel ve dışsal hedef gruplara somut bir şekilde yansıtılması sonucudur (Uzoğlu, 2001: 341).
*Kurum Felsefesi: Kurum felsefesi ise, kurumun kendisi hakkındaki temel
düşünceleridir. Bir kurumun felsefesi onun tüm yönetim davranışlarını, stratejilerini ve
politikalarını etkilemektedir (Abratt, 1989: 70). Kurum felsefesi sayesinde kurum çalışanları
nerede, ne şekilde davranmaları gerektiğini bilmekte, çalışanlar kurum ile
bütünleştirilmektedir (Alkibay ve Ayar,2013: 34).
Peltekoğlu’na göre, kurum imajı; kurumsal görünüm, kurum iletişimi ve kurumsal
davranış kavramlarının toplamında ifade bulmaktadır (Peltekoğlu, 2009: 279):
Kurumsal görünüm, yani kurum kimliği firma logosu, yazı karakteri, kuruluş renkleri,
basılı materyal, ambalaj, satış geliştirme tedbirleri, ilanlar, sergi ve stantlar ile kuruluşun
yararlandığı tüm iletişim araçlarını kapsar.
Kurumsal iletişim, kurum, iç ve dış bütün iletişimini yani reklam ve halkla ilişkiler
uygulamalarını içeren, hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını netleştiren
mesajlar iletilmesini kapsar.
Kurumsal davranış, çalışanların müşterilere karşı davranışlarını ve kuruluşla
bütünleşmelerini sağlama çabalarını içerir. Kurumsal imaj ise; bu üç unsurun bütünleşmesiyle
belirir ve kuruluşun bütün iletişim politikasını kuşatan etkileyici bir kavramdır.

5.4. Halkla İlişkilerde İmaj Yönetimi
Gelişen teknoloji, iletişim hızı, değişen yaşam biçimleri, tüketim eğilimindeki
bireyselcilik, ürün ve hizmetler arasındaki farklılıklar yaratmayı gittikçe güçleştirmektedir.
Tüketicinin seçiminde ürün ya da hizmetin arkasında yer alan şirket görüntüsü/imajı en
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önemli ölçüt durumuna gelmiştir. Uzmanlık, kalite, güvenilirlik, yenilik, müşteri
memnuniyeti, ayrıntılara verilen önem, bütünlük gibi katma değerler şirketin imajını
etkilemektedir.
Kurumların imajının oluşmasında etkili olan en önemli unsurlardan bir tanesi de halkla
ilişkilerdir. Halkla ilişkiler işlevleri incelendiğinde, kuruluş hakkında olumlu bir imaj
oluşturmanın, amaçlardan birisi olduğu görülmektedir. Aslında halkla ilişkilerin en temel
amaçlarından bir tanesinin, kuruluşa yönelik olumlu bir imaj kazandırmak olduğu söylenebilir
(Tikveş, 2003: 14).
Kurum imajı, kurumun bilançosunda gözükmediği halde imajın yarattığı iyi niyet ve
hoşgörü o kurumun en önemli girdilerinden biridir. Müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin
ve finansal çevrenin iyi niyeti ve hoşgörüsü olmaksızın hiçbir kurum uzun vadede başarılı
olamaz. Bu nedenle halkla ilişkiler kurum imajının oluşturulmasında en etkin araçtır.
Bir kurumun kamuoyunda iyi görüntüye sahip olması gerekli; ancak yeterli değildir.
Kurum ve kurum çalışanları, ürün ve hizmetler konusunda edinilen izlenimlerin de doğru
olması gerekir. Halkla ilişkiler imajı doğru izlenimlerle oluşturabilir.
Hedef kitlenin kurumu nasıl gördüğü kurumun kimliğine çok yakın ya da çok uzak
olabilir. Halkla ilişkiler imaj ve kurum kimliği arasındaki farkı gerçekten görebilen tek alandır
ve köprü kurma işlevini yerine getirir. Halkla ilişkiler açısından temel kimliği anlamak neden
önemlidir? Acımacızca rekabet ortamında hedef kitleler nezdinde anlayış, saygınlık ve destek
sağlamak için kimlik tek dayanaktır. Çünkü kurum kimliği, bir kurumun tüm etkinliklerinin,
felsefesi ve yönetim biçiminin şekillendirdiği karakteri ve kişiliğidir. Hedef kitleler nezdinde
anlayış, saygınlık ve destek sağlama görevi de halkla ilişkilere aittir.
Halkla ilişkiler, kuruluşun aleyhine ortaya çıkabilecek dedikoduları, söylentileri
önleyerek ve kötü etkileri gidererek iyi bir kuruluş imajı yaratabilir. Ayrıca, kuruluşun
prestijini yükselterek, ona güven duyulmasını ve destek verilmesini sağlayarak da
kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturulabilir (Bakan, 2005: 106).
Kurum imajı, bir birey için kurumdan ve kurumun ününden, halkla ilişkiler
faaliyetlerinden ve benzerlerinden geçmişte edindiği deneyimlerin bir özetidir. İmaj
oluşturma, uzun vadeli bir girişimdir ve bu girişimin; ürünün kalitesi, hizmet, iletişim ve
halkla ilişkilerde gelişme kaydedilmeden başarıya ulaşması çok zordur. Kurumlar imaj
oluştururken çeşitli faktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bunlar;
- Yönetim kalitesi
- Ürün
- Kurumların yetenekli insan çekmedeki başarıları
- Finansal durumu ( ne kadar güçlü olursa o oranda imaj da artmaktadır)
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- Kurumun tüketici açısından değeri
- Kurumun yenilikçiliği (Schukies,1998: 31-36).
Kurumsal imaj yönetim aracı olarak halkla ilişkilerin ulaşması gereken başlıca
hedefler vardır. Bu hedefler (Zorlu, 2000: 64-65) :
• Kuruma karşı sempati ortamının oluşturulabilmesi için, başta yöneticileri olmak
üzere tüm işletme çalışanları ve kurumun kimliğine dair her türlü unsura karşı toplumda
olumlu izlenimlerin oluşmasının sağlanması,
• Olumlu-olumsuz kurum faaliyetleri hakkında gerekli tüm bilgileri doğruluk
ilkesinden sapmadan ve eksik bir taraf bırakmadan ilgili tüm hedef kitlelerine duyurarak,
mümkün olduğunca önce kurum tarafından aydınlatılması,
• İnsanların kurum ile ilişkiye geçmelerini mümkün olduğunca kolaylaştırıp, kurum,
ürün ya da hizmet hakkında sahip oldukları düşünce, şikayet ve önerilerini en kolay yolla
iletebilmelerinin sağlanması. Elde edilen verilerin de en kısa zamanda doğru bir şekilde
değerlendirilip gerekli düzenlemelere gidilmesi,
• Kurumun ürettiği mal veya hizmetle ilgili olarak toplumu, işletmeyi ve çalışanları
faaliyetlerinde nasıl kolaylık sağlayabilecekleri yönünde bilgilendirilmesidir.
Halkla ilişkiler departmanının en önemli görevlerinden biri kurumun kamuoyundaki
imajını belirleyebilmektir. Bunun için şu soruların cevaplandırılması gerekir (Peltekoğlu,
2014: 577):
1. Kurumun mevcut imajı nedir? Kamuoyu kurumun farkında mı dır? Ve bu
farkındalık yönetiminkiyle ne kadar benzeşmektedir?
Bu konuda yapılan araştırmalar, genellikle kamuoyu ile kurumun yöneticilerinin farklı
görüşlere sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Örneğin ABD’de sürekli güncelleşen
menüleri olduğunu düşünen bir restoran zincirinin yöneticileri, 40 yaşın altındakiler
tarafından hala eski ve ağır yemekleri olan bir yer olarak algılandıklarını yapılan bir
araştırmadan öğrenmiştir.
2. İstenen kurum imajı nedir?
Bir kurumla ilgili olarak herkesin ortak düşünceyi paylaşması beklenemez. Çünkü
farklı roller farklı beklentilere neden olurken, farklı beklentilere alınan farklı yanıtlar, değişik
imajların temel nedeni olabilir. Yönlendirici işlevinin olması yeni bir imaj oluşturmaya
başlamadan önce bu sorunun cevaplandırılmasını gerektirir. Bu bağlamda ilk iş olarak
kurumun misyon ve vizyonu ile hedef kitleleri tanımlanmalı, daha sonra kurumsal imajın
kaynağını oluşturan kurumsal strateji ve kurumsal kültür oluşturulmalıdır.
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3. Bir kurumun ürettiği ürün ya da hizmet imajı nasıl etkilemektedir?
Üretilen ürün ya da hizmet ile kurum imajı arasındaki ilişki her zaman göz önünde
bulundurulmalı ve imajın gerçekle uyumlu olması zorunluluğu stratejiyi belirleyici rol
oynamalıdır. Örneğin bir işletme, kaliteli üretim yapan bir imaja sahip olmak istiyor, ancak bu
durum, gerçeğin bir yansıması olamıyorsa imajın uzun ömürlü olması beklenemez. Çünkü
kalıcı imaj, gerçekler üzerine yapılandırılmış imajdır ve kurumlar; tüm çıktıları açısından
tutarlılığı sağlamak zorundadırlar.
4. Yeni bir kurum imajı kazanabilmek için neler yapılmalıdır?
Çoğunlukla kurum kültüründe değişiklik gerekebileceği gibi, üretim hatlarının yeniden
kontrol edilmesi, kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve de görsel göstergelerin gözden
geçirilmesi, lider değişikliği istenen imaja sahip olabilmek için atılması gereken adımlar
olabilir. Hatta eski imajı silmek ve yenisini oluşturmak için kurumun adının değişmesine bile
gerek duyulabilir.
Etkili ve ciddi bir halkla ilişkilerin gerçekleştirilmesi sonucu imaj oluşturmaya katkı
sağlayacak şu kazanımlar söz konusu olabilir (Zorlu, 2000: 1-2):
• Tanınmışlık derecesinin artırılması,
• İmajın ya da kısmi imajın değiştirilmesi veya güçlendirilmesi,
• Kurumun kamuoyunda ya da hedef kitlede yer alması,
• Güven ve inandırıcılığın oluşturulması,
• Başarılı olmak için olumlu bir izlenim (algı) oluşturulması,
• Hedef kitlenin ilgi ve sempatisinin kazanılması,
• Fiziksel ortamın iyileştirilmesinin sağlanması,
• Personelin motivasyonunun iyileştirilmesi,
• Medyada objektif ve olumlu haberlerin çıkması,
• Yasal kurumlara ve diğer ortaklara karşı proje ve yatırımların desteklenmesi,
• Çalışma alanında ve başka alanlarda daha iyi koşulların oluşması,
• Kriz durumlarında medyadan ve hedef kitleden objektif tutum ve anlayış görmek,
• Çatışmaların, çatışmalara yol açan dedikodu, iftira vb. şeylerin en aza indirilmesi.
Halkla ilişkiler çalışması tekrarlanmayı gerektirmektedir. Çünkü etkisi reklamlara
nazaran daha geç ortaya çıkar. Bireylerin algılama kapasitesi ve belleğinin gücü farklıdır. Bu
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nedenle, belirli bir zaman dilimi içinde, hedef kitlede olumlu imaj yerleşinceye dek tekrar
yapılmalıdır. Tekrar yapmak, halkla ilişkilerin sürekliliği doğrultusunda uygulanan bir ilkedir.
Halkla ilişkiler yoluyla olumlu bir kurumsal imaj yaratabilmek için gerekli görülen diğer
ilkeler ise; dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluktur (Tikveş, 2003: 50).
Gerçekleştirilen tüm halkla ilişkiler etkinliklerinin amacı kuruluş ile hedef kitleleri
arasında karşılıklı güven yaratmak, kuruluşa duyulan ilgiyi arttırmak ve sağlam bağlar
kurmaktır. Halkla ilişkiler etkinlikleri, kurumun genel imajını oluşturmaya yönelik olabileceği
gibi fabrika açılışı, yıldönümü kutlamaları gibi özel gereksinimlerden kaynaklanan ya da
yaşanan ekonomik bir kriz, büyük bir iş kazası gibi kriz halkla ilişkileri gerektiren etkinlikler
olabilir.
Gerek genel gerekse özel amaçlı tüm halkla ilişkiler etkinliklerinin planlama
aşamasında belirlenmesi gereken amaç, hedef ve stratejiyi sağlıklı saptayabilmek ve her
halkla ilişkiler etkinliği sonunda verilen mesajların birbirini tamamlayan mesajlar bütünü
yaratmasını sağlamak için kurum kimliği, kurum kültürü ve görsel kimlik kavramlarının
olduğu gibi tanımlanmış olması gerekir.
Bir halkla ilişkiler planlamasının amacı ve statejisi kendi içinde tutarlı ve mantıklı
olabilir. Hedef kitle ve yöntem seçimi doğru ve yaratıcı olabilir. Ancak, kurum kimliği ve
kurum kültürünü temel almayan bir planlama sonucunda kurum hakkında verilen mesajın
doğru bilgiye dayanan bir iletişimi gerçekleştirmesi olanaklı değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurumlar, hedef kitlelerinin algılarında pozitif bir imaja sahip olabilmek için halkla
ilişkiler stratejileri ve faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, halkla ilişkiler ve imaj
çalışmaları arasında ilişki bulunmaktadır. Halkla ilişkiler disiplinin temel amacı kurum imajı
oluşturmaktır. Güçlü bir kurum imajı oluşturabilmenin yolu dört aşamadan geçmektedir.
Halkla ilişkiler uzmanlarının etkin rol oynadığı bu dört aşama; altyapı kurmak, dış imaj
oluşturmak, iç imaj oluşturmak ve soyut imaj oluşturmak.
Altyapı kurmak, kurum imajının uzun vadede sonuçlar getirebilmesi için önemlidir.
Güçlü bir altyapı üzerine kurulmayan imaj, kısa vadeli olacağı için imaj adına yapılan
çalışmalar sonuçsuz kalacaktır. Kurum imajı yaratmanın ikinci basamağı dış imaj
oluşturmaktır. Dış imaj, kurumun dış çevresinin kurum hakkındaki algılarıdır. Kurumun dış
çevresi kadar iç çevresinin de kurum hakkındaki düşünceli son derece önemlidir. Üçüncü
aşamada yer alan iç imaj oluşturma, çalışanların kurum hakkındaki algıları üzerinden
gelişmektedir. İmaj oluşturmanın son basamağı soyut imaj oluşturmadır. Soyut imaj, hedef
kitlenin kurumdan duygusal olarak fayda sağlamasıdır.
Halkla ilişkiler uzmanları tarafından yapılan başarılı bir imaj çalışması sonucunda
oluşturulan kurum imajı, kuruma bir çok üstünlük sağlayacaktır. Güçlü bir kurum imajı,
kuruma duyulan güvenin artması, hedef kitlenin sempatisini kazanma, çalışanların
motivasyonlarının artması, medyada olumlu haberlerin yer alması, yatırımcıların
desteklemesi, kriz zamanlarının kolaylıkla atlatılması gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.
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Uygulamalar
Türk Hava Yolları (THY), kabin memurlarının (hostes) giyeceği yeni üniformalarının
tasarımları konusunda 6-7 ünlü modacıya teklif götürdü. Modacıların hazırlayacağı
tasarımlardan en güzeline ise THY yönetimi ve yolcular karar verecek. Kurumsal kimliği
taşıyan ve daha da önemlisi herkes tarafından beğenilen yeni hostes kıyafeti tasarımı
konusunda çalışma yürüttüklerini bildiren THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu,
THY’nin uluslararası arenada yükselen imajına katkı sağlayacak hostes üniformalarının
taşıması gereken özellikleri konusunda modacılara hiçbir kısıtlamada bulunmadıklarına dikkat
çekerek, hazırlanan kıyafetlerin yaklaşık 20 gün içinde THY yönetimine sunulacağını
kaydetti. Tasarımların, düzenlenecek defile ile havacılık ve moda sektöründen uzmanların
yanı sıra ünlü simalardan oluşacak jürinin beğenisine sunulacağını dile getiren Topçu,
“Mümkün olduğunca uzun süre kullanacağımız, şirketin kurumsal kimliğini temsil edecek ve
her yönüyle beğenilen en şık kıyafeti belirlemeye çalışıyoruz. Defilede sunulan en iyi 3 kabin
memuru üniformasını seçtikten sonra bu kıyafetleri internette yolcuların beğenisine de
sunabiliriz. Amacımız, her kesimin övgüsünü kazanacak en iyi ve en güzel hostes kıyafetini
belirlemek” dedi.
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Uygulama Soruları
1) THY kabin memurlarının giyeceği yeni üniformalarının kurum imajına etkisi
nelerdir? Değerlendiriniz.
2) THY kabin memurlarının giyeceği üniformalara yönetim ile beraber yolcularında
karar vermesi durumunu imaja katkısı açısından değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1)
Bir işletmenin ya da özel veya kamu kuruluşunun bağlantı kurduğu, kurabileceği
kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için yaptığı sürekli ve
örgütlenmiş bir yönetim görevine ne ad verilmektedir?
a)

Kurumsal sosyal sorumluluk

b)

İmaj çalışmaları

c)

Reklam

d)

Halkla ilişkiler

e)

Marka yönetimi

2)
“Halkla ilişkilerin temel amacı bir ürünün satılmasından ziyade
…………………………...” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru
biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Kurumun tanıtımının yapılmasıdır

b)

Kurum imajını yükseltmektir

c)

Ürünün tanıtımının yapılmasıdır

d)

Kurumun reklamının yapılmasıdır

e)

Yatırımcıların ilgisini çekmektir

3)

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kurumsal amaçlarından biri değildir?

a)

Özel girişimciliğin özendirilmesi

b)

Kurumun finansal değerinin yükseltilmesi

c)

Kurumun duyulan saygının artması

d)

Kurumun küresel gelişime ayak uydurarak varlığını koruması

e)

Çalışan sayısının arttırılması

4)

İmaj kavramının kökeni hangi alana dayanmaktadır?

a)

Halkla ilişkiler

b)

Reklam

c)

Sosyal psikoloji
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d)

Propaganda

e)

Pazarlama

5)
1955 yılında imaj kavramını, ürün ve hizmet faaliyetleri ile sınırlandıran
aşağıdaki isimlerden hangisidir?
a)

Gardner ve Levy

b)

Lippman

c)

Gray ve Balmer

d)

Habermas

e)

Kurt Huber

6)
“………………… kavramı, firmanın olumlu ve güçlü bir imaja sahip bir
markasının yine kurumun başka markalarına olumlu olarak yansımasıdır.” ifadesinde boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Yabancı imaj

b)

Ayna imajı

c)

Şemsiye imaj

d)

İstenilen imaj

e)

Transfer imaj

7)
“..........., kurumda çalışanlar ve kurumun hedef kitleleri gözünde oluşan ve
kuruma ruh kazandıran, ona kuru ve soyut bir kavram olmaktan öte bir anlam katan değerdir.”
ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a)

Finansal değer

b)

Kurum imajı

c)

Kurum felsefesi

d)

Kurumsal yönetim

e)

Marka yönetimi
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8)

Kurum imajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Dolaylı ya da dolaysız algılar sonucunda oluşabilir..

b)

Deneyimler sonucunda oluşabilir.

c)

Bir kurumun gerçek görüntüsünün bir yansıması olarak bilinir.

d) Kurumların
tasarımlardır.
e)

rakiplerinden

farklılaştırmaları

amacıyla

yapılan

görsel

Etkileşim içinde olduğu alanlar bulunmaktadır.

9)
Halkla ilişkiler uzmanının güçlü bir kurum imajı oluşturmak için atacağı ilk
adım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dış imaj oluşturmak

b)

İç imaj oluşturmak

c)

Altyapı kurmak

d)

Soyut imaj oluşturmak

e)

Somut imaj oluşturmak

10) “................, bir örgütün kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak için oluşturduğu
karakteristikler toplamıdır.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru
biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Kurum kültürü

b)

Kurumsal değerler

c)

Kurum kimliği

d)

Kurum felsefesi

e)

Kurum imajı

Cevaplar: 1) d, 2) b, 3) e, 4) c, 5) a, 6) e, 7) b, 8) d, 9) c, 10) c
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, kriz yönetimi, risk iletişimi ve sorun yönetimi irdelenecektir. Stratejik
halkla ilişkilerin alanlarından olan bu kavramlarla ilgili bilgiler aktarılacaktır. Kriz yönetimi,
risk iletişimi ve sorun yönetimi kavramlarının tanımları ve özellikleri ele alındıktan sonra bu
kavramların halkla ilişkiler açısından önemi üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kriz yönetimi nedir?
2) Kriz yönetiminde halkla ilişkiler çalışmaları nelerdir?
3) Risk ve risk iletişimi nedir?
4) Sorun yönetimi ile halkla ilişkiler arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kriz Yönetimi, Risk Kriz
Yönetimi,
Risk
İletişimi ve Sorun İletişimi
ve
Sorun
Yönetimi
Yönetimi’nin
kavramsal
çerçevesi
çizilerek,
bu
kavramların halkla ilişkiler
disiplinindeki
önemi
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Kriz Yönetimi, Risk İletişimi ve Sorun
Yönetimi
alanındaki
kitaplar
incelenecek, halkla ilişkilerde kriz
yönetimi, risk iletişimi ve sorun
yönetimi süreçleri aktarılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
• Kriz: İşletmenin ödeme gücünü durduran ve performansını etkileyen acil ve
beklenmeyen olaylardır.
• Kriz Yönetimi: Kriz ile mücadele etmek için ve maruz kalınan fiili zararı
azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsurdur.
• Risk İletişimi: Kurumlar, gruplar, bireyler arasında görüş ve bilgi değişimini
içeren interaktif bir süreçtir.
• Sorun Yönetimi: Sorunları tahmin etmeye, tehditleri önceden görmeye,
sürprizleri en aza indirgemeye, sorunları çözmeye ve krizleri önlemeye yönelik proaktif ve
sistematik bir yaklaşımdır.
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Giriş
Bu ders kapsamında, kriz yönetimi, risk iletişimi ve sorun yönetimi tartışılacaktır. Kriz
kavramı ve krizin ortak özellikleri aktarılarak kriz yönetimi üzerinde durulacaktır. Kriz
yönetimi ile kriz iletişiminin farkı ve halkla ilişkilerde kriz yönetimi ele alınacaktır. Krizin
yakın ilişkide olduğu risk kavramı hakkında bilgiler paylaşılacak, risk iletişimi ile risk iletişim
süreci irdelenecektir. Ders kapsamında risk türlerinden itibar riski ve itibar riski yönetiminde
halkla ilişkilerin rolü üzerinde durulacaktır. Kriz ve risk ile bağlantılı, stratejik halkla
ilişkilerin bir parçası olan sorun yönetimi hakkında bilgiler paylaşılarak sorun yönetiminin
beş aşamasına değinilecektir.
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6. KRİZ YÖNETİMİ, RİSK İLETİŞİMİ VE SORUN YÖNETİMİ
6.1. Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi kavramına geçmeden önce kriz kavramının tanımı yapılmalıdır.
Etimolojik olarak incelendiğinde, kriz sözcüğü Yunanca “ayrılmak” anlamına gelen krisis
sözcüğüne dayanmaktadır. Oxford sözlüğü, krizi “daha iyi ya da daha kötüye gitmek için
dönüm noktası” olarak tanımlamaktadır. Türkçe sözlüğünde ise, “sonucu tehlikeli olabilecek
durum, bunalım” şeklinde ifade edilmektedir (Narbay, 2006: 5).
Jımınez’e (2001) göre; “Kriz, işletmenin ödeme gücünü durduran ve performansını
etkileyen acil ve beklenmeyen olaylardır.” Dinçer’e (1998) göre; “Beklenmeyen ve önceden
sezilemeyen acele cevap verilmesi gereken örgütlerin önleme ve uyum mekanizmalarını
etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim
durumu krizdir.” Aydede’ye göre ise kriz; “Beklenmeyen ve ani olarak ortaya çıktığı zaman
var olan düzeni bozan, yıkıcı özelliği olan olaylardır.” (Aydede, 2002: 160).
Coombs ve Holladay ise krizi “paydaşların önemli beklentilerini tehdit eden ve
kuruluşun performansını ciddi şekilde etkileyebilen, olumsuz çıktılara neden olan, daha
önceden tahmin edilemeyen bir olayın algılanması” olarak tanımlamaktadır (Coombs ve
Holladay, 2007: 2-3).
Kriz, bir kuruluşun üst düzey hedeflerini tehdit eden, kuruluşun varlığını tehlikeye
sokan ve kuruluşun hızlı tepki göstermesinin zorunlu olduğu özel durumlardır. Bu
tanımlardan hareketle kriz durumunun ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Budak ve
Budak, 1995: 201):
-Kriz kurumun üst düzey hedeflerini, hatta varlığını tehdit eder.
-Krizde kurumun tehlikeleri öngörme ve önleme mekanizmaları yetersiz kalır.
-Kriz durumlarında kurum çok büyük bir zaman baskısıyla karşılaşır.
-Kriz durumunda beklenmedik ve ani değişiklikler söz konusu olur.
-Kurumun üst düzey yöneticileri ve çalışanları gerilimli bir süreç yaşarlar.
-Kurumda krizden kaynaklanan bir endişe ve tedirginlik gözlenir.
Kriz yönetimi ise “kriz ile mücadele etmek için ve maruz kalınan fiili zararı azaltmak
için tasarlanmış bir dizi unsurdur” (Coombs, 2007: 5).
Kriz yönetimi; krizi ve nedenlerini saptamayı, onları analiz etmeyi, gerekli önlemleri
uygulamaya koymayı, bunlara dayanarak gelecekteki krizleri öngörmeyi, krizler ortaya
çıktığında daha önce hazırlanan planları uygulamayı ve krize karşı önlemler almayı içerir. Bir
başka tanımda ise, kriz yönetimi, krize ve krizin olası etkilerine karşı yapılması gerekenlerin
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belirlenmesi, planlanması ve yerine getirme süreci olarak ifade edilmiştir (Okumuş, 2003:
204-205).
Kriz yönetiminde temel amaç, krizlerin önceden tespit edilip, gerekli
sınıflandırmaların yapılarak, bu olumsuzluklara karşı önlem alarak mevcut yapıdan yeni
deneyimler kazanarak en hızlı bir şekilde eski gücüne kavuşan işletmelerin oluşturulmasıdır.
Kriz yönetmek, olası bir kriz halinde, krize karşı sensörlerle algılanarak, değerlendirilip,
işletmenin muhtemel krizden en az zararla kurtulması için gereken tüm önlemlerin alınıp
uygulanmasıdır. Kriz yönetmenin amacı, işletmeyi krize karşı hazır tutmaktır (Karaköse,
2007: 5-6).
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi’nin birbirini destekleyen ayrı kavramlar olduğunu
söylememiz gerekiyor. Çünkü, kriz yönetimi; krizin teknik anlamda yönetimine
yoğunlaşırken, kriz iletişimi; yaşanmakta olan kriz gerçeği ve alınan önlemlerin
“algılanmasına” yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır (Narbay, 2006: 34).
Kriz iletişimi ise kriz yönetiminin yaşamsal bileşenidir. Kriz ya da kriz tehdidi
enformasyona ihtiyaç gösterir. İletişim yoluyla, enformasyon elde edilir, bilgi haline getirmek
için işlenir ve diğerleri ile paylaşılır. İki temel kriz iletişimi türü vardır: krizde bilgi yönetimi
ve paydaş tepkisi yönetimi. Krizde bilgi yönetimi; kaynakların tanımlanması, enformasyon
toplama, enformasyonun analizi, bilginin paylaşımı ve karar verme konularını içerir. Kriz
ekibinin, kamuya kriz ile ilgili tepki vermek için yaptığı çalışmaları kapsar. Paydaş tepki
yönetimi ise; paydaşların yaşanan krizi, krizdeki kuruluşu ve kuruluşun kriz tepkisini
algılamalarını etkilemek için kullandığı iletişimsel çabaları içerir (Coombs, 2007: 17-25).
Kriz gerçekleştiğinde kamunun ve paydaşların artan heyecanı, tepki vermek için sınırlı
zamanın olması, olgulara sınırlı ulaşma ve de bu belirsizlik ortamında oluşan ‘vakum’(ki
söylenti, dedikodu, spekülasyon ve varsayım içine çeker) birbirine eklemlenir. Bütün bunların
sonucunda da ortaya istikrarsız bir enformasyon ortamı çıkar. İşte ‘kriz iletişimi yönetimi’ de
bu istikrarsız enformasyon ortamının yönetilmesidir (akt. Çınarlı, 2014: 99).

6.1.1. Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler
Kurumun beklenmedik bir zamanda, istenmeyen ve çözümü acil olan bir durumla
karşılaşması halinde krizden söz edilir. Son yılların olgusu gibi görünen “halkla ilişkilerde
kriz yönetimi” kavramı, aslında Ivy Lee’nin 1902’de yaşanan ve 1906’da tekrar patlak veren
Antrasit kömür greviyle ilgili aldığı tedbirlerde kendini göstermiş; bu tedbirler aynı zamanda
kamuyu bilgilendirme modelinin temel felsefesini teşkil etmiştir (Peltekoğlu, 2001: 313).
Kriz yönetiminin temeli, her düzeyde ve her evrede kriz iletişimin başarısına dayanır.
Olası bir krizi fark ederek sistemli bir süreç dahilinde ortaya çıkmasını önlemek,
önlenemiyorsa krizin etkilerini minimize ederek krizle başa çıkmak ve kriz sonrasında
işletmeyi eski durumuna kavuşturmak, hatta gösterilen çabalar başanlıysa krizi bir sıçrama
tahtası gibi kullanarak daha üst düzeye taşımakta halkla ilişkiler uygulamalarının rolü çok
büyüktür (Narbay, 2006 : 3).
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Halkla ilişkiler birimleri, kriz yönetim sürecinde hedef kitle ve medyayla iyi ilişkiler
geliştirme, kamuoyunu sürekli bilgilendirme gibi konularda aktif görev alır. Bunun yanı sıra
halkla ilişkiler birimi işletmenin karşılaşabileceği olası krizlerle ilgili işletme yöneticilerine
nelerin yanlış gidebileceği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarılarda bulunur.
Zira halkla ilişkiler, sorunlu ilişkileri engellemeye çalışan ve çeşitli meseleleri, eğilimleri
önceden tahmin etmeye çalışan bir uygulamadır (Can, 2015 : 74).
Halkla ilişkiler, sadece kurumun yönetim felsefesini etkilemez, aynı zamanda bu
felsefenin hedef kitlelere iletilmesini, kurumla hedef kitleleri arasında iletişim kurulmasını
sağlar. Kriz döneminde halkla ilişkiler, iç ve dış iletişim planları oluşturulması, basınla
ilişkilerin yürütülmesi, bunların kurum hedefleri doğrultusunda yürütülmesi, kriz sonrası
kurumun imajının sağlamlaştırılması üzerine odaklanır. Halkla ilişkiler, kurum yönetiminin
kriz yönetimine duyarlı hale getirilmesi, kurum performansıyla kamu beklentisi arasında
paralellik sağlanması, kurumun itibarı ve hedefleri doğrultusunda halkla ilişkilerinin
yürütülmesi, bilgi akışının kontrol edilmesi, acil tepki verilmesi, tüm açıklamaların kontrol
edilebilir olmasının sağlanması, kurumun yetkili bilgi kaynağı hale gelmesi gibi kriz
yönetimini ilgilendiren önemli konularda somut adımlar atılmasını sağlar (Özdemir, 1994:
78). Atılan bu halkla ilişkiler adımları, kriz öncesi, kriz anında ve kriz sonrasında olmak üzere
3 süreçten oluşmaktadır:

6.1.1.1. Kriz Öncesi Halkla İlişkiler Çalışmaları
Tehdit edici durumların gelişmesinden sonra, onlarla uğraşmak kadar, bu durumların
önünde gitmek de halkla ilişkilerin sorumluluk alanına girer. Bir krizi tahmin etmek, her
zaman mümkün olmasa da bazı hallerde birtakım uyarıcı sinyalleri gözlemlemek olasıdır.
Halkla ilişkiler personeli şirketin erken uyarıcı sistemi gibi hizmet görmelidir. Potansiyel
tehlike; medya, hükümet oturumları ve araştırmalar, rekabet, seçim gibi çeşitli yerlerde tespit
edilebilir. Bu alanların gözlenmesi halkla ilişkiler uygulayıcısını yaklaşan bir krizden
haberdar edebilir. Bu erken uyarıcı sistemiyle kontak halinde olmak, halkla ilişkilerin sorumluluğundadır. Halkla ilişkiler uzmanı, bilgiyi alır ve durumu daha sonra yönetime
yorumlar. Bu durumda halkla ilişkiler uygulayıcısının görevi; yalnızca kriz dönemlerinde
şirketi savunan bilgiler yaymak değil, aynı zamanda yönetimle irtibat kurmak ve örgütün
hedef kitleleriyle örgüt arasında iki yönlü iletişime hazırlıklı olmaktır (Narbay, 2006: 104).
Halkla ilişkiler birimlerinin krizleri tahmin edemeseler bile, sorun olabilecek konuları
ve zayıf noktaları belirlemesi gerekmektedir. Olasılıklar öncelik sırasına göre gruplandırılmalı
ve her bir olası kriz senaryosu için sorular, yanıtlar ve çözümler belirlenmelidir. Strateji
oluşturulduktan sonra üst yönetim bilgilendirilmeli, kriz tanımı oluşturulmalı ve medya ile
ilişkilerin planlanmasına halkla ilişkiler önder ve yardımcı olmalıdır (Görpe, 2001: 28).
Krizden önce halkla ilişkiler çalışmaları gerçekleştirmek için bir hazırlık aşaması
gerekir. Bunların başında işletmenin krizi tanımlaması, dış ilişkilerin değerlendirilmesi, kriz
esnasında krizi kontrol etmek amacıyla krizi yönetecek ekip oluşturulması, oluşan bu ekibin
çalışmalarını gerçekleştireceği alanın, kriz esnasında gönderilecek olan dış mesajların hangi
iletişim kanallarıyla yapılacağının belirlenmesi ve krizi yönetecek ekip içerisinde kriz
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sözcüsünün belirlenerek verilecek olan mesajın tek bir noktadan çıkmasını sağlamak, kriz
yönetiminin hazırlık aşamasında büyük önem taşır (Çitekci, 2016: 83).
Kriz öncesi örgüt içindeki hazırlıkların yapılması ve örgütün krizi karşılayabilmek için
kriz yönetiminin hazırladığı kriz yönetim planını oluşturması gerekmektedir. Burada halkla
ilişkilere düşen, örgütün krize duyarlı olmasını çeşitli faaliyetlerle sağlamasına ve kriz ortamı
oluştuğunda ise, çok fazla zarar görmeden kriz durumunun atlatılmasına öncülük etmesidir
(Akdağ, 2005: 6).

6.1.1.2. Kriz Döneminde Halkla İlişkiler Çalışmaları
Kriz öncesi dönemde yapılan çalışmalara rağmen krize engel olunamayabilir. Krizin
ortaya çıkmasıyla birlikte kriz yönetimi ekibi etkin bir biçimde rol almaya başlar. İlk olarak
ikincil krizlerin tetiklenmemesi için, eğer can kayıpları var ise daha fazla can kaybını
önlemek, alt yapıyı yeniden kurmak veya onarmak, mali zararları iyileştirmek, sosyal
etkinlikleri yeniden kurmak ve duygusal iyileşme sağlamak gerekmektedir (Ren, 2000: 1415).
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
(Özkan, 2009: 97).
Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler yönetimine düşen görevleri şu şekilde özetlemek
mümkündür (Budak ve 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 medyanın
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.
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6.1.1.3. Kriz Sonunda Halkla İlişkiler Çalışmaları
Örgüt krizden çıktığı zaman, bütün bunların ışığında kriz yönetim planı gözden
geçirilerek gerekli değişiklikler yapılmalı, karşılaşılabilecek yeni bir kriz öncesinde
kullanılacak kriz yönetim planının işlerliği artırılmalıdır (Haşit, 2000: 114).
Kriz sonrası dönemde yürütülmesi gereken halkla ilişkiler çalışmaları; hem örgüt içi
hem de örgüt dışına yönelik olarak gerçekleşmektedir. Halkla ilişkiler çalışmalarından
öncelikle beklenen; kriz döneminde bozulan örgütsel iletişim yapısını tekrar sağlıklı bir
biçimde işleyecek hale getirmektir. Örgüt dışına yönelik olarak da kriz döneminde dış hedef
kitle ile örgüt arasında zedelenen ilişkileri onarmak, yeniden yapılandırmak, örgüte yönelik
olarak gelişen güven problemleriyle mücadele ermek, kamuoyunun yeniden yapılanma
sürecinde örgüte destek vermesini sağlamak ve örgüte yönelik algıları olumlu düzleme
çıkarmak adına çeşitli faaliyetler yürütülmelidir (Narbay, 2006: 124):
Kurumsal kültüre yönelik çalışmalar: Kriz sonrası dönemde örgütün kültürel
yapısında krize kaynaklık eden, krizi körükleyen olumsuzlukların saptanması ve bunların
giderilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesi, ayrıca kriz sonrası yeniden yapılanma sürecini
destekleyecek dinamiklerin kültürel yapı içine entegre edilmesi gibi etkinliklerin koordine
edilmesinin büyük önemi bulunmaktadır.
Kurumsal imaja ilişkin çalışmalar: Kriz döneminde zedelenen kurum imajını tekrar
güçlendirebilmek adına çalışmalar yürütülmesinin yadsınamaz kazançları vardır. Bu noktada
halkla ilişkiler yönetiminden destek alınması uygun olacaktır.
Örgütsel yapıya ilişkin çalışmalar: Kriz döneminde merkezileşen örgüt yapısı kriz
sonrasındaki yeniden yapılanma sürecinde merkezi yapıdan uzaklaşmalı, organik bir
yapılanma sürecine girmelidir. Ayrıca örgütsel esnekliği sağlaması gibi yapıya ilişkin
çalışmalar kriz sonrasında önem taşımakta ve örgütün tekrar krizle karşılaşma riskini
zayıflatıcı bir önlem olarak düşünülmektedir.
Kriz yönetiminin başlıca ilkeleri, stratejik yönetimle etkileşim içinde olması, bir
planlama olayı olması, halkla ilişkilerle bizatihi ilgili olması, uzman istihdamı ve dışarıdan
bilgi desteği alınmasını teşvik etmesi, eğitici programların olması, etkili bir iletişim,
koordinasyon gerektirmesi ve risk yönetimini barındırması olarak sıralanabilir (Barton, 1994:
63).

6.2. Risk İletişimi
Risk sözcüğü arzulanan, planlanan bir şeyin gerçekleşmemesi veya başka bir ifade ile
istenmeyen bir olayın ya da olaylar setinin ortaya çıkma olasılığını ifade etmektedir (Turanlı
vd., 2002: 1). Risk, plan ve karar sonuçlarındaki belirsizliktir, kaçınılmazdır, stratejik
hedeflerin bir fonksiyonudur (Burnaby ve Hass, 2009: 540).
The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission
(COSO)’nun tanımına göre risk “bir olayın meydana gelme ve kurumun hedeflerine ulaşma
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başarısını kötü etkileme olasılığıdır.” İyi durum ya da olayların oluşumunu sağlamak veya
kötü durum ya da olayların oluşumunu engellemek amacıyla risklerin iyi yönetilmesi
gerekmektedir (Reding vd.,2009: 3-4).
Risk yönetimi ise risk analizi sonucunda ortaya konan ve yorumlanan risklerin önüne
geçmek ve/veya azaltmak amacıyla uygun, etkin karşı maliyet önlemlerinin alınması
işlemidir. Risk yönetimi, örgütün güvenlik ihtiyaçlarına göre, taşınabilir risk oranını belirler
ve bunun sonucunda uygun karşı önlemlerin seçilmesi işlemini gerçekleştirir (Pira ve Shodol,
2004: 47 akt. Uzunoğlu ve Öksüz, 2008: 115).
Risk yönetimi başlığı altında yer alan risk iletişimi; kurumlar, gruplar, bireyler
arasında görüş ve bilgi değişimini içeren interaktif bir süreçtir. Risk iletişimi, riskin doğasına
ilişkin çok yönlü mesajları, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için
kurumsal ya da yasal düzenlemeleri risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili
açıklamaları kapsar (Wiedemann vd., 90). Risk iletişimi süreci genel itibarıyla beş aşamadan
oluşur (CDC, 2013: 5, akt. Eryeşil, 2015: 95-96):
•

Tehlikeyi tanımla.

•

Riskleri belirle.

•

Politika geliştir.

•

Politikayı hayata geçir.

•

Politikayı ölç ve değerlendir.

Sakurai ve Scarbrough’a (2006) göre risklerden kaçmak imkansızdır. Aslında riskler
aynı zamanda fırsatların kaynaklarını içermektedir. Önemli olan risklerle yüzleşmek ve uygun
bir şekilde onları yönetebilmektir. Larkin’e göre kurumların riskleri yönetmesinin zor
olmasının nedenlerini şöyle sıralamaktadır (Larkin, 2003: 3, akt. Uzunoğlu ve Öksüz, 2008:
115):
Öncelikle kurumlar, küresel bir çevrede çalışmakta ve rekabet etmektedir, farklı
kaynaklardan ve yerlerden riskler oluşmaktadır. Bu nedenle potansiyel risklerin takibini ve
yanıtlanmasının zorluğu,
Kurumlar daha öncekinden çok daha fazla inceleme altındadır. Çeşitli grupların,
bağlantılı küresel elektronik medya, internet sayesinde bilgiye (gerçeklere dayanan ya da
algısal) erişmesi ve onu milyonlarca tüketiciye iletmesi,
Kurum davranışlarında ve performansında şeffaf olmalı, kurumun paydaşlarını
etkileyen konularda onları bilgilendirmek ve onlara danışma zorunluluğu olması,
-

Paydaş algılamalarının en büyük değiştirici olması.

173

Kurumlar birçok riske maruz kalmaktadır. Bu riskler; genel olarak pazar riski,
operasyonel riskler, finansal riskler, kredi riskleri ve itibar riski olarak sıralanabilir (Joosub
2006: 11). Ders kapsamında, halkla ilişkilerde itibar riski ele alınacaktır.

6.2.1. İtibar Riski
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 (Argüden, 2003: 11).
İtibar riski, kurumun iş ve işlemlerinde suistimallerin meydana gelmesi nedeniyle
toplum ve paydaşlar nezdinde kaybedeceği güven ve itibarın belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen tahminlerden oluşmaktadır (Topaloğlu, 2013: 208). İtibar riski kurumların iş
uygulamaları hakkında potansiyel olumsuz ün olarak tanımlanabilmektedir (Perry ve
Fontnouvelle, 2006).
İtibar riski, paydaşların olumsuz fikirlerinin kurumun şimdiki ve gelecekteki
kazanımları üzerinde olumsuz etki oluşturmasıdır ve kurum markasında meydana gelen değer
kaybı ya da kurumun inandırıcılık yeteneğindeki kayıptır (The Bulletin- Ten Keys to
Managing Reputation Risk, 2013: 1).
İtibar riski, bir kurumun faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal
düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda o kuruma duyulan güvenin azalması veya
kurumun itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir (Savram ve
Karakoç, 2012: 329). Argüden’e göre itibar açısından önemli risk alanları şunlardır:
•

Çalışma şartlarının işçi ve çevre sağlığına zarar vermesi,

•

Ürünün beklenmedik etkilerinin sorun yaratması,

•

Ürün tasarım hatası nedeniyle ürünlerin geri toplanması,

•

Kurumsal yönetişim konusundaki sorunlar,

•

Etik olmayan davranışların ortaya çıkması,

•

Satılan ürüne/hizmete servis verilememesi,

•

Hükümet politikalarının değişmesi gibi konulardır.

Bu alanlardan her biri için risk planlaması yapmak; kurumsal itibarı korumak için
gereklidir. Bu bağlamda en önemli görev halkla ilişkiler departmanına düşmektedir.

6.2.2. İtibar Riskinin Yönetimi ve Halkla İlişkiler
İtibar riski belirli olaylar ya da yanlış yönetim uygulamalarından kaynaklanan yanlış
tanıtımlardan ortaya çıkmaktadır (Booth, 2000: 201). İtibar riskinin yönetilmesinde amaç,
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kurumu risklerden olabildiğince korumaktır. Bunu sağlamak için de genellikle, “teşhis,
değerlendirme ve yönetim” olarak bilinen bir sisteme başvurulur. Bu kapsamda itibar riskini
yönetmek, tanımlanmış bir riskin kabul edilebilirliği ile tanımlanan ve değerlendirilen bu
riskin hangi eylemle yatıştırılıp yatıştırılmayacağının veya kontrol edilip edilmeyeceğinin
kararlaştırıldığı bir süreç olarak ifade edilebilir (Çakır, 2012: 102).
Kurumlar yapılandırılmış bir plan ile itibar risklerini yönetmelidir. Bu riskler etkin bir
şekilde yönetilemez ise; gelirlerin azalması, maliyetlerin artması, tedarikçilerle ve müşterilerle
olan ilişkilerin bozulması, yetenekli çalışanların kaybedilmesi ve çalışanlarda aidiyet
duygusunun yitirilmesi, gerek doğrudan ürün ve hizmetler ile ilgili olan gerekse kurumun
amaçlarına ilişkin verimliliğin azalması, değerlerde uyuşmazlık ve halkla ilişkiler krizleri gibi
sonuçlarla yüzleşmek kaçınılmaz olmaktadır. Kurumsal itibarın tamir edilemez şekilde
yıkılmasının önlenebilmesi için kriz dönemlerinde sürekli, açık ve dürüst bir şekilde
paydaşlarla iletişim kurulmalıdır (Joosub, 2006: 30–31). Bu doğrultuda kurumlar toplumun
ilgisini koruyacak halkla ilişkiler programları oluşturmalıdır (Rayner, 2003: 111).
Collins (2002), kriz dönemlerinde kurumun itibarının onarılmaz bir şekilde zarar
görmesini engellemek için yönetimin paydaşları ile süreklilik taşıyan, açık ve dürüst iletişim
kurması gerektiğini vurgulamaktadır. Halkla ilişkilerin temelini oluşturan çift yönlü iletişim
akışı, itibar risk yönetiminin başarısı açısından kilit bir rol üstlenmektedir. Sürecin her
aşamasında tutarlılık taşıyan iletişim mesajları ile paydaşlar bilgilendirilmekte, paydaşlardan
alınan bilgiler doğrultusunda itibar risk yönetimi çalışmalarına yön verilmektedir. Bu
bağlamda kurumların geliştirdikleri itibar risk yönetimi basamaklarının başarısının halkla
ilişkiler çalışmalarının etkinliği doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek mümkündür
(Uzunoğlu ve Öksüz, 2008: 118).
İtibar risk yönetim sürecinde basamaklar geliştirilmekte ve bu basamaklar
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Resnick (2006: 1), itibar riski yönetimini 8
basamağa ayırmıştır:
•

İtibarsal risk öğelerinin ve paydaşların tanımlanması,

•

Öğeler ve paydaşlarda önceliklerin belirlenmesi,

•
Ulaşılabilir
tanımlanması,

itibara

ait

bilgilerin

kaydedilmesi

ve

bilgi

•

Kontrol araçlarının ve metodolojisinin tasarlanması,

•

Denetlemenin yürütülmesi,

•

Elde edilen bulguların birleştirilmesi ve yönetime rapor edilmesi,

•

Taslak çözüm yolu dokümanlarının geliştirilmesi ve uygulanması,

•

İtibar denetim programlarının yaratılması ve gerçekleştirilmesi.

boşluklarının
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İtibarın inşası çok uzun zaman alırken yıkılması beş dakika gibi kısa bir zamanda
gerçekleşebilmektedir. Bu durum dikkate alındığında itibar riskinin yönetimi ile ilgili
yapılması gerekenlerin olduğu gerçeği ile karşılaşılmaktadır. İtibarın yönetimi için on temel
anahtar vardır. Bunlar (The Bulletin, Ten Keys to Managing Reputation Risk, 2013: 1):
-Stratejik Uyum:
Yönetim Kurulunun etkili denetimini sağlama.
Strateji oluşturma sürecine ve iş planlarına riskleri entegre etme
Etkili iletişim, imaj ve marka geliştirme.
-Kültürel Uyum:
Uygun performans teşvikleri ile desteklenen güçlü kurumsal değerler oluşturma.
Kanun ve yönetmeliklere uygun pozitif kültür geliştirme.
-Kalite Taahhüdü:
Paydaşlarla birlikte öncelikli olarak olumlu etkileşimlere odaklanma.
Kamu raporlarının kalitesini sağlama.
-Çalışma Odağı:
Güçlü kontrol çevresi oluşturma.
Rakipler hakkında kurumsal performans bilgisi edinme.
-Kurumsal Dayanıklılık:
Çok bilinen bir riske yönelik dünya standartlarında bir tutum sergileme.
Günümüzde kurumların itibarının korunması her şeyin önünde gelmektedir. İtibarı
tehdit eden krizlerin ne zaman ve nasıl geleceği ise bilinmemekte, kurumların krizlere karşı
her zaman hazırlıklı olması gerekmektedir. Çoğu kurum krizlere hazırlıksız yakalandığı için
çok büyük zararlar görnekte, kurumlarının kamuoyunda itibarları yara almakta, hedef kitlenin
kuruma karşı duyduğu güven unsurunun kriz sonrasında yeniden inşa edilmesi zor olmaktadır.
Bu nedenle kurumların sorun yönetimine önem vermeleri, itibarlarını korumak, deyim
yerindeyse sigortalamak için, muhtemel kriz alanlarını önceden tespit edip zayıf yanlarını
güçlendirmeleri, daha krizler oluşmadan kaynağında ortadan kaldırmak için çaba harcamaları
gerekmektedir (Ural, 2006: 73).
Kriz yönetimi ve risk iletişimi daha iyi anlayabilmek için sorun yönetimi kavramını da
ele almak gerekmektedir. Sorun yönetimine tarihsel serüveni açısından bakıldığında,
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kurumları sorunları yönetmek zorunda bırakan temel dinamiklerin toplumsal çatışmalar,
örgütlenme ve risk yönetimi olduğu görülmektedir (Özel ve Sert, 2014: 88).
Sorun yönetimi, kriz yönetimi ile aynı anlamı taşımadığı için bu iki kavram birbirinin
yerine kullanılmamalıdır. Sorun yönetimi ile ilgili prensiplerin tanımlanması ve
anlaşılmasındaki zorluklar, kısmen, bu konunun kriz yönetimine oranla daha az harekete ve
daha fazla öngörüye dayalı olmasından kaynaklanmaktadır. Sorun yönetimi, değişim
potansiyelini tanımlamak ve kurum üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadan bu değişime dair
kararlara yön vermeyi hedeflediği için inisiyatife dayalı bir yönetimdir. Kriz yönetimi ise
kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceği ile
ilgilenen, tepkilere dayalı bir süreçtir. Kurum ile ilgili kamuoyunda olumsuz algılar ve
tepkiler varsa, kriz yönetimine de ihtiyaç duyulmaktadır (Pira ve Sohodol, 2004: 160).

6.3. Sorun Yönetimi
Halkla ilişkiler literatüründe İngilizce “issue management” olarak kendisine yer bulan
sorun yönetimi, dilimizde sorun yönetimi dışında konu yönetimi ve olay yönetimi gibi
kavramlarla da karşılık bulmuştur (Taşkıran, 2016: 2).
Sorun yönetimi, hem kurum hem de hedef kitlenin yararı için pazarları korumaya,
muhtemel riskleri azaltmaya, yeni fırsatlar oluşturmaya ve kurumun itibarını korumaya
yardım eden stratejik bir süreçtir (Tucker ve Broom, 1993: 38 akt. Özkan, 2009: 106-108).
Sorun yönetimi, problemleri tahmin etme, tehlikeleri önceden görme, sürprizleri en
aza indirgeme ve krizleri önleme nitelikleriyle stratejik halkla ilişkiler yönetiminin etkili bir
aracıdır. Etkili sorun yönetimi, iki yönlü iletişimi, formel çevresel taramayı ve aktif hissetme
stratejilerini barındırdığı için halkla ilişkiler yönetiminin uygulamalarında sıklıkla
kullanılmaktadır (Ural, 2006: 73).
Sorun yönetimi kavramı, sorunun ne olduğunu belirleme, analiz etme ve alternatif
çözüm öneriler sunma gibi stratejik bir yaklaşım içermektedir. Çevredeki değişimleri dikkate
alarak sorunun kaynaklarını bulmak ve neyin değişmesi gerektiğini belirleyerek bu doğrultuda
pratik ve ölçülebilir amaçlar saptamak, stratejik programlar oluşturmak sorun yönetiminin ilgi
alanına girmektedir. Sorun yönetimini, “çevresel değişiklikler karşısında kurumsal tepkiler
oluşturma” şeklinde tanımlamak mümkündür (Geçikli, 2008: 176).
Kurumlar krizlerle karşılaştıklarında çok ciddi kayıplar vermekte; en başta itibarları
zarar görmekte, güven ve kredibiliteleri azalmakta, çalışanların kuruma olan sadakatları
azalmakta, satışlar düşmekte, kar oranları inmekte, verimlilik kaybı yaşanmaktadır. Kurumlar
bu durumlarla karşılaşmamak için mutlaka sorun yönetimi stratejilerini uygulamalıdır. Çünkü
sorun yönetimi stratejilerini yönetim anlayışlarının bir parçası haline getiren kurumlar pazar
paylarını arttırmakta, kurumsal itibarlarını güçlendirmekte, kriz dönemlerinde harcamak
zorunda kaldıkları bütçelerinden ciddi anlamda tasarruf sağlamakta ve hedef kitleleri ile
sağlıklı bir iletişim geliştirdikleri için amaçlarına daha kolay ulaşabilmektedir (Ural, 2006:
75).
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Kriz durumu, kurumlar için aciliyet gerektiren ve hemen önlem alınmaz ise zararın
büyüyeceği bir süreçtir. Kriz durumunda net bir odak noktası, belirlenmiş bir faaliyet çizgisi
ve izleyici profili, çok kısa sürede hedef kitleye iletilmesi gereken mesajlar/bilgiler söz
konusudur. Sorun yönetiminde ise kurumlar gerektiği gibi çalışmalarına engel olabilecek
eğilim, değişiklik ve olayları öngörmeye çalışmakta, olumsuzlukların önüne geçmeye çaba
harcamaktadır. Sorun yönetimi, kurumun geleceğine yönelik bir perspektif ortaya koymakta,
ilerde karşılaşılabilecek sorunları öngörmeyi hedeflemektedir. Bu sorunlar, kurumlar için acil
bir durum da içermeyebilir, ama sorun oluşturabilecek konuların tespit edilmesi, krizlerin
önüne geçilebilmesi için önem taşımaktadır (Pira ve Sohodol, 2004: 161).
Kurumun kriz iletişim yöneticisinin öncelikli görevi sorun yönetimi ile ilgili konuları
gündemine almak olmalıdır. Kriz iletişimi, kriz başladıktan sonra değil daha kriz aşamasına
gelinmeden önce başlatılmalıdır. Bu da ancak sorun yönetimi stratejilerinin uygulanması ile
mümkün olabilecektir. Kriz yönetim ekibi, potansiyel kriz alanları ve konularıyla ilgili bilgi
toplamalı, çevresel faktörleri iyi analiz etmeli, kamuoyunun eğilimlerini yakından izlemelidir.
Bu veriler eşiğinde bir iletişim stratejisi hazırlanmalı ve tüm çabalar krizin oluşmasını
önlemeye yönelik olmalıdır. Etkili sorun yönetimi stratejileri ile kurumlar krizlerden
korunacaktır. Sorun yönetiminin etkili kullanılması sonucu kurumlar;
-Stratejik iş planlama ve yönetim süreçlerini güçlendirirler,
-Kendilerine uygun kurumsal sorumluluk standartları geliştirirler,
-Konuları ve gündemi izleme yeteneğini kazanırlar,
-İletişim ve savunma yeteneklerini geliştirirler (Ural, 2006: 76).
Görüldüğü gibi sorun yönetimi kurumların itibarlarını koruma, krizlerden korunma ve
geleceğe güvenme bakabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Küreselleşme sürecinde
ekonomik ve siyasi krizlerin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkması ve boyutlarının
tahminlerin üzerinde olması, kurumlar için sorun yönetimini daha da önemli hale
getirmektedir. Kurumlar sorun yönetiminin kendilerine sağladığı avantajları kullanarak
krizlerin verdiği ağır tahribatlardan korunma, kurumlarının güvenilirliğini ve itibarını koruma
imkanı elde edebilmektedir (Özkan, 2009: 106-108).
Özetle, sorun yönetimi; kurumların kendisiyle ilgili kamusal politikaların oluşumu
sürecine aktif biçimde katılmasına ve kendisini olumsuz biçimde etkileme potansiyeline sahip
sorunları önceden tespit ederek bunlara yönelik tedbirler almasına yönelik stratejileri
kapsamaktadır. Sorun yönetimi uygulamaları, kurumsal stratejileri etkilemesi muhtemel
sorunların önceden tespit edilmesini ve sorunların ortaya çıkması halinde neler yapılması, ne
tür kurumsal yanıtlar oluşturulması gerektiğinin belirlendiği stratejik bir süreci içermektedir
(Taşkıran, 2016: 3).
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6.3.1. Sorun Yönetimi Süreci
Halkla ilişkiler danışmanları W. Howard Chase ve Barrie L. Jones’un sorun yönetimi
konusunda uzmanlaşan ilk uygulayıcılar olduğunu ve sorun yönetimi sürecini beş temel adım
şeklinde tanımladıklarını belirten Wilcox ve arkadaşları bu aşamalara; 1) sorunun tespiti, 2)
sorunun analizi, 3) strateji seçenekleri, 4) eylem planı, 5) sonuçların değerlendirilmesi
şeklinde yer vermekte ve adımlara ilişkin şöyle açıklamalarda bulunmaktadırlar (Wilcox ve
Cameron, 2009: 256-259 akt. Taşkıran, 2016: 5):
1.
Sorunun Tespiti: Kurumlar hangi kaygı ve sorunların tartışıldığını öğrenmek
için alternatif basını, ana akım medyayı, online chat gruplarını ve aktivist grupların
bültenlerini takip etmelidir. Önem taşıyan ise medya yansımalarının eğilim çizgisini
saptamaktadır.
2.
Sorunların Analizi: Ortaya çıkan bir sorun tespit edildiğinde, bir sonraki aşama
kurum üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesidir. Diğer bir düşünce ise, kurumun
soruna karşı savunmasız olup olmadığıdır.
3.
Strateji Seçenekleri: Eğer kurum ortaya çıkan sorunun potansiyel olarak zarar
verebilir olduğuna karar verirse, bir sonraki adım sorun hakkında ne yapılacağını göz önüne
almaktadır.
4.
Eylem Planı: Bir politikaya karar verildiğinde dördüncü adım bu politikayla
ilgili tüm ilgili hedef kitlelerle iletişim kurmaktır.
5.
Değerlendirme: Uygulanan ve iletişimi gerçekleştirilen politikayla ilgili olarak
son adım ise sonuçların değerlendirilmesidir. Sonuçların değerlendirilmesine ilişkin bu son
aşamada sorulması gereken sorulardan bazıları şunlardır: “Medyada yer alan haberler olumlu
mu?”, “Aktivist gruplar ürünü boykot etmeyi kesti mi?”, “Kadın ve çocuklar için çalışma
koşullarında iyileşme oldu mu?”, “Kurumla ilgili kamuoyunun algısı iyi yönde gelişti mi?”,
vb. Sonuçta eğer kurum yeterli performansı gösterebildiyse bu başarının en büyük ölçütü,
sorunun krize dönüşmüş olarak medyanın gündeminde yer almamış olmasıdır (Özel ve Sert,
2014: 98).
Sorun yönetimi kavramının kapsamı ve sorun yönetimi sürecine ilişkin paylaşılan
bilgilerden hareketle; sorun yönetiminin çevreyi gözlemleme, eğilimleri tespit etme, sorun
teşkil edebilecek olay ya da durumlara ilişkin yönetimi bilgilendirme ve bunlara ilişkin
kurumsal strateji ve yanıtların oluşturulmasına yönelik proaktif bir süreci içerdiği
söylenebilmektedir. Sorun yönetimi, kurumun bağlantı halinde bulunduğu iç ve dış hedef
kitleleriyle ilişki ve iletişim süreçlerinin yönetiminin önemli bir fonksiyonu ve uzmanlık alanı
olarak konumlandırılmalıdır (Taşkıran, 2016: 12).
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6.3.2. Sorun Yönetiminde Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler yönetimi kurumlarda artık en üst yönetim fonksiyonu olarak görev
yapmakta; alınan stratejik kararlarda, hazırlanan uzun vadeli iletişim planlarında, kriz yönetim
süreçlerinde ve sorun önleme faaliyetlerinde etkin rol almaktadır (Özkan, 2009: 111-112) :
Kurumların sadece iletişim faaliyetlerini yürüten, duyurum, promosyon ve medya
ilişkileri görevlerini yapan dar kalıplı bir yapıdan kurtulan halkla ilişkiler yönetimi, kurumları
tehdit eden sorunların tanımlanması, analiz edilmesi, öncelik sırasının belirlenmesi, sorunun
çözümü için stratejik planın hazırlanması, hatta sonuçlann değerlendirilmesi konularında çok
önemli roller üstlenmektedir.
Halkla ilişkilerin iki yönlü simetrik modeli, sorun yönetiminin en çok ihtiyaç duyduğu
bilgilerin toplanması konusunda önemli yardımlarda bulunacak, hem sorunun kaynağının
bulunması hem de sorunun çözümü için gerekli bilgi kaynaklarını sorun yönetim ekibine
sağlayacaktır. Çünkü halkla ilişkiler yönetiminin öncelikli görevi, hedef kitleyi tüm detayları
ile tanımak, kurumun çevresi ile çok yalan ilişkiler geliştirmek ve ayrıca ülke gündemini,
ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri yakından izlemektir. Aynı şekilde kurum içi iletişim
ve etkileşim konusunda da halkla ilişkiler yönetimi öncelikli bilgi sahibidir. Kurum
çalışanlarının verim ve motivasyonlarının arttırılması, istek ve beklentilerinin bilinmesi
konularında çalışmalar yürüten halkla ilişkiler yönetimi, sorunların çözümüne kurum
çalışanlarının katkılarını sağlama görevi de üstlenmektedir.
Sorun yönetimi konusu, halkla ilişkiler yönetiminin yapacağı en önemli görevlerden
biri olarak değerlendirilmektedir. Kurumun itibarının korunması, güvenilirliğinin devam
ettirilmesinden sorumlu olan halkla ilişkiler, kurum kimliğine, kültürüne ve imajına zarar
verebilecek her türlü olumsuzluktan kurumu korumakla görevlidir. Bunu yapabilmesinin en
etkili yolu da sorun yönetimi konusuna önem vermesi, etkili ve başarılı bir şekilde
yapabilecek ortamı ve altyapıyı hazırlamasıdır.
Sorun yönetimi, halkla ilişkiler yönetiminin yerini alan bir disiplin değil, aksine halkla
ilişkiler yönetimini güçlendiren bir disiplindir. Sorun yönetimi, gücünü halkla ilişkilerden
almaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte kurumların marka değerleri ve itibarlarının
korunması büyük önem kazanmış, kurumsal itibarın sigortası olan sorun yönetimine duyulan
ihtiyaç da son yıllarda iyice artmıştır (Ural, 2006: 79).
Halkla İlişkiler Konseyi’nin ortaya attığı sorun yönetimi modeli şunları içermektedir:
(a) şirket politikasının ve iletişim sürecinin yönünü değiştirmek için hangi eğilimlerin talep
edildiğini belirlemek için kamu politikası alanını izlemek, (b) örgüt için büyük potansiyel
önemi olan konuların belirlenmesi, (c) sorunları analiz yoluyla operasyonel ve finansal
etkisini değerlendirmek, (d) şirketin üst düzey yönetim politikasını belirlemede yardımcı
olarak ve koordine ederek, şirket politikaların belirlenmesi için öncelikleri belirlemek ve
kabul ettirmek, (e) bir dizi strateji seçeneği arasından sorunlara yönelik olarak şirketin
yanıtını oluşturabilmek ve (f) sorun eylem programları aracılığıyla planları uygulamaya
geçirmek (Heath, 2009: 77).
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Kurumların ortaya çıkabilecek risk ve olumsuzlukların azaltmasını, kurumsal imaj ve
kurumsal itibarını yönetmesini, fırsatları öngörebilmesini sağlayan proaktif bir süreç olarak
tanımlanabilecek sorun yönetimi, kurumların ve hedef kitlelerinin karşılıklı yarar esasına göre
faydalanabilecekleri önemli bir uzmanlık alanıdır (Taşkıran, 2016: 30). Bu uzmanlık alanı,
kriz ve risk yönetiminde de olduğu gibi halkla ilişkiler disiplinin söz sahibi olduğu
süreçlerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında kriz yönetimi, risk iletişimi ve sorun yönetiminin kapsamı ortaya
konulmuştur. Kriz durumu, işletmenin hedeflerini ve varlığını tehdit etmektedir. İşletmenin
varlığı krizin çözüm süresine dayanmaktadır. Bu nedenle işletmenin varlığını tehlikeye atan
bu tehdit unsuruna en kısa sürede tepki gösterme zorunluluğu ortaya çıkmştır. Bu aşamada
halkla ilişkiler disiplinine önemli bir rol düşmektedir. Krize yönelik halkla ilişkiler
çalışmaları; kriz öncesi, kriz anında ve kriz sonrası dönemde farklılık göstermektedir.
İşletmenin varlığını tehdit eden bir diğer unsur itibar riskidir. Risklerden kaçmanın
imkânsız olduğu iş dünyasında, halkla ilişkilerin sürdüreceği risk iletişimi son derece etkin
olmalıdır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları risklerin içinde barındırdığı fırsatlar görerek, süreci
uygun şekilde yönetmektedir. Riskler ve krizlerden korunma adına stratejik bir süreç olan
sorun yönetimi, halkla ilişkiler uygulayıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir
sorun yönetimi, riskleri azaltmakta, fırsatlar yaratmakta ve kurumsal itibarı korumaktadır.
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Uygulamalar
Samsung uzun yıllardır elektronik eşya üretiminde adından söz ettiren, son zamanlarda
da özellikle cep telefonu alanında önemli yeniliklere imza atan bir üretici firmadır. Galaxy
Note 7 serisi telefonlara kadar oldukça memnuniyet düzeyi yüksek bir üretim ve satış zinciri
söz konusu olan Samsung’da, Not 7 krizi; “telefonlar patlıyor!” ifadesiyle baş gösterdi.
İlk aşamada firma sorunun kaynağı “tedarik edilen pil” şeklinde bir savunmaya girse
de yapılan incelemelerde pilin tek başına bu etkiyi yaratamayacağı karmaşık yazılımından da
kaynaklanabileceği izlenimine ulaşıldı. Firma, olayın sabotaj olma ihtimali üzerinde durup
Galaxy Note 7 serisini geri toplatma kararını aldı. Özellikle Uçakta alev alan bir telefonun her
ne kadar müdahale zamanında yapılmış olsa da oluşturabileceği sonuçlar düşünülerek
yaklaşık 2,5 milyon civarında piyasaya sürülmüş ve güvenlik zafiyeti oluşturan Note 7
serisinin tamamı iade edilebilir yönünde karar alındı. Krizi Ücret iadesi, Yeni Note 7 ya da
başka bir telefonla değişim şeklinde alternatifler sunmak suretiyle oluşan endişe yada
memnuniyetsizliği giderme çabası içine girildi.
Hadisenin meydana geldiği süreçte rakipleri Google ve Apple piyasaya yeni seri
sürmüş olması nedeniyle Samsung, hem borsada hem de prestij manasında ciddi bir zarara
uğramış oldu. Hem Not 7 üretimi durdu ve süreç incelemeye alındı, hem piyasadaki ürünler
geri çağrıldı hem de oluşan algı nedeniyle borsada ilk seansta %3 lük kayıpla başladığı
açıklanmıştır 1*

*

Özdemir, Ö. (2017). Kriz yönetimi ve Samsung Note 7 Örneklemesi. AUAd, 3(1), 110-128.
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Uygulama Soruları
1) Samsung Note 7 krizini halkla ilişkilerde kriz yönetimi aşamaları bağlamından
değerlendiriniz.
2) Halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak Samsung Note 7 krizini nasıl yönetirdiniz?
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Bölüm Soruları
1)
Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen acele cevap verilmesi gereken örgütlerin
önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve
varsayımlarını tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilmektedir?
a)

Tepki

b)

İtibar

c)

Kriz

d)

Sorun

e)

Risk

2)
“Kriz yönetimi; krizin teknik anlamda yönetimine yoğunlaşırken, ................;
yaşanmakta olan kriz gerçeği ve alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanmasıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile
doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Kriz iletişimi

b)

Risk yönetimi

c)

Sorun yönetimi

d)

İtibar riski

e)

Kurumsal itibar

3)

Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunun ortak özelliklerinden biri değildir?

a)

Kriz kurumun varlığını tehdit eder.

b)

Kriz anında kurumda endişe ve tedirginlik gözlenir.

c)

Krizde kurum çok büyük bir zaman baskısıyla karşılaşır.

d)

Kriz yavaş ilerleyen ve beklenen bir durumdur.

e)

Krizde kurumun çalışanları gerilimli bir süreç yaşarlar.
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4)
“Kriz öncesi örgüt içindeki hazırlıkların yapılması ve örgütün krizi
karşılayabilmek için kriz yönetiminin hazırladığı ................... oluşturulması gerekmektedir.”
ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a)

Kriz tanımı

b)

Sorun planı

c)

Risk planı

d)

Kriz yönetim planı

e)

Senaryo

5)

Aşağıdakilerden hangileri risk iletişimi sürecinin aşamalarındandır?

I.

Tehlikeyi tanımla.

II.

Riskleri belirle.

III.

Politika geliştir.

IV.

Politikayı hayata geçir.

V.

Politikayı ölç ve değerlendir.

a)

I ve II

b)

I ve II

c)

II ve IV

d)

I,II, IV

e)

I, II, III, IV, V

6)
Hem kurum hem de hedef kitlenin yararı için pazarları korumaya, muhtemel
riskleri azaltmaya, yeni fırsatlar oluşturmaya ve kurumun itibarını korumaya yardım eden
stratejik sürece ne ad verilmektedir ?
a)

Risk yönetimi

b)

Sorun yönetimi

c)

Kurumsal itibar

d)

Risk iletişimi
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e)

Marka yönetimi

7)
“..............., bir kurumun faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal
düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda o kuruma duyulan güvenin azalması veya
zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek risktir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden
hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Finansal risk

b)

Pazar riski

c)

Operasyonel risk

d)

Kredi riski

e)

İtibar riski

8)

Aşağıdaki sorun yönetimi süreci adımlarından hangisi yanlış verilmiştir?

a)

Sorunun tespiti

b)

Sorunun analizi

c)

Sorunun tanımı

d)

Eylem planı

e)

Sonuçların değerlendirilmesi

9)
Bir politikaya karar verildiğinde bu politikayla ilgili tüm ilgili hedef kitlelerle
iletişim kurulması, sorun yönetim sürecinin hangi aşamasıdır?
a)

Sorunun tespiti

b)

Sorunun analizi

c)

Sorunun tanımı

d)

Eylem planı

e)

Değerlendirme

10)

Aşağıdakilerden hangisi itibar riski yönetimi için söylenemez?

a)

Çift yönlü iletişim esas alınmalıdır.

b)

Hedef kitlelere tutarlı mesajlar verilmelidir.

c)

Açık ve dürüst iletişim sağlanmalıdır.
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d)

Yapılandırılmış bir plan ile yürütülmelidir.

e)

Asimetrik model kullanılmalıdır.

Cevaplar: 1) c, 2) a, 3) d, 4) d, 5) e, 6) b, 7) e, 8) c, 9) d, 10) e
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7. KAMU SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kamu sektöründe yönetişim yaklaşımının ön plana çıkmasıyla birlikte, geleneksel
yönetim yaklaşımında oldukça belirgin olan yönetenler ve yönetilenler arasındaki sınır daha
bulanık bir hal almıştır. Kısaca birlikte yönetmek olarak ifade edilebilecek yönetişim
yaklaşımı, gücün toplumu oluşturan tüm katmanlar tarafından paylaşılması durumunu ortaya
çıkarmış ve halk hizmeti gören devlet yönetim organları olarak kamu kurumlarının hedef
kitleleriyle olumlu ilişkilere sahip olması her zamankinden daha da fazla önem kazanmaya
başlamıştır.
Kamu yararına odaklanan ve hedef kitlelerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere
kamusal hizmetler sunan kamu kurumlarının kurumsal amaçlarına ulaşmak ve kurumsal
misyonlarını yerine getirmek için halkla ilişkiler duydukları gereksinimin ön plana çıkması
nedeniyle, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra
kamu sektörü kurumlarının da halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarına başvurması
zorunluluk halini almıştır.
Bu bölümde, halkla ilişkilerin önemli bir uzmanlık alanı olarak kamu sektöründe
halkla ilişkilere ilişkin detaylı bilgilere yer verilerek, kamu sektörü halkla ilişkileri için
kavramsal çerçeve oluşturmayı sağlayan kamu, kamuoyu, kamu sektörü, özel sektör ve sivil
toplum kavramlarına yönelik bilgiler paylaşılacaktır. Yönetim paradigmasında meydana gelen
değişimler ile kamu sektörü halkla ilişkileri arasındaki bağlantının değerlendirileceği bölümde
kamu kurumlarının halkla ilişkilere neden gereksinim duydukları sorusuna kapsamlı yanıtlar
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kamu sektöründe halkla ilişkilerin kapsamı nedir?
2) Kamu sektöründe halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesinin oluşması sağlayan
kamu ve kamuoyu kavramları ile kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kavramları nasıl
açıklanmaktadır?
3) Yönetim paradigmasında meydana gelen değişimler ile kamu sektöründe halkla
ilişikler uygulamaları arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?
4) Kamu kurumları halkla ilişkilere neden gereksinim duymaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Kamu
Sektörü Kamu sektöründe halkla
Halkla İlişkileri İçin ilişkilerin
kapsamının
Kavramsal Çerçeve
anlaşılması
için
zemin
oluşturacak
kamu
ve
kamuoyu ile kamu sektörü,
özel sektör ve sivil toplum
kavramlarına
ilişkin
kavrayış geliştirilecektir.

Kamu yönetimi ve halkla ilişkiler
alanındaki kitaplar incelenerek, kamu
sektöründe
halkla
ilişkiler
uygulamalarının
kavramsal
çerçevesinin çizilmesini sağlayan
kavramlara
yönelik
bilgiler
pekiştirilebilinir.

Kamu
Sektöründe Kamu sektöründe halkla
Halkla
İlişkilerin ilişkiler
uygulamalarının
Kapsamı
kapsamı ve sahip olduğu
önem öğrenilecektir.

Kamu sektöründe halkla ilişkiler
strateji ve uygulamalarını konu edinen
kitaplar
okunabilir.
Kamu
kurumlarının
halkla
ilişkiler
birimlerinde faaliyet gösteren halkla
ilişkiler uygulayıcıları ile görüşülerek,
kamu sektöründe halkla ilişkiler
uygulamalarının
kapsamına
ve
önemine
ilişkin
bilgiler
değerlendirilebilinir.
Yönetişim paradigmasının geleneksel
yönetim anlayışında meydana getirdiği
değişim değerlendirilebilinir. Kamu
kurumlarınca gerçekleştirilen halkla
ilişkiler uygulamaları takip edilerek
yönetişim ile bağlantısı incelenebilir.

Yönetim
paradigmasında
meydana gelen değişimler
öğrenilerek,
yönetişim
paradigmasına
geçişle
birlikte kamu kurumlarının
halkla
ilişkiler
uygulamalarına duydukları
gereksinimin gösterdiği artış
eğilimi yorumlanabilecektir.
Kamu
Sektöründe Kamu kurumlarının halkla Kamu
kurumları
tarafından
Halkla
İlişkilere ilişkilere neden gereksinim gerçekleştirilen
halkla
ilişkiler
Duyulan Gereksinim duyduğu anlaşılacaktır.
uygulamaları takip edilerek, kamu
sektöründe halkla ilişkilere neden
gereksinim
duyulduğu
örnekler
üzerinden yorumlanabilir. Halkla
ilişkiler
uygulamalarının
kamu
kurumlarının kurumsal amaçlarına ve
kurumsal misyonlarına ulaşmak için
yapabileceği katkılar incelenebilir.
Yönetim
Paradigmasında
Meydana
Gelen
Değişimler ile Kamu
Sektörü
Halkla
İlişkileri Arasındaki
Bağlantı
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Anahtar Kavramlar
• Kamu kurumları: Devlet sermayesi ile halk hizmeti görmek üzere kurulan, kamu
yararına odaklanan devlet yönetim organlarıdır.
• Kamu sektöründe halkla ilişkiler: Halkla ilişkilerin önemli bir uzmanlık alanı
olarak ulusal, bölgesel ya da yerel düzeydeki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen
halkla ilişkiler çabalarını kapsamaktadır.
• Yönetişim: Gücün tek elde toplandığı geleneksel yönetim anlayışında meydana
gelen değişimler sonucu ortaya çıkan, gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca
paylaşılmasını öneren yeni yönetim yaklaşımıdır.
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Giriş
Halkla ilişkiler disiplininin ülkemizde ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim süreci
incelendiğinde, halkla ilişkiler uygulamalarına ilk olarak kamu sektöründe rastlandığı dikkat
çekmektedir. Ancak kamu kurumlarının sundukları hizmetler bakımından rakipsiz bir
konumda olması nedeniyle halkla ilişkilerin gelişim sürecinde kamu sektörü halkla ilişkiler
uygulamalarının göz ardı edilmesi söz konusu olmuş ve halkla ilişkiler uygulamalarına özel
sektörde yoğun biçimde yer verilmeye başlanmıştır. Özel sektörde faaliyet gösteren
kuruluşların içinde bulundukları yoğun rekabet yarışında, kendilerini hedef kitlelerin zihninde
rakiplerden farklı bir yere konumlandırma, rakiplerden farklılaşma ve rekabet üstünlüğü elde
etmek amacına yöneldiği ve bu nedenle de halkla ilişkilere başvurdukları bilinmektedir.
Günümüzde yönetim paradigmasından yönetişim paradigmasına geçişle birlikte
yöneten ve yönetilenler arasındaki keskin ayrım ortadan kalkmış, gücün toplumu oluşturan
tüm katmanlarca paylaşılması gündeme gelmiştir. Birlikte yönetmek olarak ifade edilebilecek
yeni yönetim paradigması devlet yönetiminden sorumlu kamu kurumlarının tüm hedef
kitleleriyle olumlu ilişkiler geliştirmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kamu
kurumlarının kamu yararını sağlamak, hedef kitlelerin beklentilerini karşılayacak türden karar
almak, politikalar oluşturmak ve hizmetler gerçekleştirmek için halkla ilişkilere duydukları
gereksinim daha da ön plana çıkmıştır. Hedef kitlelerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak
üzere kamusal hizmetler gerçekleştirmek ve toplumsal yararı sağlamak amacıyla kurulan
kamu kurumlarının kurumsal amaçlarına ulaşabilmek ve kurumsal misyonlarını yerine
getirmek için halkla ilişkiler strateji ve çabalarından yararlanmaları gereklilik taşımaktadır.
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7.1. Kamu Sektörü Halkla İlişkileri İçin Kavramsal Çerçeve
Günümüz toplum düzeninde kurum ve kuruluşların kamu sektörü, özel sektör ve sivil
toplum alanında faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Özel sektör kuruluşlarının içinde
bulundukları rekabet yarışında rakiplerinden farklılaşmak için halkla ilişkiler strateji ve
uygulamalarına duydukları gereksinim nedeniyle akademik çalışmalarda ve uygulama
kanadında genellikle özel sektör halkla ilişkiler uygulamaları üzerine yoğunlaşıldığı dikkat
çekmektedir. Sivil toplum alanında faaliyet gösteren ve gönüllülük esasına göre çalışmalarını
sürdüren sivil toplum kuruluşlarının ise, amaçlarına ulaşabilmek için hedef kitleleriyle olumlu
ve uzun vadeli ilişkiler tesis etmesi gereklilik taşımakta, bundan ötürü de sivil toplum
kuruluşlarının halkla ilişkilere duydukları gereksinim ön plana çıkmaktadır. Kamu sektöründe
faaliyet gösteren kurumların ise sundukları hizmetler yönünden eşsiz ve rakipsiz konumda
bulunması kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının bir miktar göz ardı edilmesine neden
olmaktadır.
Gücün tek elde toplandığı yönetim anlayışından, birlikte yönetmek olarak ifade
edilebilecek yönetişim yaklaşımına geçişle birlikte kamu kurumlarının amaçlarına
ulaşabilmeleri için hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler tesis etmesi, hedef kitlelerin desteğini ve
onayını kazanması zorunluluk haline gelmiştir. Halk hizmeti görmek fonksiyonunu üstlenen
kamu kurumlarının odaklandığı temel nokta, kamusal hizmetler aracılığıyla kamu yararına
yönelik çalışmaktır. Bu nedenle, kamu kurumlarının kamu yararı ilkesine dayanan halkla
ilişkiler strateji ve çabalarına başvurma yoluyla hizmetlerini yönlendirdiği hedef kitlelerine
yani yönetilenlere yarar sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmesi önem taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarının gerçekleştirilmesi kamu
kurumlarının yerine getirdiği temel fonksiyonlar ve amaçları düşünüldüğünde önemli bir
zorunluluk halini almaktadır. Kamu sektöründe halkla ilişkilerin kapsamı ve kamu sektöründe
halkla ilişkilere duyulan gereksinimin değerlendirilmesinden önce kamu sektörü halkla
ilişkileri için temel teşkil eden kavramların ele alınması gereklilik taşımaktadır. Kamu sektörü
halkla ilişkilerinin kavramsal çerçevesinin çizilmesine katkı sunan kamu ve kamuoyu
kavramları ile kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum alanı kavramlarına yönelik kavrayış
geliştirilmesi kamu sektöründe halkla ilişkilerin kapsamının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

7.1.1. Kamu ve Kamuoyu Kavramları
Kamu ve kamuoyu kavramları, kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının
kapsamının anlaşılması için ön plana çıkan iki kavramdır. Kamu kavramının, Türkçe’de hem
halk hizmeti gören devlet organlarının tümünü açıklamak, hem de bir ülkedeki halkın
bütününü ifade etmek için kullanılması kamu sektöründe halkla ilişkiler açısından kamu
kavramının tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır.
İngilizcesi public olan kamu kavramının, hizmetlerin yönlendirdiği hedef kitleleri
tanımlamak için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda iletişim bilimleri ve halkla
ilişkiler gibi bağlantılı disiplinler ekseninde değerlendirildiğinde kamu kavramına yönelik
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başvuruların, halkla ilişkiler çabalarının yönlendirdiği hedef kitleleri tanımlamak üzere
yapıldığı söylenebilmektedir.
Halkla ilişkiler kurumlar ile çeşitli hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar, anlayış,
güven, iyi niyet, hoşgörü ve diyalog esasına dayalı olumlu ve uzun vadeli ilişkilerin tesis
edilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu bir yönetim fonksiyonu olarak
tanımlandığında, kamu kavramının halkla ilişkilerin tanımında kendisine yer bulan hedef
kitlelere işaret etmek için kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Halkla ilişkilerde kamuya yönelik inceleme ve araştırmalarda genellikle kamuların
oluşması için var olması gerekli koşulların neler olduğuna yönelik değerlendirmelerin ön
plana çıkması söz konusu olmaktadır. Halkla ilişkilerin kamusu, bir diğer ifadeyle hedef
kitlesi sadece tesadüflerle bir araya gelmiş bir insan topluluğu olarak ifade edilememektedir.
Bir grup insanın kamu haline gelebilmesi için birtakım kriterleri karşılaması gereklilik
taşımaktadır.
Kamu kavramına yönelik incelemelerde genellikle durumsal teori ekseninden
değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Durumsal teoride bir grup insanın kamu haline
gelmesi için belirli bir sorun etrafında bir araya gelmesi ve belli bir amaç için bir arada olması
gerekmektedir. Bu bakış açısında kamunun varlığından bahsetmek için sadece biçimsel
açıdan bir insan topluluğunun varlığı yeterli olamamaktadır (Pira, 2004: 226). Halkla
ilişkilerde kamular, belirli bir amaç ve sorun etrafından bir araya gelen insan toplulukları söz
konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir amaç ya da sorun ortak paydasında bir
araya gelmeyen insanların oluşturduğu topluluk kamu olarak ifade edilememektedir.
Kamunun klasik tanımında, toplumsal bir konunun tartışılmasında aktif biçimde yer
alan grupları tanımladığı dikkat çekmekte ve bundan ötürü de kamuların konular ya da
sorunlar etrafında organize olan insanları tanımladığı dikkat çekmektedir (Hallahan, 2000:
500). Kamunun klasik tanımına ilişkin bu açıklamadan da görülebileceği gibi bir insan
topluluğunun kamu haline gelebilmesi için, topluluğu oluşturan bireyler tarafından ortaklaşa
paylaşılan bir sorun ya da konunun var olması gereklilik arz etmektedir.
Grunig ve Hunt’a göre durumsal teoride, halkla ilişkilerde hedef kitle olarak ele
alınabilecek dört tane kamu tipi bulunmaktadır. İlk kamu tipi kamu olmayanlar olarak ifade
edilmektedir. Kamu olmayanlar kategorisinde yer alan bireyler; benzer bir sorunla
karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için
örgütlenmemişlerdir. Kamu tiplerinden ikincisi ise gizli kamu olarak tanımlanmaktadır. Gizli
kamu kategorisinde yer alan bireyler benzer bir problemle karşı karşıya gelmelerine karşın,
sorunun ortaya çıktığını fark etmemiş ve soruna yönelik çaba göstermek için organize
olmamışlardır. Üçüncü kamu tipini oluşturan bilinçli kamular ise, benzer bir problemle
karşılaşan, problemin ortaya çıktığının farkına varan insan grubunu temsil etmektedir. Bilinçli
kamular, benzer bir sorunla karşılaşmalarının ve problemin varlığından haberdar olmanın yanı
sıra, soruna yönelik çeşitli girişimler sergilemeyle meşgul olmaları halinde aktif kamu haline
gelmektedirler. Dört kamu tipinden sonuncusunu oluşturan aktif kamular, bilinçli kamuların
sahip olduğu özelliklere ek olarak problemle ilgili çabalar sergilemek üzere örgütlenen
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gruplara işaret etmektedir (1984: 145 – 160). Durumsal teori kapsamında kamu tiplerine
yönelik açıklamalardan da görülebileceği, sahip oldukları çeşitli özellikler ekseninde kamu
olmayanlar, gizli kamular, bilinçli kamular ve aktif kamular olmak üzere dört tip kamudan
bahsetmek mümkün olmaktadır.
Grunig’e göre gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline gelmesi için üç temel
faktör etkili olmaktadır. Sorunu fark etme, kısıt farkındalığı ve ilgi düzeyi faktörleri gizli
kamuların aktif kamu haline gelmesinde belirleyicilik gücüne sahiptir. Sorunu fark etme
faktörü; bir durumda bazı şeylerin eksik ya da hatalı olduğunu, bilgiye gereksinim
duyduğunun farkında olan insanlara atıfta bulunmaktadır. Kısıt farkındalığı faktörü; durumla
ilgili bir şeyler yapabilmeleri mümkünken kendilerini dışsal birtakım unsurlar tarafından
sınırlandırılmış hisseden insanları temsil eden bir faktördür. İlgi düzeyi faktörü ise; bir
durumun kendisini etkilediğini ya da söz konusu durum kapsamında bulunduğunu düşünen
insanlara atıfta bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini bir durumla ilişkili görmekte ve bu
durumla ilgili iletişime geçme eğilimi göstermektedirler (Cutlip, Center ve Broom, 2006: 209
– 210). Gizli kamuların aktif kamular haline gelmesi üzerinde belirleyicilik gücüne sahip söz
konusu faktörler, bireylerin aktif ve pasif iletişim davranışına sahip olması üzerinde de etkili
olmaktadır.
Grunig ve Hunt’ın kamuları bölümlendirmek için pasif ve aktif iletişim davranışına
sahip olma yönünden yaptıkları değerlendirme, gizli kamuların aktif kamular haline gelmesi
üzerinde etkili olan sorunu fark etme, kısıt farkındalığı ve ilgi düzeyi faktörleri kapsamında
ele alınabilmektedir. Kamuların duruma ilişkin ilgileri ortaya çıktığında yani kurumun
faaliyetlerinin kendilerini ilgilendirdiğini ve kapsadığını düşündüklerinde; duruma ilişkin
sorun algısı geliştirdiklerinde yani kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetin sonuçlarının
kendileri için problem oluşturduğunu düşündüklerinde ve de sorunla ilgili harekete
geçmelerine yönelik herhangi bir kısıtlarının olmadığını düşündüklerinde aktif iletişim
davranışı sergilemektedirler (Grunig ve Repper, 1992: 125). Kamuların aktif iletişim
davranışına sahip olmaları için durumun kendileri için sorun teşkil ettiğine ve kendilerini
ilgilendirdiğine yönelik algı geliştirmelerinin yanı sıra, soruna yönelik harekete geçmelerini
engelleyecek herhangi bir kısıtlarının bulunmadığına yönelik bir algıya da sahip olmaları
gereklilik taşımaktadır.
Kamu kavramına ek olarak kamuoyu kavramı da kamu sektöründe halkla ilişkiler
çabalarının kapsamının anlaşılması için ön plana çıkan bir diğer kavramdır. Kamuoyu
kavramı toplumsal açıdan ilgi uyandıran bir konuya ilişkin kamunun genel görüşlerini ifade
etmek için kullanılmaktadır. Kamuoyu kavramının halkın, hedef kitlelerin bir konuya ilişkin
genel düşüncelerine işaret etmesi kamuoyunun ortaya çıkışına yönelik birtakım
değerlendirmeleri de gündeme getirmektedir.
Cutlip, Center ve Broom, kamuoyunun belirli bir konu hakkında bireysel görüşlerin
bir araya gelmesiyle oluşmadığına dikkat çekmekte; kamuoyunun oluşumunda kamusal
tartışma tarafından şekillendirilen çeşitli fikir biçimlerinin ortaya çıkması gerektiğini
belirtmektedirler (2006: 207). Kamuoyunun, toplumsal bir konu ya da sorun hakkında
bireysel görüşlerin bir araya gelmesinden daha kapsamlı bir yapısı bulunmaktadır. Bireysel
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görüşlerin toplumsal tartışma ve etkileşim süreçleri ekseninde şekillenmesi sonucunda ortaya
çıkan kamuoyunun halkın genel düşüncesini yansıtacak bir kapsama ulaşması söz konusu
olmaktadır.

7.1.2. Kamu Sektörü, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kavramları
Günümüz toplumsal düzeninin kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum olmak üzere
üç kısma ayrıldığı dikkat çekmektedir. Kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum
alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların amaçları ve yerine getirdikleri fonksiyonlar
nedeniyle birbirlerinden farklılaştıkları bilinmektedir.
Kamu sektörü devlet yönetimine ait organizasyonları kapsamaktadır (Lane, 2000: 1).
Devlet yönetiminde ön plana çıkan kamu kurumları kamu sektörü organizasyonları olarak
ifade edilmektedir. Kamu kurumları kamusal hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve
kamu sektöründe faaliyet gösteren örgütlü yapılardır. Kamusal sermayeyle kurulan ve kar
elde etme amacına odaklanmayan kamu kurumları, kamusal hizmetlerin sunumu yoluyla
kamu yararının ortaya çıkması fonksiyonuna hizmet etmektedir.
Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ise, özel girişimcinin ortaya koyduğu
sermayeyi ekonomik yarar elde etme amacıyla değerlendirmesinin sonucu olarak gündeme
gelmektedir. Özel sektör işletmeleri, kar elde etme amacına yönelik faaliyetler
gerçekleştirmektedirler.
Toplumsal düzende kamu sektörü ve özel sektör dışında kalan alan ise sivil toplum
alanıdır. Sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşlar kamu sektörü kurumları ve özel
sektörde faaliyet gösteren işletmelerden çeşitli özellikleri nedeniyle farklılaşmaktadır. Sivil
toplum kuruluşları, gönüllülük esasına göre bir araya gelen insanların oluşturduğu, toplumsal
sorunların çözümüne yönelik faaliyet gösteren devlet yönetiminden bağımsız kuruluşlardır.
Sivil toplum kuruluşlarının devlet yönetiminden bağımsız olmasının yanı sıra özel
sektör işletmelerinden de kar odaklı olmamaları nedeniyle ayrılmaları söz konusu olmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler özel sektörde olduğu gibi
ekonomik yönden kazanç elde etme amacına yönelmeksizin, gönüllülük esasına dayalı olarak
toplumsal sorunların çözümüne ve toplumsal yarar sağlama amacına odaklanmaktadır.

7.2. Kamu Sektöründe Halkla İlişkilerin Tanımı ve Kapsamı
Kamu sektöründe halkla ilişkiler, kamuların çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
kamusal hizmetler sunan kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabalarına
işaret eden bir uzmanlık alanı olarak halkla ilişkilerde oldukça önem taşımaktadır. Kamu
sektöründe faaliyet gösteren, halk hizmeti gören tüm kurumlar tarafından gerçekleştirilen
halkla ilişkiler çabaları kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında yer
almaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler çabaları dendiğinde çoğunlukla sadece merkezi
devlet yönetim organları tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarına atıfta
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bulunulduğu dikkat çekmektedir. Ancak cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ya da bakanlıklar gibi
devlet yönetiminden sorumlu kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler, devlet üniversiteleri ve
diğer kamu kurumları tarafından hayata geçirilen halkla ilişkiler çabaları da kamu sektöründe
halkla ilişkilerin kapsamında yer almaktadır. Bundan ötürü kamu sektöründe halkla ilişkilerin
kapsam olarak ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde halkla hizmeti gören tüm kamu
kurumlarını içerdiği bilinmelidir.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler kavramının genellikle üst yönetimin iletişim
çabalarına işaret etmek için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak kamu sektöründe halkla
ilişkiler ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki yönetim kurumlarının iletişim çabaları için de
kullanılması gereken çok katmanlı bir yapıyı içermektedir (Sanders, 2011: 265). Bundan
ötürü kamu sektöründe halkla ilişkilerin sadece merkezi devlet yönetim organları ile sınırlı
olacak şekilde dar bir kapsamda değerlendirilmemesi gereklilik taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler, kamu kurumlarının kurumsal misyonlarını ileriye
götürmek ve hedeflerine ulaşmak amacı ile halkla ilişkiler çabalarına başvurmasına odaklanan
bir uzmanlık alanıdır (Dolea, 2012: 355). Kamu kurumlarının hedef kitlelerin gereksinim
duyduğu kamusal hizmetleri gerçekleştirmek üzere kamu sermayesi ile kurulan, kar amacı
gütmeksizin kamu yararına odaklanan kurumlar olduğu tekrar hatırlatıldığında, kamu
kurumlarının halkla ilişkiler çabalarına başvurmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.
Kamu kurumlarının kurumsal amaçlarına ulaşabilmesi ve kurumsal misyonlarını
yerine getirebilmesi için halkla ilişkilere gereksinim duydukları bilinmektedir. Kamu
kurumlarının halkla ilişkiler olmaksızın hizmetlerini yönlendirdiği hedef kitlelerin
gereksinim, istek ve beklentilerini tespit etmesi, bu beklentileri karşılayacak türden politikalar
geliştirmesi ve faaliyetler gerçekleştirmesi mümkün olamamaktadır. Kamu sektöründe halkla
ilişkiler çabaları kamu kurumlarının hedef kitlelerini tanıması ve gerçekleştirdikleri
faaliyetleri hedef kitlelerine tanıtması açısından önem taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler açısından tanıma, hedef kitlelerin tüm yönleriyle
tanınması yönündeki girişimleri içermektedir. Tanıma hedef kitlelerin özelliklerinin,
gereksinim duydukları kamusal hizmetlerin neler olduğunun, neleri önemsediklerinin, kamu
kurumlarından beklentilerinin neler olduğunun öğrenilmesine yönelik halkla ilişkiler
çabalarıdır. Tanıma yönündeki girişimler, kamu kurumlarının hedef kitlelerini tüm yönleriyle
tanıdıktan sonra kurumsal karar, politika ve faaliyetlerini şekillendirmesini sağlamakta ve
böylelikle de halkla ilişkiler kamu kurumlarının kurumsal misyonlarını yerine getirmeleri için
önemli katkılar sunan bir yönetim fonksiyonu olarak konumlanmaktadır. Tanıma çabalarından
elde edilecek verilerden yoksun biçimde şekillendirilen strateji, politika ve uygulamalar hedef
kitlelerin görüş, öneri ve beklentileriyle dahil olmadığı çabalara işaret etmektedir. Bu nedenle
kamu sektöründe halkla ilişkiler çabalarında hedef kitlelerin tanıma yoluyla edinilecek görüş,
beklenti ve gereksinimleri ile kamusal hizmetlerin şekillendirilmesi sürecinde temsil
edilmelerinin sağlanması gereklilik taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler çabalarının hedef kitlelere tanıtılması ise, alınan
kararların, gerçekleştirilen uygulamaların hedef kitlelere tanıtılması yönündeki uygulamaları
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kapsamaktadır. Tanıtma çabalarında, kamu kurumlarının hedef kitlelerin hangi
gereksinimlerini karşılamak üzere hangi hizmetleri sunduğu, kamu yararının sağlanmasına
yönelik hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğine yönelik bilgilendirilmesi söz konusu olmaktadır.
Tanıtma faaliyetlerinin başarısında, tanıma yoluyla hedef kitlelerden edinilen bilgiler
doğrultusunda şekillendirilen hizmet, faaliyet ve politikaların hedef kitlelerle paylaşılması
kritik bir rol oynamaktadır.
Tanıtım yoluyla kamu kurumları hedef kitlelerin tespit edilmiş beklentilerini
karşılamaya, gereksinimlerini gidermeye yönelik neler yaptıklarını anlatabilmekte ve
böylelikle hedef kitlelerle karşılıklı anlayış, güven ve diyaloga dayalı olumlu ve uzun vadeli
bir ilişki tesis edebilmektedir. Kamu sektöründe halkla ilişkiler çabalarının başarısı için
tanıma yoluyla hedef kitlelerden edinilen bilgiler doğrultusunda kamusal karar, hizmet ve
faaliyetlerin şekillendirilmesi ve tanıtım yoluyla hedef kitlelerle paylaşılması önem
taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları açısından halk ile yönetim arasındaki
işbirliğini sağlamaya yönelik yollar; yönetimin çalışmaları hakkında yönetilenlerin
bilgilendirilmesi ve yönetim tarafından hedef kitlelerin isteklerinin değerlendirilmesi olarak
iki temel grupta değerlendirilebilinmektedir. Hedef kitlelerin yönetimin çalışmaları hakkında
bilgilendirilmesi ve hedef kitlelerin isteklerinin neler olduğunun öğrenilmesi, yönetim ile
yönetilenler arasındaki ilişkilerin olumlu ve verimli bir hal alması açısından zorunluluk
taşıyan iki temel yöntemdir (Tortop, 1990: 94 – 122). Tanıma ve tanıtma faaliyetleri olarak
ele alınabilecek söz konusu yöntemler, kamu kurumları ile hedef kitleleri arasında olumlu
ilişkilerin tesisi ve sürdürülmesinde kritik bir rol üstlenmektedir.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler faaliyetlerinin kamu kurumlarının hedef kitlelerini
çeşitli konu, sorun ve faaliyetler hakkında bilgilendirmesi için önem taşıyan bir rol üstlendiği
bilinmektedir. Ancak kamu kurumlarının halkla ilişkiler uzmanlarının, halkla ilişkilere
bilgilendirme amacının ötesinde geniş bir kavrayışla başvurması gereklilik taşımaktadır.
Kamu kurumunda çalışan halkla ilişkiler uzmanlarının, kamu kurumunun programları
hakkında vatandaşların onayını ve desteğini almaya, vatandaşların kamu kurumlarına yönelik
beklentilerini tespit etmeye, kamu kurumlarının tespit edilen beklentilere karşılık verecek
türden karar alma ve faaliyet gerçekleştirmesini sağlamaya ve kamuoyunu anlamaya çalışması
da önem arz etmektedir (Baskin, Aronoff ve Lattimore, 1997: 392). Hedef kitlelerin tek yönlü
biçimde sadece gerçekleştirilen hizmetler ve faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi amacına
yönelen kamu sektörü halkla ilişkiler çabaları, günümüzde geçerli olan çağdaş halkla ilişkiler
yaklaşımına uyum sağlamamaktadır. Kamu sektöründe halkla ilişkiler çabalarının, kamu
kurumlarına üst düzey katkı sağlayabilmesi için kurumlar ile hedef kitleler arasında çift yönlü
iletişim esasına dayanan diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımının ön plana çıktığı günümüz
halkla ilişkiler anlayışına uygun olması gereklilik taşımaktadır.
Kamu kurumlarında faaliyet gösteren halkla ilişkiler uzmanlarının, yönetim ve
yönetilenler arasındaki aracı konumunda bulunmasından ötürü, iletişime yönelik yetenekleri
ile kamu kurumunun politikalarını, uygulamalarını ve yönetilenlere yönelik kapsamlı
kavrayışı bir araya getirebilecek bir bakış açısına sahip olması gereklilik taşımaktadır.
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Günümüzde geçerli olan kamu sektörü halkla ilişkileri anlayışına göre, kamu sektöründe
halkla ilişkilerin doğru ve eksiksiz bilginin yönetilenlerle karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler
oluşturma ve çift yönlü iletişimi sağlama amacıyla kullanılması ön plana çıkmaktadır (Cutlip,
Center ve Broom, 2006: 410 – 411). Bu bağlamda, kamu sektörü halkla ilişkilerinin sadece
hedef kitlelerin kurumsal karar, politika ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi olarak
sınırlandırılamayacak çok kapsamlı bir boyuta sahip olduğunun tekrar vurgulanması önem
taşımaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkilerin tanım ve kapsamına ilişkin bilgiler bağlamında
değinilmesi gereken bir diğer nokta da kamu sektöründe halkla ilişkiler alanının en çok
karıştırıldığı politik halkla ilişkiler kavramıdır. Kamu sektöründe halkla ilişkiler
uygulamalarının genellikle politik halkla ilişkiler çabaları ile karıştırıldığı, ancak her iki
alanın amaç ve kapsamları nedeniyle birbirlerinden farklılık taşıdıkları bilinmektedir.
Politik halkla ilişkiler özetle, siyasi amaçları bulunan bir örgüt ya da kişinin,
amaçlarına ulaşmak ve misyonlarını desteklemeye yardımcı olmak amacıyla halkla ilişkilere
başvurması olarak ifade edilebilmektedir (Strömback ve Kiousis, 2001: 8). Politik halkla
ilişkiler, siyasi amaçları bulunan siyasi aktör ya da gruplar tarafından, özellikle iktidar
gücünün elde edilmesi için gerçekleştirilen çabaları kapsamaktadır. Kamu sektöründe halkla
ilişkiler ise politik halkla ilişkilerden farklı olarak siyasi amaçları bulunan aktör ya da gruplar
tarafından iktidar gücünü elde etmek amacına yönelik gerçekleştirilmemektedir. Kamu
sektöründe halkla ilişkiler, kamu yararına odaklanan ve kamusal hizmetleri gerçekleştirmek
üzere faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliklerinin, yönetilenlerden oluşan hedef kitleleri ile
olumlu ilişkiler kurması amacına odaklanmaktadır.

7.3. Yönetim Paradigmasında Meydana Gelen Değişimler ile Kamu
Sektörü Halkla İlişkileri Arasındaki Bağlantı
Son yıllarda yönetim paradigmasından yönetişim olarak ifade edilen paradigmaya
geçiş kamu kurumlarının halkla ilişkiler uygulamalarına duydukları gereksinimin daha da
belirgin bir hal almasını sağlamıştır. Gücün tek elde toplandığı, merkeziyetçi yönetim
anlayışının hakim olduğu yönetim paradigması yerini, birlikte yönetmek olarak ifade
edilebilecek yönetişim paradigmasına bırakmıştır. Yönetişim paradigmasıyla birlikte
yönetimdeki merkeziyetçilik ortadan kalkmış ve katılımcılığı destekleyen bir bakış açısı ön
plana çıkmaya başlamıştır.
Yönetim açısından yönetmek ve yönetişim olmak üzere iki paradigma bulunduğunu
belirten Frahm ve Martin’in ifade ettiği gibi her iki paradigmanın merkezinde toplum
bulunmaktadır. Günümüzde yönetmek olarak bilinen paradigmadan yönetişim olarak
isimlendirilen paradigmaya doğru bir değişim ortaya çıkmıştır. Devlet yönetiminin doğasında
ortaya çıkan değişime işaret eden yönetişim kavramı, toplumdaki kontrol ve gücün
dağıtılmasına atıfta bulunmaktadır (2009: 407 – 409). Yönetişim paradigmasına geçişle
birlikte, yönetim gücünün özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi toplumu
oluşturan diğer toplumsal aktörler ile paylaşılması söz konusu olmuştur. Yönetim gücünün
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merkezileşmiş bir yapıdan ziyade, birlikte çok aktörlü biçimde kullanılması ön plana
çıkmıştır.
Birlikte yönetmek olarak ifade edilebilecek yönetişim; yönetim ve karar alma
süreçlerinin tüm paydaşların işbirliği ve katılımı ile gerçekleştirildiğine, yöneticilerin
uzlaşmacı olma, şeffaflık, hesap verebilirlik, etiklik ilkelerine bağlı bir şekilde sorumlu bir
yönetim anlayışı içinde davrandıklarına işaret eden bir yaklaşımdır. Yönetişimde, yönetim
fonksiyonu sadece seçimler aracılığıyla seçilen bireyler tarafından değil; sivil toplum
kuruluşları, odalar, meslek grupları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler gibi çeşitli
grupların dahil olduğu süreçler doğrultusunda gerçekleşmektedir (Toksöz, 2008: 17).
Yönetişim paradigmasına geçiş, yönetimin çok aktörlü bir yapıyla değerlendirilmesini
sağlamıştır. Her aktörün kendi görüş, öneri ve uzmanlıklarıyla dahil olabildiği karar alma ve
politika oluşturma süreçlerine imkan tanıyan yönetişim paradigması, yönetim gücünün
toplumun tüm aktörleri ile paylaşılması esasına dayanmaktadır.
Devlet yönetiminin özünde meydana gelen değişimle ilişkilendirilebilecek yönetişim
kavramı, geleneksel yönetim modelinden farklı bir bakış açısına sahiptir. Geleneksel yönetim
modelinde toplumun tümünü ilgilendiren kararların seçilmiş temsilciler tarafından
parlamentolarda alınması ve kamu yönetiminde bulunan bürokratlar tarafından uygulanması
söz konusu olmaktadır. Yönetişim paradigması geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak
politikaların oluşturulması ve uygulanmasında aktörlerde meydana gelen değişime işaret
etmektedir (Treib, Bahr ve Falkner, 2007: 3). Yönetişimde kararların alınması aktörler
arasındaki etkileşimler ve müzakereler temeline dayanmaktadır. Devlet yönetimine ek olarak,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, yönetilenler de kendi görüş ve beklentileriyle
etkileşim temeline dayalı süreçler doğrultusunda kararların alınmasına dahil olmaktadır.
Yöneten ve yönetilenler arasındaki sınırın bulanık bir hal almasına neden olan
yönetişim paradigması, devlet yönetim organları olarak ifade edilebilecek kamu kurumlarının
halkla ilişkilere duydukları gereksinimin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Halkla ilişkiler,
kamu kurumlarının yönetilenlerin ihtiyaç duyduğu kamusal hizmetleri gerçekleştirmek ve
kamu yararı oluşturmak şeklinde ifade edilebilecek amaçlarını yerine getirmeleri ve kurumsal
misyonlarını gerçekleştirmeleri açısından kritik bir rol üstlenmektedir.
Halkla ilişkilerin doğru, gerçek ve eksiksiz bilgi doğrultusunda kurumlar ile hedef
kitleler arasındaki anlayışın gerçekleşmesi ve karşılıklı yarar esasının ortaya çıkması için
ortak bir alan ve zemin arayan iki yönlü iletişime dayanması (Black, 1989: 1); yönetişim ve
halkla ilişkiler arasındaki bağlantı açısından önem taşımaktadır. Kamu sektöründe halkla
ilişkiler strateji ve uygulamaları, yönetilenlerden oluşan hedef kitlelerin görüş, öneri ve
beklentileri ile dahil olabildiği kamusal hizmetlerin şekillendirilmesi, kararların alınması ve
politikaların oluşturulması sürecine dayanmaktadır. Günümüz kamu sektörü halkla ilişkiler
anlayışı, hedef kitlelerin kamu yönetimine katılımını destekleyecek türden çift yönlü iletişim
ve diyaloga dayalı ilişkiler temeli üzerine yapılandırılmıştır. Bu nedenle halkla ilişkilerin
yönetişim paradigmasının uygulamaya aktarılması açısından kritik bir rol oynayacağı
söylenebilmektedir.
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Halkla ilişkiler, yönetilenlerden oluşan hedef kitlelerin yönetime doğrudan katılımını
sağlama ya da kamu yönetimine ilişkin kararlar ve faaliyetler için onayını alma konusunda
kritik bir aracı işlevi üstlenmektedir. Halkla ilişkilerin üstlendiği bu işlev, yönetişimin açıklık
ve şeffaflık ilkeleriyle örtüşmekte ve bununla birlikte halkla ilişkiler yönetilenlerin güvenini
ve yakınlığını sağlama açısından etkili bir yol olarak ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler,
yönetişimle benzer şekilde güven ve dürüstlük ilkelerine uygun iletişim stratejilerini
kapsamakta; aynı zamanda da toplumsal düzen içindeki tüm hedef kitleler arasında çok
boyutlu iletişimi gerçekleştirme yoluyla bağlantılar tesis eden bir yönetim fonksiyonu olarak
ilgi uyandırmaktadır (Çamdereli, 2003: 66). Yönetişim ve halkla ilişkilerin birbirinin
tamamlayıcısı olarak ele alınması, hem yönetişimin hem de halkla ilişkilerin temelinde
dürüstlük, toplumsal yarar, şeffaflık gibi özelliklerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Yönetişim ve halkla ilişkilerin ortak bir payda etrafında bir araya gelmesini sağlayan bu
özellikler ortak amaçlar ve eylemler açısından sahip oldukları ortak bakış açısını
yansıtmaktadır (Zeybek, 2005: 141). Halkla ilişkiler ve yönetişimin kapsamına dair paylaşılan
bilgilerin de gösterdiği gibi yönetişim paradigmasının uygulamaya aktarılmasında halkla
ilişkilerin kritik bir rol üstlenmesi söz konusu olmaktadır. Halkla ilişkiler strateji ve çabaları
toplumsal düzen içindeki tüm aktörler arasındaki ilişkilerinin yönetiminden sorumlu bir
fonksiyon olarak kamu kurumları ve hedef kitleleri arasında olumlu ilişkilerin tesis edilmesi
ve sürdürülmesini sağlamakta; aynı zamanda da hedef kitlelerin kamusal karar alma ve
politika oluşturma süreçlerine katılmalarına ya da görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda
temsil edilmelerine olanak sunmaktadır.
Yönetişimin kamu yönetiminde gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca
paylaşılması esasına dayanan bir anlayışı getirmesinin, toplumsal düzendeki tüm aktörler
arasındaki etkileşimleri ve ilişkileri zorunlu kıldığı tekrar hatırlandığında, yönetim erkinin
katılımcı bir şekilde tüm aktörlerce kullanılabilmesi, aktörler arasındaki etkileşimin ve
ilişkinin yönetilmesi görevinin halkla ilişkilerin kapsamında değerlendirilmesi gerekliliği de
dikkat çekmektedir.

7.4. Kamu Sektöründe Halkla İlişkilere Duyulan Gereksinim
Halkla ilişkilerin ülkemizdeki gelişim süreci incelendiğinde, halkla ilişkiler strateji ve
uygulamalarına ilk olarak kamu sektöründe rastlandığı dikkat çekmektedir (Boztepe, 2014).
Halkla ilişkiler uygulamalarının kamu sektöründe başlamasına rağmen, kamu kurumlarının
sundukları hizmetler bakımından eşsiz ve rakipsiz konumda bulunması ilerleyen yıllarda
kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaların bir miktar göz ardı edilmesine neden
olmuştur.
Birbirine oldukça benzer ürün ve hizmetleri tüketicilerin tercihine sunan özel sektör
kuruluşlarının rakiplerinden farklılaşmak, hedef kitlelerin zihninde ayrıcalıklı bir konum elde
etmek için halkla ilişkilere duydukları gereksinim halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarının
kamu sektöründen ziyade özel sektör açısından gelişmesine yol açmıştır. Ancak kamu
yararına odaklanan ve kamusal hizmetlerin sunumu yoluyla hedef kitlelerin çeşitli
gereksinimlerinin karşılanmasından sorumlu kamu kurumlarının da kurumsal amaçlarına
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ulaşabilmeleri ve kurumsal misyonlarını yerine getirmeleri için halkla ilişkilere başvurmaları
zorunluluk taşımaktadır.
Kamu kurumlarının halkla ilişkilere başvurmaksızın hedef kitlelerinin ihtiyaç duyduğu
hizmetlerin neler olduğunu, hedef kitlelerin kamu kurumlarından beklentilerinin neler
olduğunu tespit etmesi ve kurumsal karar, strateji ve uygulamalarını bu yönde şekillendirmesi
mümkün olamamaktadır. Hedef kitleleriyle olumlu ve uzun vadeli ilişkiler geliştiremeyen,
kamularıyla diyaloga dayalı ilişkiler tesis edemeyen, kamularının beklentilerini tespit
edemeyen ve bunları karşılayamayan kamu kurumlarının kamu yararı sağlama, hedef
kitlelerin destek ve onayını alma, olumlu imaj ve itibar algısı oluşturma gibi önemli halkla
ilişkiler başarılarına ulaşabileceği söylenememektedir. Bundan ötürü çoğunlukla özel sektör
kuruluşları bağlamında değerlendirilen halkla ilişkiler çabalarının kamu kurumları için
olmazsa olmaz bir hal aldığı dikkat çekmektedir.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları öncelikli olarak hedef kitlelerin
gereksinim duyduğu kamusal hizmetlerin, karar ve politikaların neler olduğunun tespit
edilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Hedef kitlelerin kamusal karar alma, politika
oluşturma ve faaliyetlerin ortaya konması aşamalarına katılımlarını sağlama açısından ön
plana çıkan halkla ilişkiler fonksiyonu, hedef kitleleri görüş, öneri ve beklentileriyle kurumsal
yönetim mekanizmasında temsil eden bir köprü olarak işlev görmektedir. Böylelikle kamu
sektöründe halkla ilişkiler aracılığıyla kamu kurumlarının kamu yararına odaklanan doğasının
uygulamaya aktarılması garanti altına alınmaktadır.
Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları, kamusal sorunlara ilişkin farkındalık
oluşturulmasına, çeşitli konulara ve sorunlara ilişkin kamuların tutum değişikliği
geliştirmesine yol açmakta ve kamu bilincinin geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Böylelikle
toplumsal yapının daha iyiye ulaşabilmesi için kamusal halkla ilişkilerin etkin bir rol
oynaması mümkün hale gelmektedir. Hedef kitlelerin önceden tespit edilen beklentileri
doğrultusunda çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere ortaya konan kamusal hizmetlerin
tanıtımını da sağlayan kamu sektörü halkla ilişkiler çabaları, kamu kurumlarının hedef
kitlelerinin desteğini kazanmasına, hedef kitlelerde kamu kurumuna yönelik olumlu imaj,
itibar ve güven algısının tesis edilmesine de olanak sunmaktadır.
Bu bağlamda, kamu sektöründe halkla ilişkilere duyulan gereksinimin toplumsal
sorunlara ilişkin farkındalık oluşturulması, kamu hizmetlerinin tanıtılması, kurumsal imaj ve
itibar algısının tesis edilmesi ve yönetilmesi, güven algısının tesis edilmesi ve yönetilmesi,
hedef kitlelerin desteğinin alınması, hedef kitlelerde tutum değişikliğinin sağlanması şeklinde
ele alınması mümkün olmaktadır.

7.4.1. Toplumsal Sorunlara İlişkin Farkındalık Oluşturulması
Kamu kurumlarının doğasında kamu yararının ortaya konması odağı bulunmaktadır.
Kamu kurumlarının toplumun yarar sağlayacağı türden girişimlerde bulunmasının bir
boyutunu toplumsal açıdan sorun teşkil edebilecek durumları tespit etmesi ve bunlara yönelik
önceden tedbir alarak halkla ilişkilerin proaktif stratejileri kapsamında farkındalık
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oluşturmaya yönelik çabaları gerçekleştirmesi oluşturmaktadır. Proaktif halkla ilişkiler
stratejileri toplum için sorun teşkil edebilecek durumların öngörülmesini sağlamakta;
sorunlara yönelik, henüz ortaya çıkmadan ya da toplumun genelini etkileyecek boyuta
ulaşmadan çözüm önerileri sunmakta ve böylelikle de kamu yararının ortaya konmasına katkı
sunmaktadır.
Ortaya çıkma olası durumlara ilişkin ileriye dönük olmaları ya da çeşitli durumların
ortaya çıkmasından sonra tepki vermeleri bakımından halkla ilişkiler stratejileri proaktif ve
reaktif stratejiler olmak üzere ikili bir sınıflandırma kapsamında ele alınmaktadır. Tepkisel
olan reaktif stratejiler, kamu kurumunun yanıt vermesi gereken bir sorun ortaya çıktığında,
toplumu etkilediğinde devreye girmekte ve mevcut duruma odaklanmaktadır. Reaktif
stratejilerde amaç sorunun kamu kurumuna ve dolayısıyla kamulara ve toplumsal yapıya en az
zararı vermesinin sağlanmasıdır. İleriye dönük olan proaktif stratejiler ise, kamu kurumunun
gelecekte karşı karşıya kalabileceği, sorun teşkil edebilecek durumların öngörülmesine
dayanmakta; çevrenin taranması, eğilimlerin tespit edilmesi yoluyla kamu kurumunun olası
sorunları önceden tespit ederek bunlara yönelik tedbirler geliştirmesine imkan sunmaktadır.
Kamu
kurumları,
halkla
ilişkilerin
proaktif
stratejileri
kapsamında
değerlendirilebilecek uygulamalara, toplumsal açıdan sorun teşkil edebilecek durumların ön
görülerek bunlara yönelik kamu farkındalığının oluşturulması açısından halkla ilişkilere
gereksinim duymaktadır.
Farkındalık geliştirme, kamuların sorun teşkil edebilecek bir konuya ilişkin bilgi
edinmesi, sorunu kavraması olarak tanımlanabilmektedir (Rigg, 2002: 52). Hedef kitlelerin
toplumsal açıdan sorun teşkil edebilecek durumlara yönelik bilgilendirilmesi, bunlardan
haberdar edilmesi kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamaları ile mümkün olmaktadır.
Farkındalık oluşturulması, hedef kitlelerin belirli bir konu ya da soruna ilişkin bilinçli
ve duyarlı hale gelmesini sağlamakta; konuya ilişkin bilgi edinmesine fırsat sunmaktadır.
Kamu kurumlarının toplumsal farkındalığı oluşturma yönündeki çabaları, tüm hedef kitlelerin
bilgilendirilmesi yoluyla, toplumsal açıdan sorun teşkil edebilecek konuya ilişkin bilinç
düzeylerinin arttırılması şeklinde ifade edilebilmektedir (Bothmann vd., 2006: 92). Halkla
ilişkiler kamu kurumlarının, kendilerini ve toplumu etkileyebilecek olası sorunları önceden
tespit etmesini sağlayarak bunlara ilişkin toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacına
hizmet etmektedir.
Çevreyi tarama, eğilimleri öngörme gibi proaktif halkla ilişkiler stratejileri
kapsamında ele alınabilecek halkla ilişkiler uygulamaları, hedef kitlelerin bir durumun farkına
varmasına, konuya ilişkin bilinç düzeylerinin arttırılmasına olanak sunmaktadır. Bu nedenle
kamu sektöründe toplumsal sorunlara ilişkin kamuların farkındalık geliştirmesinin sağlanması
açısından halkla ilişkilere gereksinim duyulduğu söylenebilmektedir.
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7.4.2. Kamu Hizmetlerinin Tanıtılması
Tanıtım faaliyetleri, kamu kurumlarının hedef kitlelerin çeşitli gereksinimlerini
karşılamak üzere gerçekleştirdikleri hizmetlerin çeşitli iletişim araçlarının kullanılması
yoluyla hedef kitlelere duyurulması şeklinde ifade edilebilecek halkla ilişkiler
uygulamalarıdır.
Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan tanıtım faaliyetlerinin genellikle reklam
uygulamaları ile karıştırıldığı dikkat çekmektedir. Reklam çabalarında, herhangi bir fikir,
ürün, hizmet ya da markanın kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alma suretiyle
bedeli ödenmiş bir şekilde tanıtımı söz konusu olurken; halkla ilişkilerde kendisine yer bulan
tanıtım uygulamalarında herhangi bir bedel ödemeksizin duyurumun yapılması söz konusu
olmaktadır.
Kurumların geniş kitlelere herhangi bir bedel ödemeksizin ulaşmasını sağlayan tanıtım
faaliyetleri kuruluşlar için ilgi uyandıran bir halkla ilişkiler yöntemidir (Peltekoğlu, 2007: 71).
Kamu kurumları kamusal hizmetlere ilişkin bilgileri medyaya sunma yoluyla, kamusal
hizmetlerin geniş hedef kitlelere herhangi bir bedel ödemeksizin kitle iletişim araçları
vasıtasıyla tanıtılmasını sağlamaktadır.
Kamu kurumlarının kamusal hizmetlerin hedef kitlelere tanıtılması açısından halkla
ilişkilere duydukları gereksinim bağlamında, kamusal hizmetlerin hedef kitlelere yönelik
tanıma çabalarının sonucunda şekillendirilmesi gerekliliğinin tekrar hatırlatılmasında yarar
bulunmaktadır. Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları ve tanıtım çabaları, ancak
hedef kitlelerin tanıma yoluyla önceden tespit edilen beklentileri doğrultusunda geliştirilen
kamusal hizmetler söz konusu olduğunda başarılı olabilmektedir. Bu nedenle hedef kitlelere
tanıtılacak hizmetler mutlaka, hedef kitlelerin önerileri, beklentileri ve görüşleri
doğrultusunda şekillendirilmelidir.

7.4.3. Kurumsal İmaj ile İtibar Algısının Tesis Edilmesi ve
Yönetilmesi
Kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamaları, kamu kurumlarının hedef kitleleri
nezdinde olumlu imaj ile itibar algısının tesis edilmesi ve yönetilmesine olanak tanımaktadır.
Kamu sektörü kurumları da dâhil olmak üzere, tüm kurumların hedef kitlelerinde olumlu imaj
algısını tesis etmeyi ve itibar sahibi bir kurum olarak algılanmayı arzu ettikleri bilinmektedir.
Halkla ilişkilerin kurumlara yapabileceği en önemli katkılar arasında hedef kitlelerle kurum
arasında geliştirilecek olumlu ilişkilerin sonucu olarak hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu
imaj algısına sahip olması ve itibar algısının tesis edilmesi yer almaktadır.
İmaj alıcının zihninde oluşan bir algı olarak tanımlanmakta (Wood, 2004: 96), hedef
kitlelerin kuruma yönelik değerlendirmelerinin sonucu zihinlerinde oluşan resim kurum imajı
olarak ifade edilmektedir.
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Kurum imajı, hedef kitlelerin kurumla ilgili rasyonel ve duygusal değerlendirmelerinin
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Peltekoğlu, 2007: 129). Hedef kitlelerin deneyimleri,
kurumla ilgili edindikleri bilgiler, kuruma ilişkin çevrelerinde paylaşılan her türlü
enformasyon kurum imajının oluşmasında belirleyici olmaktadır.
Kurum imajı bireyden bireye farklılık gösterebilmekte ve zaman içinde
değişebilmektedir (Löwensberg, 2006: 253). Bir kurumun bir birey nezdinde olumlu bir imajı
olmasına rağmen, bir diğer birey açısından olumsuz bir imaja sahip olması mümkün
olabilmekte ve imaj algısı zaman içinde değişime uğrayabilmektedir. Bir birey bir kuruma
ilişkin olumlu imaj algısına sahipken, belirli bir süre sonra olumlu imaj olumsuz imaj şeklinde
dönüşüm gösterebilmektedir.
Tüm hedef kitlelerin kurumla ilgili zaman içinde oluşan genel değerlendirmeleri
olarak tanımlanabilecek itibar ise (Gotsi ve Wilson, 2001: 29); genellikle imajların toplamı
şeklinde ifade edilmektedir (Dorley ve Garcia, 2007: 4). Tüm hedef kitlelerin kuruma yönelik
olumlu değerlendirmelere sahip olması durumunda ortaya çıkan bir algı türü olarak itibar, tüm
hedef kitlelerinde olumlu imaj algısını tesis etmeyi ve bunu uzun süre boyunca sürdürmeyi
başarmış
kurumların
elde
edebileceği
bir halkla ilişkiler çıktısı
olarak
değerlendirilebilmektedir.
Bir kurum hakkında zaman içinde biriktirilen imajların toplamı şeklinde ifade
edilebilen itibar kavramı (Löwensberg, 2006: 254); kurumun geçmişteki faaliyetleri ve
mevcut dönemdeki faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler kadar geleceğe dönük hedef kitle
beklentilerini de kapsamaktadır. Kamu kurumlarının hedef kitlelerinin gereksinimlerini ve
beklentilerini karşılayacak türden faaliyetleri ve hizmetleri gerçekleştirmesi, kamusal karar
alma ve politika oluşturma süreçlerinde hedef kitlelerin görüş ve önerilerini önemsemesi
hedef kitlelerin kamu kurumuna yönelik olumlu imaj algısı geliştirmesinde etkili olmaktadır.
Hedef kitlelerin kamu kurumuna yönelik olumlu imaj algısının uzun bir süre boyunca
sürmesi, kamu kurumlarının itibar gibi önemli bir değere ulaşmasını sağlamaktadır.
Kamu kurumlarının hedef kitlelerinde olumlu imaj algısını tesis etmesi ve
yönetmesinin sonucu olarak itibar gibi önem taşıyan bir değere sahip olabilmesi için, hedef
kitleleriyle diyaloga dayalı ilişkiler geliştirmesi ve bunu destekleyecek tarzda bir halkla
ilişkiler yaklaşımını benimsemesi zorunluluk taşımaktadır.

7.4.4. Kamu Kurumlarına Yönelik Güven Algısının Tesis Edilmesi ve
Yönetilmesi
Kamu kurumları, hedef kitlelerinde güven algısının tesis edilmesi ve yönetilmesi için
de halkla ilişkilere gereksinim duymaktadır. Güven algısı toplumsal sistem içinde yaşantısını
sürdüren bireyler ve varlıklarını sürdürmeye çalışan kurumlar gibi tüzel kişilikler için son
derece önem taşıyan bir algıdır. Toplumsal düzenin devamlılığının sağlanması için toplumun
unsurlarını bir arada tutan temel unsur güvendir.
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Hedef kitlelerin kamu kurumlara yönelik güven algısını geliştirmesi kamu
kurumlarının varlıklarını sürdürmeleri, kamu yararına yönelik çalışma şeklinde ifade
edilebilecek kurumsal misyonlarını yerine getirmeleri açısından önem taşımaktadır.
Kamu kurumlarında faaliyet gösteren halkla ilişkiler uzmanlarının temel amacı kamu
kurumları ve vatandaşlar arasındaki işbirliğinin ve güvenin desteklenmesidir (Baskin, Aronoff
ve Lattimore, 1997: 397). Kamu kurumlarının varlıklarını sürdürmeleri hedef kitlelerinin
olumlu ve destekleyici türden tutumları ile doğrudan bağlantılıdır. Bundan ötürü kamu
sektörü halkla ilişkileri alanında faaliyet gösteren tüm halkla ilişkiler uygulayıcılarının hedef
kitlelerin kamu kurumlarına yönelik güven algılarını etkileyen faktörleri tespit etmesi ve
hedef kitlelerde kamu kurumuna yönelik güven algısının geliştirilmesine katkı sağlayacak
uygulamalar gerçekleştirmesi önem taşımaktadır.
Popovski’nin belirttiği gibi, yönetim organları hedef kitleleri olan vatandaşları
üzerinde güven oluşturamamaları ve sürdürememeleri durumunda varlıklarını uzun süre
koruyamamaktadır. Kamu yönetiminde kamu kurumları ile vatandaşları bir arada tutan unsur
olarak karşılıklı güven, yönetimi meşrulaştırmakta ve ayrıca hedef kitlelerden onay, destek
alınmasını sağlamaktadır (2010: 234). Kamu kurumlarının aldıkları karar ve
gerçekleştirdikleri faaliyetlere yönelik olarak hedef kitlelerinden onay alabilmelerinde güven
kritik bir rol oynamaktadır. Bundan ötürü, kamu kurumlarının hedef kitlelerde güven algısı
tesis edebilmesi için halkla ilişkiler uygulamalarına gereksinim duymaları söz konusu
olmaktadır.
Kamu kurumlarının hedef kitlelerinde güven algısını tesis edebilmesi için hedef
kitleleriyle olan ilişkilerinde karşılıklı etkileşimi, çift yönlü iletişimi ve diyalogu esas alması
gereklilik taşımaktadır. Kamu kurumlarının karar alma ve faaliyet geliştirme süreçlerinde
hedef kitlelerinin katılımını desteklemesi ve şeffaflık ile hesapverebilirlik ilkelerine uygun
hareket etmesi kamu kurumlarına yönelik hedef kitle güveninin tesisi ve yönetilmesinde kritik
bir rol oynamaktadır.

7.4.5. Hedef Kitlelerin Desteğinin Alınması
Kamu kurumları, hedef kitlelerin kamu yönetimine ilişkin kararlar, faaliyetler ve
politikalara ilişkin desteğinin alınmasını sağlamak açısından halkla ilişkilere gereksinim
duymaktadır. Kamu kurumlarının yönetsel kararların alınması ve politikaların oluşturulması
sürecinde hedef kitlelerin desteğini alması günümüz toplumlarında ön plana çıkan bir
gereklilik olarak kabul edilmektedir. Halkla ilişkiler, bu doğrultuda kamu kurumları ile hedef
kitleleri arasındaki ilişkileri etkileşim ve diyalog esasına göre yöneterek her iki tarafın
uzlaşmacı bir yaklaşımla ortak bir payda etrafında bir araya gelmesine hizmet etmektedir.
Halkla ilişkiler kamu yönetimine ilişkin kararlar ve uygulamaların gerekçelerini hedef
kitlelere anlatmakta, hedef kitlelerin bakış açılarının da yönetim kademesinde temsil
edilmesini sağlamaktadır. Yönetsel karar alma ve politika oluşturma süreçlerinin karşılıklı
anlayışın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak şekilde müzakereler doğrultusunda
yönetilmesini sağlayan halkla ilişkiler, hedef kitle beklentilerinin kamu kurumlarının
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stratejilerine dâhil edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle hedef kitlelerin dâhil olduğu ve
destek verdiği kararların alınması, politikaların oluşturulması ve uygulamaların hayata
geçirilmesi mümkün olmaktadır. Kamu kurumlarına yönelik hedef kitle desteğinin sağlanması
amacına odaklanan halkla ilişkiler uygulamalarının, kurumsal ilgiler ile hedef kitle
beklentileri arasında uyum ve denge sağlamaya yönelik çabaları hayata geçirdiği
söylenebilmektedir.

7.4.6. Hedef Kitlelerde Tutum Değişikliği Sağlama
Kamu kurumları, hedef kitlelerin toplumsal yapının daha iyiye gitmesine yönelik
olarak yeni tutumlar elde etmesi, istenen doğrultuda olan tutumlarını pekiştirmesi ve gerekli
hallerde tutum değişikliğine gitmesi açısından halkla ilişkilere gereksinim duymaktadır.
Bireylerin belirli bir konuya yaklaşım biçimlerinin ortaya konmasını sağlayan tutumlar
duygu, düşünce ve davranış bileşenlerinden oluşmakta; bireyler bir kişi, olay ya da duruma
ilişkin sahip oldukları tutumları bilişsel ve duygusal değerlendirmeleri ve davranışları ile
göstermektedirler.
Halkla ilişkiler çalışmaları kimi kez kamuoyunu kanaat değiştirmeye, yeni kanaatler
edinmeye yönlendirmekte ve bazı durumlarda da var olan görüşlerin pekiştirilmesi amacına
odaklanmaktadır (Kazancı, 2009: 66). Kamu sektörü halkla ilişkiler çalışmalarının hedef kitle
tutumlarına yönelik amaçları toplumsal yapının daha iyiye gitmesine yönelmekte ve
toplumsal fayda esasına göre şekillenmektedir. Kamu sektöründe halkla ilişkiler çabaları
hedef kitlelerin istenen yönde tutumlara sahip olması için ikna edici iletişime başvurmaktadır.
Alkol tüketildiği zaman otomobil kullanılmaması gerekliliğine yönelik vatandaşların
bilgi, tutum ve davranışlarını etkilemeye yönelik halkla ilişkiler çabaları kamu kurumlarının
hedef kitlelerin tutumlarını istenen yönde değiştirme amacına yönelik girişimlerine örnek
olabilmektedir (Gelders ve Ihlen, 2010: 60). Hedef kitlelerin hem bireysel hem de toplumsal
açıdan sorun teşkil edebilecek ve zarara yol açabilecek tutumlar yerine ideal tutumlar
geliştirmesi kamu kurumlarınca gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları ile mümkün hale
gelebilmektedir. Sigara bağımlılığının sonlandırılmasına, bilinçsiz ilaç kullanımının önüne
geçilmesine, trafik güvenliği için trafik kurallarına uyulmasına yönelik hedef kitlelerin istenen
yönde tutumlar geliştirmesi, var olan tutumlarını pekiştirmesi ya da değiştirmesi kamu
kurumları tarafından gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabaları ile mümkün hale
gelebilmektedir.
Kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının hedef kitlelerin tutumlarında ideal
tutum biçimine uyum sağlayacak şekilde değişikliğe gidip gitmediğini ölçümlemesi de bu
yöndeki halkla ilişkiler çabalarının başarısını değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.
Hedef kitlelerin belirli bir konuya ilişkin sahip olduğu tutumların halkla ilişkiler çabası
öncesinde, halkla ilişkiler uygulaması sürerken ve halkla ilişkiler uygulaması
sonlandırıldıktan sonra ölçülmesi ve karşılaştırılmasında kullanılan taban çizgisi tekniği,
kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının hedeflediği tutum değişiminin gerçekleşip
213

gerçekleşmediğinin saptanmasında kullanılan temel tekniklerden biri olarak ön plana
çıkmaktadır. Söz konusu teknik karşılaştırma çalışmaları olarak da tanımlanabilmekte; kamu
sektörü halkla ilişkiler uygulamaları aracılığıyla hedef kitlelere bilgi aktarımının sonucu
olarak hedef kitle tutumlarında meydana gelen farklılıkları gözler önüne sermesi açısından
önem taşımaktadır (Wilcox, Ault ve Agee, 1999: 201). Taban çizgisi tekniğinin kullanımı,
hedef kitlelerde tutum değişikliğinin sağlanması amacına odaklanan kamu sektörü halkla
ilişkiler uygulamalarının başarısının ölçümlenmesi açısından gereklilik taşımaktadır.
Karşılaştırmalı çalışmalar ile halkla ilişkiler uygulaması öncesinde konuya ilişkin hedef
kitlelerin tutumlarının neler olduğu ve halkla ilişkiler uygulaması sonrasında hedef kitlelerin
tutumlarında ne ölçüde değişimin meydana geldiğinin tespit edilmesi kamu kurumlarının
halkla ilişkiler stratejilerine yön verebilmeleri açısından da önem taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamalarının kamu sektöründe başladığı bilinmekle
birlikte, kamu kurumlarının sunduğu hizmetler bakımından eşsiz durumda olmalarından ötürü
halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci içinde kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının
bir miktar göz ardı edildiği dikkat çekmektedir. Halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarının
birbirine benzer ürün ve hizmetleri hedef kitlelerine sunan, rekabette üstünlük sağlama, hedef
kitlelerle olumlu ilişkiler tesis etme yoluyla rakiplerden ayrıcalıklı bir konum elde etme
gereksinimi ile karşı karşıya kalan özel sektör kuruluşları için ise olmazsa olmaz bir hal aldığı
görülmektedir.
Kamu kurumları, hedef kitlelerin ihtiyaç duyduğu kamusal hizmetleri sunmak ve
kamusal yarar sağlamak amacıyla kamu sermayesi ile kurulan devlet yönetim organları olarak
kurumsal amaçlarına ulaşmak ve kurumsal misyonlarını yerine getirmek için halkla ilişkiler
strateji ve uygulamalarına gereksinim duymaktadır. Kamu kurumlarının kamu yararını
sağlayabilmesi ve hedef kitlelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, karar ve politikaları ortaya
koyabilmesi için halkla ilişkilere başvurması zorunluluk taşımaktadır.
Hedef kitlelerin beklenti, görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmeyen kamusal
faaliyet, karar ve politikaların kamu yararı amacına yönelmesi ve hedef kitlelerin ihtiyaç
duyduğu hizmetleri ortaya koyması mümkün olamamaktadır. Kamu sektöründe halkla
ilişkiler uygulamaları hedef kitlelerin görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda yönetim
kademesinde temsil edilmesini sağlayarak hedef kitlelerin kendilerini ilgilendiren karar ve
uygulamaların şekillenmesi sürecine katılım sergilemesine olanak sunmaktadır.
Gücün tek elde toplandığı, yöneten ve yönetilenler arasındaki sınırların oldukça
belirgin olduğu geleneksel yönetim anlayışından, özetle birlikte yönetmek olarak
tanımlanabilen, gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşılması esasına dayanan
yönetişim yaklaşımına doğru yaşanan değişim de kamu kurumlarının halkla ilişkilere
duyduğu gereksinimi görünür kılmaktadır. Yönetişim yaklaşımında kamu kurumlarının, karar
ve faaliyetlerinden etkilenen, yönetimde işbirliği içinde bulunması gerekli tüm hedef
kitleleriyle olumlu ilişkilere sahip olmasını gerektirmekte ve bundan ötürü de kamu
sektöründe halkla ilişkiler stratejilerine başvurulması zorunluluk halini almaktadır.
Kamu kurumları toplumsal yapının daha iyiye ulaşmasını engelleyebilecek toplumsal
sorunlara yönelik hedef kitle farkındalığının sağlanması, kamu hizmetlerinin tanıtımının
yapılması, kamu kurumlarına yönelik hedef kitlelerde olumlu imaj, itibar ve güven algısının
tesis edilmesi ve yönetilmesi, hedef kitlelerden destekleyici türden bir tutumla karşılık
bulunması ve hedef kitlelerde ideal tutumların oluşmasının sağlanması açısından halkla
ilişkiler çabalarına gereksinim duymaktadır. Halkla ilişkiler strateji ve uygulamaları kurumsal
amaçlara ulaşılması ve kurumsal misyonların yerine getirilmesi için kamu kurumlarına önemli
katkılar sunmaktadır.
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Uygulamalar
TFT isimli kamu kurumu sunduğu hizmetler bakımından rakipsiz konumda
bulunmasını bir avantaj olarak kabul ederek halkla ilişkiler çabalarını tek yönlü olarak sadece
hedef kitlelerin karar, politika ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi şeklinde ele
almaktadır. Kamu kurumunun halkla ilişkiler sorumlusu, kamusal karar ve hizmetlerin
şekillendirilmesi sürecinde hedef kitlelerin beklentilerinin karşılanmasının kamu kurumlarının
kurumsal amaçlarına ulaşmasına ve kurumsal misyonlarını yerine getirmesine daha fazla katkı
sağlayabileceğini düşünmektedir. Kamusal karar ve uygulamalarında hedef kitlelerin görüş,
öneri ve beklentilerinin önemsenmesi gerekliliğinden yola çıkarak hedef kitleleri çok yönlü
biçimde tanıma çabalarına başvuran kamu kurumu, karar, uygulama ve hizmetlerinin
şekillenmesi sürecine hedef kitle perspektiflerini de dahil etmiştir. Böylelikle hedef
kitlelerden edinilen bilgiler doğrultusunda ortaya konan kamusal hizmetleri hedef kitlelere
tanıtmış, hedef kitlelerinden destekleyici tarzda bir tutumla karşılık bulmuş, hedef kitlelerde
kamu kurumuna yönelik olumlu imaj, itibar ve güven algısını tesis etmeyi başarmış,
toplumsal yapının daha iyiye gitmesine yönelik kamusal sorunlara ilişkin hedef kitle
farkındalığını sağlamış ve hedef kitlelerin ideal tutumlara kavuşmasına imkan tanımıştır.
Böylelikle kamu kurumunun amaçlarına ulaşması ve kamu yararı sağlama şeklinde ifade
edilebilecek kurumsal misyonunu yerine getirmesi mümkün bir hal almıştır.
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Uygulama Soruları
1) THT isimli kamu kurumu hangi gerekçeden ötürü ilk etapta halkla ilişkiler strateji
ve uygulamalarına başvurmaya gereksinim hissetmemiştir?
2) Kamu kurumunun halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarına başvurması sonucu
hem kamu kurumu hem de kamusal hizmetlerin yönlendirdiği hedef kitleler açısından ortaya
çıkan yararlar nelerdir? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1)
Benzer bir problemle karşı karşıya gelmelerine karşın, sorunun ortaya çıktığını
fark etmemiş ve soruna yönelik çaba göstermek için organize olmamış bireyler hangi kamu
tipi kategorisinde yer almaktadır?
a)

Kamu olmayanlar

b)

Gizli kamular

c)

Pasif kamular

d)

Aktif kamular

e)

Bilinçli kamular

2)
“………………………….., kamu kurumlarının kurumsal misyonlarını ileriye
götürmek ve hedeflerine ulaşmak amacı ile halkla ilişkiler çabalarına başvurmasına odaklanan
bir uzmanlık alanıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru
biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Finansal halkla ilişkiler

b)

Medyayla ilişkiler

c)

Kurumsal sosyal sorumluluk

d)

Kamu sektöründe halkla ilişkiler

e)

Kurumsal sürdürülebilirlik

3)
Aşağıdakilerden hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline
gelmesinde etkili olan faktörlerden “durumla ilgili bir şeyler yapabilmeleri mümkünken
kendilerini dışsal birtakım unsurlar tarafından sınırlandırılmış hisseden insanları temsil eden
bir faktördür” şeklinde açıklanabilmektedir?
a)

Algı faktörü

b)

Sorun faktörü

c)

İlgi düzeyi faktörü

d)

Kısıt farkındalığı faktörü

e)

Eşsizlik faktörü
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4)
“………………… kavramı, toplumsal açıdan ilgi uyandıran bir konuya ilişkin
kamunun genel görüşlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.” ifadesinde boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a)

Kamu

b)

Sivil toplum

c)

Kamuoyu

d)

Kamu sektörü

e)

Özel sektör

5)
Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi sahip olduğu özelliklere ek olarak soruna
yönelik çeşitli çabalar sergilemek üzere örgütlenmeleri halinde aktif kamuya dönüşmektedir?
a)

Kamu olmayanlar

b)

Pasif kamular

c)

Bilinçli kamular

d)

Gizli kamular

e)

Dönemsel kamular

6)
Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe halkla ilişkiler açısından alınan
kararlar, gerçekleştirilen uygulamaların hedef kitlelere sunulması yönündeki uygulamaları
kapsamaktadır?
a)

Etkileşim

b)

Tanıma

c)

İşbirliği

d)

Yönetme

e)

Tanıtım

7)
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim anlayışının özellikleri arasında yer
almaktadır?
a)

Birlikte yönetmek

b)

Gücün toplumu oluşturan tüm katmanlarca paylaşımı

c)

Yönetilenlerin de yönetim süreçlerine dahil olması
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d)

Gücün tek elde toplanması

e)

Yönetimde işbirliği yapılması

8)
Aşağıdaki kamu tiplerinden hangisi benzer bir problemle karşılaşan, problemin
ortaya çıktığının farkına varan insan grubunu temsil etmektedir?
a)

Bilinçli kamular

b)

Gizli kamular

c)

Kamu olmayanlar

d)

Aktif kamular

e)

Pasif kamular

9)
Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan tanıtım faaliyetleri
aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki uygulamalar ile karıştırılmaktadır?
a)

Reklam

b)

Doğrudan pazarlama

c)

Lobicilik

d)

Satış geliştirme

e)

Marka yönetimi

10) Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

kamu

kurumlarının

a)

Kar amacına yönelik faaliyet gösterme

b)

Kamu sermayesi ile kurulma

c)

Devlet yönetiminden sorumlu kurumlar olma

d)

Kamu yararına odaklanma

e)

Kamusal hizmetleri gerçekleştirme

özellikleri

genellikle

arasında

yer

Cevaplar: 1) b, 2) d, 3) d, 4) c, 5) c, 6) e, 7) d, 8) a, 9) a, 10) a
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8. HALKLA İLİŞKİLERDE İLİŞKİ YÖNETİMİ

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Halkla ilişkiler disiplini kapsamındaki ilk akademik çalışmalarda ve uygulamalarda,
halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısıyla ele alındığı dikkat çekmektedir. İletişim odaklı
bakış açısında halkla ilişkilerin amacı kurumsal mesajların medyada sık görünür olması
şeklinde özetlenebilmektedir. Bu dönemde halkla ilişkilerin başarısının elde edilen medya
yansıması miktarı ile ölçüldüğü bilinmektedir. Ancak zaman içinde tüm akademik çalışma
alanlarında olduğu gibi halkla ilişkilerin yapısında da birtakım değişim ve dönüşümlerin
yaşanması söz konusu olmuş ve ilişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkilerin iletişim odaklı
bakış açısından ilişkilere odaklanan bakış açısına doğru bir değişim yaşanmıştır.
Bu bölümde, ilişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkilerin değişen yapısına, iletişim
odaklı bakış açısı ile ilişki odaklı bakış açısı arasındaki farklılıklara ve medyayla ilişkilerin
konumuna, ilişki yönetimine zemin oluşturan teorilere, ilişki yönetim stratejilerine ve olumlu
ilişkilerin ne tür sonuçlar doğurduğuna ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İlişki yönetimi nedir?
2) İlişki yönetimiyle birlikte halkla ilişkilerin yapısında nasıl bir değişiklik meydana
gelmiştir?
3) Halkla ilişkilerde iletişim odaklı bakış açısı ile ilişki odaklı bakış açısı arasındaki
farklılıklar nelerdir?
4) Medyayla ilişkilerin ilişki yönetimindeki konumu nasıldır?
5) İlişki yönetiminin teorik altyapısını oluşturan kuramlar nelerdir?
6) İlişki yönetimi stratejileri nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

İlişki
Yönetimiyle
Halkla
İlişkilerin
Yapısında Meydana
Gelen Değişim

İlişki yönetimi kavramının
neyi ifade ettiğine yönelik
bir kavrayış geliştirerek,
ilişki yönetiminin kapsamı
ve
halkla
ilişkilerin
yapısında meydana getirdiği
değişim anlaşılacaktır.

Halkla ilişkilerde iletişim odaklı bakış
açısına ve ilişki odaklı bakış açısına
ilişkin kitaplar incelenerek, ilişkisel
yaklaşımın halkla ilişkilerin yapısında
nasıl bir değişimi ortaya çıkardığı
değerlendirilebilinir.

Medyayla İlişkiler Medyayla ilişkiler alanının
Alanı
ve
İlişki halkla ilişkiler açısından
Yönetimi
sahip
olduğu
önem
öğrenilecektir.

Medyayla ilişkiler alanındaki kitaplar
okunarak medyayla ilişkiler alanında
daha detaylı bilgi sahibi olunabilir.
Ayrıca halkla ilişkiler alanında çalışan
uygulayıcılar ile medya sektöründe
çalışan profesyonellerle görüşülerek,
halkla ilişkiler ve medya arasındaki
ilişkilerin her iki taraf için ne denli
önem taşıdığına yönelik bilgiler
pekiştirilebilinir.

İlişki Yönetiminin İlişki yönetiminin teorik
Teorik Altyapısı
çerçevesini
oluşturan
karşılıklı bağımlılık teorisi,
sistem teorisi ve sosyal
değişim teorisi öğrenilerek
ilişki yönetimi ile ilişkileri
yorumlanabilecektir.

Toplumsal sistem içindeki etkileşim
ve
bağlantılar
değerlendirilerek,
toplumsal düzenin işleyişinde söz
konusu teorilerin uygulamada ne
şekilde
yansıma
elde
ettiği
gözlemlenebilir.

İlişki
Yönetimi İlişki yönetimi stratejilerinin Halkla ilişkilerde ilişkisel yaklaşımı
Stratejileri
neler olduğu anlaşılacaktır.
konu edinen kitapların incelenmesi
yoluyla ilişki yönetimi stratejilerinin
kapsam ve amaçları pekiştirilebilinir.
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Anahtar Kavramlar
• İlişki Yönetimi: Halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısından ilişki odaklı
bakış açısına geçişini temsil eden çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımıdır.
• Halkla ilişkiler: Kurumlar ile birbirinden farklı özelliklere sahip hedef kitleleri
arasında karşılıklı yarar, iyi niyet, güven, hoşgörü ve diyalog esasına dayılı olumlu ve uzun
vadeli ilişkilerin tesis edilmesi, güçlendirilmesi ve sürdürülmesine odaklanan stratejik bir
yönetim fonksiyonudur.
• Medyayla ilişkiler: Halkla ilişkilerin geleneksel tanımında ön plana çıkan, halkla
ilişkilerin iletişim odaklı ve ilişki odaklı uygulamalarında sahip olduğu önemi ve konumu
sürdüren bir uzmanlık alanıdır.
• İlişki yönetimi stratejileri: Kurumlar ile hedef kitleler arasında olumlu ve uzun
dönemli ilişkiler tesis etmek ve sürdürmek için ilişki yönetiminde başvurulan stratejilerdir.
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Giriş
Halkla ilişkilerin yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesine yol açan ilişkisel
yaklaşım; halkla ilişkilerin kurum ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerin yönetilmesine
odaklanan yapısını temsil etmektedir. İlişki yönetimi halkla ilişkilerin başarısının elde edilen
medya yansıması miktarı ile değerlendirildiği iletişim odaklı bakış açısından uzaklaşmasını ve
halkla ilişkiler uygulamalarının başarısının, kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin
kalitesine yaptığı etkiler ve katkılar doğrultusunda ölçümlenmesini önermektedir.
İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin yeniden tanımlanmasına yönelik literatüründe ortaya
çıkan fikir birliğini yansıtması açısından da önem taşımaktadır. İlişki yönetimi ile birlikte
halkla ilişkilerin; kurumlar ile hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar, güven, iyi niyet,
anlayış, hoşgörü ve diyalog esasına dayanan ilişkilerin strateji temelinde oluşturulması ve
sürdürülmesine odaklanan bir disiplin olarak tanımlanması söz konusu olmuştur.
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8.1. İlişki Yönetimiyle Halkla İlişkilerin Yapısında Meydana Gelen
Değişim
İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin tanımlanması ve kapsamında köklü değişimleri
beraberinde getiren yeni bir paradigma olarak halkla ilişkiler literatüründe son yıllarda
egemen bir konum elde etmiştir. İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin, tanıtım, medyayla ilişkiler
ya da medya yansıması sağlama odaklı teknik aktiviteler bütünü olarak görülmesinin ötesinde
daha geniş bir kapsama ulaşmasını sağlamış; ilişkisel paradigmayla birlikte halkla ilişkiler
kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerine yaptıkları katkılar doğrultusunda
değerlendirilmeye başlanmıştır.
İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısından ilişki odaklı bakış
açısına geçişini yansıtması açısından önem taşımaktadır. İlişki yönetiminden önce kurumsal
amaçlar doğrultusunda, önem sırası kampanya ve kurum hedefleri doğrultusunda değişiklik
gösteren çeşitli hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimi olarak tanımlanan
halkla ilişkiler (Peltekoğlu, 2007: 7) ilişkisel paradigmanın hâkim olduğu günümüzde ise,
iletişim odaklı bakış açısından uzaklaşarak kurumlar ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerin
stratejik biçimde yönetilmesine odaklanan bir disiplin olarak ifade edilmektedir.
İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin temel amacının kurumlar ile hedef kitleleri
arasındaki ilişki oluşturma ve geliştirme olduğuna yönelik literatürde ortaya çıkan fikir
birliğine işaret etmektedir (Watson ve Noble, 2005: 185). İlişkisel paradigmayla birlikte
halkla ilişkilerin, kurumlar ile çeşitli hedef kitleleri arasındaki karşılıklı yarar, güven, anlayış,
iyi niyet ve hoşgörüye dayalı olumlu ve uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve
sürdürülmesinden sorumlu bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmaya başlanması ilişki
yönetiminin halkla ilişkilerin yapısında meydana getirdiği köklü değişimi yansıtmaktadır.
Kurum ile başarı ve başarısızlığının bağlı olduğu çeşitli hedef kitleleri arasındaki
karşılıklı yarar ilişkilerinin tanımlanmasını, oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlayan bir
yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilecek halkla ilişkilerin (Cutlip, Center ve Broom,
2006: 6), nihai amacı kurumların temel hedef kitleleriyle uzun dönemli ve süreklilik taşıyan
ilişkiler tesis etmesi ve geliştirmesidir (Hon ve Grunig, 1999: 2). İlişki yönetimiyle birlikte
halkla ilişkiler, kurumların medya yansıması elde etmesine ya da tanıtımının yapılmasına
odaklanan teknik aktiviteler olmanın ötesinde bir boyuta ulaşmıştır. İlişki yönetimi, kurumun
sahip olabileceği en önemli değerlerden olan hedef kitlelerle olumlu ilişkilerin tesis edilmesi
amacına odaklanmaktadır.
Halkla ilişkiler fonksiyon ve yöneliminde ortaya çıkan temel değişime işaret eden
ilişki yönetimi kavramı, halkla ilişkilerin etki ve başarısının ölçümlenmesinde farklılaşma
sağlamıştır. İlişki yönetimiyle birlikte halkla ilişkilerin etki ölçümlemeleri, oluşturulan
iletişim mesajı miktarı veya kitle iletişim araçlarında yer alan haber sayısı gibi geleneksel etki
ölçümlemelerinin ötesine geçmiştir. Halkla ilişkiler girişimlerinin etkisinin ölçümlenmesi,
kurum ile etkileşim içinde bulunduğu hedef kitleler arasındaki ilişkinin kalitesi üzerindeki
etkisine göre değerlendirilmesine doğru evrilmiştir (Ledingham, 2006: 466). İlişki
yönetiminden önce halkla ilişkilerin iletişime odaklanan yapısında temel amaç, kitle iletişim
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araçlarında yansıma etme yoluyla kurumun hedef kitleler nezdinde görünür olmasının
sağlanmasıyken, ilişki yönetiminde halkla ilişkilerin başarısı halkla ilişkiler kaynaklı
içeriklerin medyada yer alma miktarı ile ölçümlenmemeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler
strateji ve çabalarının başarısının ölçümlenmesinde, kurumlar ile hedef kitleler arasında
olumlu ilişkiler tesis etme ve var olan ilişkileri pekiştirme amaçlarına ulaşmaları yönünden
değerlendirilme yapılması söz konusu olmuştur.
Halkla ilişkilerin; ilişki yönetiminden önceki dönemde medyada yansıma elde etme,
tanıtım yapma ve medya ilişkileri gibi bir kapsamda ele alındığı dikkat çekmektedir.
Gazetecilik üretim tekniklerinin ön plana çıktığı bu dönemde, halkla ilişkiler strateji ve
uygulamalarının başarısının ölçümlenmesinde kullanılan yöntem de medya yansıması
miktarına dayalıdır. Gazete, dergi gibi basılı kitle iletişim araçlarında sütun santim hesabı
yapma yoluyla elde edilen medya yansıması miktarı doğrultusunda başarı ölçümlemesi
yapılırken, radyo ve televizyon gibi görsel ve işitsel algıya hitap eden kitle iletişim araçları
söz konusu olduğunda ise kurumsal içeriklerin yer alma süresi ile başarı ölçümlenmesi yoluna
gidilmekteydi. Bu dönemin bir diğer özelliği de halkla ilişkiler uygulayıcılarını gazetecilik
geçmişine sahip kişiler olmasıdır.
Halkla ilişkilerin kapsam ve uygulamasında gazetecilik tekniklerinin ön plana çıktığı
bu dönemde mesaj oluşturma, yayma ve ölçümlemenin halkla ilişkiler araştırmalarının
öncelikli odağı olduğu dikkat çekmektedir (Bruning ve Ledingham, 2000: 86). Halkla ilişkiler
araştırmalarının öncelikli odağının mesaj boyutuyla açıklanması, ilişki yönetiminden önce
halkla ilişkilerin temel amacının kurumsal mesajlarının tasarlanması, hedef kitlelere en etkili
biçimde ulaştırılmasına yönelik medya stratejilerinin belirlenmesi ve böylelikle de medyada
yansıma elde edilmesi olmasından kaynaklanmaktadır.
Halkla ilişkiler planlama, uygulama ve değerlendirmesine kitle iletişim teorilerinin
yön verdiği bu dönemde, halkla ilişkiler çabalarının etkisi, iletişim süreçleri ve kurumsal
mesajların alıcı konumunda bulunan hedef kitleler üzerindeki etkisinin tespit edilmesinden
ziyade, yazılı, görsel ve işitsel medyada kurumsal içeriğin yer alma sayısı ve yansıma miktarı
ile değerlendirilmiştir (Bruning, DeMiglio ve Embry, 2006: 33). Halkla ilişkiler çabalarının
başarısının ölçümlenmesinde, kurumlar ile hedef kitleler arasındaki ilişkilere yapabileceği etki
ve katkılarının göz ardı edildiği bu dönemde, halkla ilişkiler kaynaklı enformasyonun
medyada yer bulma miktarı ön plana çıkmış ve reklam eşdeğerinin bulunması yoluyla başarı
hesaplaması yapılmıştır.
İlişkisel paradigmayla birlikte halkla ilişkilerin mesaj tasarımı ve medya seçimine
odaklanan yapısından uzaklaşması ve kurumlar ile hedef kitleler arasında karşılıklı yarar
esasına dayanan ilişkilerin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine doğru gerçekleşen
dönüşüm önem taşımaktadır. Böylelikle hakla ilişkiler programları iletişim mesajlarının
yayılmasının ölçümlenmesinden, hedef kitleler üzerindeki etkileri doğrultusunda
değerlendirilmeye başlanmıştır. Kurumsal faaliyetlerin hedef kitle üyelerinin davranışları ve
kurum ile hedef kitleler arasındaki ilişkilere yönelik algıları üzerindeki etkisinin tespit
edilmesi halkla ilişkilerin başarısının ölçümlenmesinde ön plana çıkmıştır (Bruning ve
Ledingham, 2000: 87). İlişki yönetimi; kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin
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stratejik biçimde yönetilmesine odaklanan bir yaklaşım olarak kurumları da tıpkı bireyler gibi
içinde bulundukları toplumun birer parçası olarak ele almakta; kurumların varlıklarını
sürdürebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmelerinin toplumun diğer unsurlarıyla ilişki
halinde bulunması gerekliliği ile açıklamaktadır. İlişkisel paradigmaya göre, toplumsal
düzenin birer parçası olan kurumlar, toplumun diğer unsurlarıyla karşılıklı bağımlılık durumu
içindedir. Bu nedenle de toplumu oluşturan diğer bireyler, gruplar ve kurumlarla ilişki
kurmaksızın kurumsal amaçlarına başarılı biçimde ulaşamamaktadır.
Toplumsal sistemin birer unsuru olarak kabul edilen kurumlar, açık sistem olma
özelliğine sahiptir. Bu özellikleri doğrultusunda hem çevrelerini etkilemekte hem de
çevrelerinden etkilenmektedirler. Kurumların karar ve eylemleri çevreleri üzerinde etki
oluşturabilirken, aynı zamanda çevrede meydana gelen gelişmeler de kurumların strateji ve
uygulamalarını şekillendirme açısından belirleyici olmaktadır. Kurum ve hedef kitlelerin
birbirlerini karşılıklı olarak etkileme gücüne sahip olması durumunun ilişki halinde bulunan
tarafların yarar sağlayacağı şekilde kullanılabilmesi için ise stratejik ilişki yönetimi gereklilik
taşımaktadır.
Çağdaş halkla ilişkiler anlayışı kapsamında halkla ilişkilerin temel amacı; kurumların
strateji, karar ve uygulamalarından etkilenen ve kurumun politika ve faaliyetlerini etkileme
gücüne sahip olan çalışanlar, hissedarlar, toplum, medya, yatırımcılar, hammadde ve hizmet
sağlayanlar gibi farklı ilişkisel gereksinimlere sahip hedef kitleleriyle olumlu ve uzun vadeli
ilişkiler geliştirebilmektir.
Halkla ilişkilerin değerini medya yansıması ve iletişim çıktılarının ölçümlenmesi gibi
geleneksel olarak ele alınan ölçütlerin ötesine taşıyarak alanın değerini yükselten ilişki
yönetimi; halkla ilişkilerin kurumlara katkısını, kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki ilişkinin
kalitesi, kurum ile hedef kitleler pozitif bir ilişkiye sahip olduğunda paydaşlardan gelecek
destekleyici davranışların değeri olarak ele almaktadır (Jo, Hon ve Brunner, 2004: 14). İlişki
yönetimi strateji ve uygulamalarının kurumlara sağlayabileceği en önemli katkı hedef
kitlelerinin destek, onay ve takdirini kazanması; hedef kitleler nezdinde kuruma yönelik
güven ve itibar algısının oluşturulmasıdır. Hedef kitlelerinin olumlu kurum – hedef kitle
ilişkilerinin sonucu olarak kurumu destekleyici tarzda bir tutuma sahip olması kurumların iş
ve iletişim hedeflerine başarılı biçimde ulaşabilmeleri anlamına gelmektedir.
İlişkisel yaklaşım halkla ilişkilerin teknik bir aktiviteler bütünü olarak kabul
edilmesinden kaynaklanan hak ettiği değere ulaşamama sorununu ortadan kaldırması
açısından önem taşımaktadır. İlişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkiler çabalarının
başarısının ölçümlenmesine yönelik araştırmalar da elde edilen medya yansıması miktarının
tespit edilmesi amacının ötesine geçerek, halkla ilişkilerin başarısını hedef kitlelerle olan
ilişkilere yaptığı katkılar doğrultusunda değerlendirme amacını taşımaya başlamışlardır.
Böylelikle halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu olarak ele alınmaya başlanarak, hedef kitle
perspektifini kurumsal yönetim süreçlerinde temsil eden ve yönetime bu doğrultuda
danışmanlık yapan bir stratejik yönetim fonksiyonu olarak hak ettiği değere ulaşmıştır.
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Halkla
ilişkilerin
uygulanmasını;
iletişim
mesajlarıyla
kamuoyunun
yönlendirilmesinden, simgesel iletişim mesajlarının ve kurumsal davranışların karşılıklı yarar
esasına dayanan kurum – hedef kitle ilişkilerinin başlatılması, tesis edilmesi, geliştirilmesi ve
sürdürülmesi için birleştirilmesine doğru dönüştüren ilişki yönetimi halkla ilişkilerin
yapısında köklü bir değişime neden olmuştur. İlişki yönetimi süreci Bruning ve Ledingham
tarafından “SMART Halkla İlişkiler” olarak kısaltılabilecek beş adımdan ekseninde
açıklanmaktadır. Bu adımlar (2000: 92):
1Scan (Taramak): Kurum ile hedef kitle ilişkilerinin mevcut durumunu
anlayabilmek adına çevrenin ve ilişkilerde ortaya çıkan iletişim biçimlerinin gözlemlenmesi,
hedef kitlelerin bilgi, görüş, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi için gözlem yapılması.
2Map (Harita): Kurumsal misyonları birleştiren, ilişki seviyelerini ve şartlarını
ortaya koyan, sembolik ve davranışsal ilişki stratejilerini, taktik ve amaçları saptayan bir
stratejinin yapılandırılması.
3Act (Eylem): Stratejik planın etkisini ortaya koyan öncül bir araştırmanın
yürütülmesi ve araştırmadan elde edilecek verilerin planda değişikliğe gereksinim
duyulduğunu göstermesi halinde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi.
4Sunmak (Rollout): Yeniden gözden geçirilen stratejik planın ulaşılması istenen
kitlelerin dahil olacağı biçimde uygulanması.
5Track (Takip etmek): Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanılması
yoluyla, kurumsal faaliyetlerin hedef kitlelerin algı ve davranışları üzerindeki etkisinin takip
edilmesi ve bu bilginin yeni çabalar ve harcamalar söz konusu olduğunda planlama
aşamasında kullanılması.
Bruning ve Ledingham’ın belirtmiş olduğu bu adımlar halkla ilişkilerin ilişkisel
yaklaşımla birlikte ne şekilde uygulamaya aktarılabileceğini ve halkla ilişkiler stratejilerinin
ilişki yönetiminin gereklerine uygun biçimde nasıl şekillendirebileceğini ortaya koyması
açısından önem taşımaktadır. İlişkisel paradigma perspektifinden halkla ilişkiler süreci kurum
ile hedef kitle ilişkilerinin çok yönlü durum analizini içeren tarama aşaması ile başlamaktadır.
Bu adımda hedef kitlelerin görüş, öneri, beklenti ve tutumlarının tespit edilmesine yönelik
gözlemlerin gerçekleştirilmesi ön plana çıkmaktadır. İkinci adım ise, kurum – hedef kitle
ilişkilerinin yönetiminde kullanılacak taktik ve amaçları kapsayan bir stratejinin
şekillendirilmesini içermektedir. Üçüncü adımda, ortaya konan stratejik planın etkili olup
olmayacağına ve belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlayıp sağlamayacağına yönelik
girişimler gündeme gelmekte; bu adımda gerçekleştirilecek öncül araştırma sonucunda planda
değişiklik yapılması ve düzenlemelere gidilmesi gerekliliğine yönelik karar verilmektedir.
Dördüncü adımda ise, gözden geçirilen stratejik planın uygulamaya aktarılması söz konusu
olmaktadır. Son adımda ise, halkla ilişkiler uygulamalarının nitel ve nicel araştırma
yöntemleri doğrultusunda değerlendirilmesi ile kurum – hedef kitle ilişkilerine, hedef
kitlelerin kuruma yönelik algı ve tutumlarına ne şekilde etki ettiğine dair bulgulara ulaşılması
amaçlanmaktadır. Halkla ilişkiler sürecinin son adımını oluşturan takip adımı kapsamında
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elde edilecek bulgular, daha sonra gerçekleştirilecek kurumsal faaliyetler ve halkla ilişkiler
çabalarının şekillendirilmesi için dikkatle değerlendirilmesi gereken enformasyonlar olması
nedeniyle kritik bir rol oynamaktadır.

8.2. Medyayla İlişkiler Alanı ve İlişki Yönetimi
Halkla ilişkiler disiplininin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, alanın geleneksel
olarak medyayla ilişkiler olarak tanımlandığı dikkat çekmektedir. İlişkisel paradigmadan önce
halkla ilişkilerin medyayla ilişkiler olarak sınırlı bir kapsamda ele alındığı, halkla ilişkilerin
başarısının medyada yansıma elde etmek olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Bu nedenle,
kurumların temel hedef kitleleri arasında yer alan medyayla olan ilişkilerinin ilişkisel
paradigma öncesi dönemde ve ilişkisel paradigma perspektifinden nasıl bir konuma sahip
olduğunun irdelenmesi gereklilik taşımaktadır.
Halkla ilişkiler disiplininin ilk ortaya çıktığı dönemlerde halkla ilişkilerin stratejik bir
yönetim fonksiyonu olarak ele alınmadığı, medyayla ilişkiler bağlamında gazetecilik
yeteneklerinin ön plana çıktığı teknik bir aktiviteler bütünü olarak değerlendirildiği dikkat
çekmektedir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları ile medya mensupları arasındaki ilişkilerin ön
plana çıktığı bu dönemde, çalışanlar, ortaklar ve hissedarlar, hammadde ve hizmet
sağlayanlar, toplum gibi diğer türdeki hedef kitlelerle olan ilişkilerin göz ardı edilmesi söz
konusu olmuştur. Halkla ilişkiler medyayla ilişkiler olarak dar bir kapsamda ele alındığı bu
dönemde halkla ilişkilerde fonksiyonel perspektifin hakim olduğu görülmektedir.
Halkla ilişkileri sadece medya ile ilişkiler olarak ele alan fonksiyonel perspektifin
geçerli olduğu disiplinin ilk dönemlerinin odak noktası stratejik kurumsal mesajların üretimi
ve tekniğidir. Fonksiyonel perspektifte, ilgi gösterilen ana ilişki halkla ilişkiler uygulayıcısı
ile medya arasında olandır ve gazetecilik tekniklerine vurgu söz konusudur (Botan & Taylor,
2004: 651 – 652). Halkla ilişkileri tamamen iletişim odaklı bir bakış açısıyla ele alan
fonksiyonel perspektifte, halkla ilişkiler kurumsal mesajların üretilmesi işlevine hizmet
etmektedir. Bu perspektifte hakim olan temel ilişki türü halkla ilişkiler uygulayıcısı ile medya
mensubunun arasındaki ilişkidir. Hedef kitlelerle olan ilişkilere odaklanan halkla ilişkiler
çabalarının hayata geçirilmesinin söz konusu olmadığı fonksiyonel perspektifte, halkla
ilişkilerde ilişki odaklı bir bakış açısı bulunmamakta; medya dışındaki diğer hedef kitlelerle
ilişki geliştirmenin sahip olduğu önem göz ardı edilmektedir.
Daha sonraları ise halkla ilişkilerin gelişim sürecinde yaşanan birtakım gelişmelerle
birlikte fonksiyonel perspektif geçerliliğini yitirmeye başlamış; halkla ilişkiler, oldukça geniş
uygulama ve uzmanlık dalları kapsamı ile ilgi uyandırmıştır. Halkla ilişkilerin stratejik bir
yönetim fonksiyonu olarak sahip olduğu önemin anlaşılmasıyla fonksiyonel perspektiften
birlikte yaratım perspektifine doğru bir geçiş yaşanmıştır.
Kurumların medya da dahil olacak şekilde tüm hedef kitlelerini ilişki partneri olarak
ele alan birlikte yaratım perspektifi ise, kurumlar ile birbirinden farklı türdeki hedef kitleleri
arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Bu perspektifte ilgi gösterilen ana ilişki, fonksiyonel
perspektifte olduğu gibi kurum ile medya mensubu arasındaki ilişki olmanın ötesine geçmiş;
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gruplar ve kurumlar arasındaki ilişkiler ön plana çıkmıştır. Birlikte yaratım perspektifi,
ilişkilere kurumsal bir amaca başarıyla ulaşmanın ötesine geçen bir değer yükleyerek, hedef
kitleleri sadece bir amacın araçları olarak görmemektedir (Botan & Taylor, 2004: 652).
Birlikte yaratım perspektifinin en önemli özelliği medya dışındaki diğer tüm hedef kitleleri de
halkla ilişkiler açısından ön plana almasıdır. Bu perspektife göre hedef kitleler, kurumların
ilişki partnerleri olarak ele alınmakta; paylaşılan anlam, yorum ve iletişimi kurumla birlikte
oluşturan unsurlar olarak kabul edilmektedirler. Birlikte yaratım perspektifinde ön plana çıkan
ilişki türü, fonksiyonel perspektifte olduğu gibi halkla ilişkiler uygulayıcısı ile medya
mensubu arasındaki ilişki değildir. Birlikte yaratım perspektifinde kurumların hedef
kitleleriyle olan ilişkileri ana ilişki olarak benimsenmektedir. Halkla ilişkiler çabalarının
başarısı da medya yansıması elde etme gücü ile ölçülmemekte, kurumların hedef kitleleriyle
olan ilişkileri doğrultusunda halkla ilişkilerin başarısının değerlendirilmesi önerilmektedir.
Birlikte yaratım perspektifi hedef kitleleri kurumsal amaçlara ulaşmak için var olması gereken
araçlar olarak kavramsallaştırmamakta, hedef kitleler ilişki sürecinde kurumların ilişki
partnerleri olarak kabul edilmekte ve anlamların, değerlerin, iletişimin birlikte yaratıldığı
ilişki tarafı olarak görülmektedirler.
Günümüz çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımı için geçerlilik taşıyan birlikte yaratım
perspektifi ve ilişkisel paradigma; halkla ilişkilerde medyayla ilişkilerin sahip olduğu önemin
altını çizmekle beraber, kurumların medya dışındaki diğer tüm hedef kitleleriyle de olan
ilişkilerinin stratejik biçimde yönetilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Medyayla ilişkiler
alanı, birlikte yaratım perspektifi ile aynı noktalara temas eden, aynı değerleri paylaşan ve
halkla ilişkiler alanına son yıllarda egemen olan ilişkisel paradigma açısından da halkla
ilişkilerin ilk dönemlerinde olduğu gibi önemini sürdürmüştür.
İlişkisel paradigma halkla ilişkileri sadece medyayla ilişkiler olarak tanımlanabilecek
bir alan olmanın ötesine taşıyarak, medyayı ilişki geliştirilmesi zorunlu bir hedef kitle ve
yatırımcılar, hissedarlar, hammadde / hizmet sağlayıcılar, tüketiciler, toplum, kamu
kuruluşları gibi diğer türdeki hedef kitlelere ulaşmada aracı olarak ele almıştır. Medyayla
ilişkiler, halkla ilişkilerin ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki kapsamı ve uygulamalarına işaret
etmesi ve günümüzde de hala halkla ilişkilerin temel bir uzmanlık alanı olarak ön plana
çıkması nedeniyle ilişkisel paradigmanın hakim olduğu günümüz çağdaş halkla ilişkiler
anlayışı açısından sahip olduğu önemi korumaktadır.
Halkla ilişkilerde medya ilişkileri; yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel düzeyde
gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet temelli iletişim ortamlarında faaliyet gösteren
gazeteciler, uzmanlar ve editörlerle gerçekleşen iletişim süreçleri olarak ifade
edilebilmektedir (Fawkes, 2004: 3). Kurumlar medya profesyonelleri ile geliştirecekleri
ilişkilerle kurumsal içeriklerin medya aracılığıyla, geniş hedef kitlelere ulaştırılmasını
amaçlamaktadırlar.
Günümüzde halkla ilişkiler, kurumların stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine
yönelen, çok geniş alanda faaliyet gösteren bir yönetim fonksiyonu olmakla birlikte, medya
ilişkileri hala halkla ilişkilerin en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır (Göksel,
2010: 114). Bu nedenle kurumların, gazeteciler, editörler ve analistler ile oluşturdukları
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ilişkileri ifade eden medya ilişkileri (Khodarahmi, 2009: 536), ortaya çıktığı ilk dönemlerde
halkla ilişkilerin tek faaliyet alanını yansıtan ve günümüzde de sahip olduğu önemi sürdüren
bir uzmanlık alanı olarak dikkat çekmektedir.
Farklı kurumların halkla ilişkiler faaliyetlerini birbirinden farklı özelliklere sahip
çeşitli hedef kitlelere yönlendirdiği bilinmektedir. Ancak medya tüm kurumlar için temel bir
hedef kitle olarak ilgi uyandırmaktadır (Holtz, 2002: 157). Kurumların faaliyet gösterdikleri
sektör, ulaşmayı hedefledikleri kurumsal amaçlar doğrultusunda birbirlerinden farklı hedef
kitlelere yönelik ilişki oluşturma programları geliştirmeleri söz konusu olmaktadır. Örneğin
sivil toplum kuruluşları için bağışçılardan oluşan hedef kitleler birincil önceliği oluştururken,
bağışçılardan oluşan hedef kitlelerin kamu kuruluşları ya da özel sektör kuruluşları için aynı
derecede öneme sahip olduğunu söylememiz mümkün olamamaktadır. Bundan ötürü,
kurumların ilişki tesis etmeyi ve sürdürmeyi istediği hedef kitlelerin kurum türüne ve
amaçlarına göre farklılaşması söz konusu olmaktadır. Ancak halkla ilişkiler açısından kurum
türü ve faaliyet gösterdiği alan ne olursa olsun, medya tüm kurumlar için ilişki geliştirilmesi
zorunlu bir hedef kitle olarak ilgi uyandırmaktadır.
Yazılı, görsel ve işitsel medya ile yeni medya ortamlarında yer alacak içerikleri üreten
ve nelerin yer alacağını kontrol eden tüm medya profesyonelleri ile olan ilişkilerin
yönetilmesi olarak ifade edilebilecek medya ilişkileri (Bailey, 2006: 312); olumlu medya
ilgisi ve yansımasını sağlama amacına hizmet eden bir halkla ilişkiler fonksiyonu olarak
tanımlanabilmektedir (Cornelissen, 2004: 191). Medya profesyonellerinden oluşan hedef
kitlelerle tesis edilecek olumlu ilişkiler, medyanın kuruma olumlu bir tutum geliştirmesi,
kurumsal içeriklerin medyada yer almasının sağlanması ve kurumsal mesajların istendiği
biçimde diğer türdeki hedef kitlelere medya aracılığıyla ulaştırılması amacına hizmet
etmektedir.
Medyayla ilişkiler, ilişkisel paradigma bağlamında karşılıklı yarar ve karşılıklı
bağımlılık ilkelerinin şekillendirdiği bir ilişki türü olarak yorumlanmaktadır. Medyayla
ilişkilerin karşılıklı yarar ve karşılıklı bağımlılık ilkeleri etrafında şekillenmesi hem
kurumların hem de medyanın birbirlerine duydukları gereksinimden kaynaklanmaktadır.
Wilcox ve arkadaşlarının belirttiği gibi gazeteciler ve halkla ilişkiler uygulayıcılarının
karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaç duymaları söz konusu olmaktadır. Medya profesyonelleri,
haber içeriklerinin sağlanması bakımından halkla ilişkiler kaynaklı materyallere gereksinim
duymaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları da kurumsal içeriklerini, hikayelerini sergilemek
ve sunmak için bir alan olarak medyaya bağlı durumdadır (1997: 241). Medya mensupları,
gazete, dergi, radyo, televizyon ve online ortamlarda yer verecekleri haber içerikleri için
haber değeri taşıyan enformasyona gereksinim duymaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları bu
bağlamda, medya profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu haber niteliği taşıyabilecek
enformasyon sağlayıcıları olarak konumlanmaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları da
kurumsal içeriklerin, medya kanalıyla diğer hedef kitleler nezdinde görünür olmasını arzu
ettiklerinden, kurumsal mesajlarını medya mensuplarının ilgisine sunmaktadır. Bundan ötürü
halkla ilişkiler uygulayıcıları ile medya mensupları arasındaki ilişkiler karşılıklı yarar ve
bağımlılığa göre şekillenen ilişki yönetimi uygulamaları olarak değerlendirilmektedir.
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Halkla ilişkilerde medya ilişkileri uzmanlığı doğrultusunda, halkla ilişkiler
uygulayıcıları gazeteciler için işlerini yaparken gereksinim duydukları enformasyonu
sağlayan öncü birer muhabir gibi işlev görmektedir (Supa ve Zoch: 2009: 3). Medyayla
ilişkiler kapsamında halkla ilişkiler uygulayıcıları, gazetecilerin haber değeri taşıyan
enformasyonu tespit etmeleri ve haber değeri taşıyan enformasyona ulaşmaları açısından öncü
bir muhabir olarak davranmaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının medya için haber
kaynağı olacak enformasyonu sağlayan kişiler olarak konumlanması için medyaya servis
edilen kurumsal içeriklerin haber değeri taşıması önem taşımaktadır.
Halkla ilişkilerin medya için haber sağlayıcısı olarak işlev görmesi için halkla ilişkiler
kaynaklarının medya tarafından kullanılabilir olması gereklilik taşımaktadır (Tench ve
Yeomans, 2006: 316). Halkla ilişkiler kaynaklı enformasyonun, medya tarafından
kullanılabilirliği haber değerine sahip olup olmamaları yönünden değerlendirilmektedir.
Haber değeri taşımayan enformasyonun halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından medyaya
servis edilmesinin, kurum ile medya arasındaki ilişki yönetimi uygulamalarının amaçlarına
ulaşmasına ve ilişkilerin kalitesine katkı yapacağını söylemek mümkün olamamaktadır. Bu
nedenle halkla ilişkiler uygulayıcılarının medyadan oluşan hedef kitlelerle gerçekleşecek ilişki
yönetimi uygulamalarında, haber değeri taşıyan ve medyanın gereksinim duyduğu
enformasyonu sunmaya özen göstermesi gerekmektedir. Ayrıca medyaya ulaştırılan halkla
ilişkiler kaynaklı enformasyonun, gerçeklik, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine de uygunluğu
olumlu ve uzun vadeli kurum – medya ilişkileri açısından kritik bir rol oynamaktadır.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının medyaya sunacağı haber değeri taşıyan içerikler; yeni
bir ürünün üretilmesi, önem taşıyan yeni bir bağlantının yapılması, üst düzey bir atamanın
gerçekleşmesi, kurum açısından iyileşen ve gelişen sonuçların ortaya çıkması, temel bir
kampanya veya projenin yapılması, araştırma bulgularının paylaşılması, şirket satın alma ya
da birleşmesi, çalışanların bir hayır kurumu için fon sağlama gibi bir başarı elde etmesi gibi
unsurlar kapsamında ele alınabilmektedir (Bland, Theaker ve Wragg, 2005: 66 – 67). Basın
bülteni, basın toplantısı, basın gezisi, basın röportajı, basın makalesi gibi teknikler de halkla
ilişkiler uygulayıcılarının medyaya haberleri için kaynak oluşturabilecek enformasyonu
sunmaları açısından kullanılabilecek medyayla ilişkiler teknikleri olarak sıralanabilmektedir.
Burada önemli olan halkla ilişkiler kaynaklı enformasyonun medyaya ulaştırılmasında hangi
teknik kullanılırsa kullanılsın, medyaya servis edilen bilgilerin haber değeri taşıması, gerçek,
doğru ve eksiksiz biçimde sunulmasıdır.
Kurumların geniş hedef kitleleri kuruma dair gelişmelerden haberdar etmek; hedef
kitlelerin takdir ve onayını kazanmak, olumlu imaj ve itibar algısını tesis etmek, hedef kitleler
nezdinde güven algısı oluşturmak gibi halkla ilişkiler amaçlarına ulaşmak için medyaya
duyduğu gereksinim nedeniyle, medyayla olumlu ilişkilerin tesis edilmesi ve sürdürülmesi
son derece önem taşımaktadır. Medya kurumların geniş hedef kitlelerine ulaşmasında aracılık
etmesinin yanısıra, kurumsal içeriklerin hedef kitleler tarafından daha güvenilir bulunmasında
da kritik bir rol üstlenmektedir.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları medya mensuplarını hedef kitle ve daha geniş hedef
kitlelere ulaşmak için bir araç ve de hedef kitlelerin bilgi gereksinimlerini temsil eden,
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karşılayan eşik bekçileri olarak görmektedir (Baskin, Aronoff ve Lattimore, 1997: 196).
Medya mensuplarının eşik bekçileri olarak konumlanması, doğrudan kurum tarafından
paylaşılan içeriklerin hedef kitlelerde oluşturabileceği güvenilir olmama yönündeki kaygıları
ortadan kaldırabilmek için önem taşımaktadır. Halkla ilişkiler kaynaklı enformasyonun eşik
bekçileri olarak konumlanan medya mensuplarının kontrolünden geçtikten sonra
yayınlanmaya değer bulunması halinde kitle iletişim araçlarında yer alması hedef kitleler
tarafından daha güvenilir bulunmaktadır.
Ekonomik sistemin birer parçası olarak kurumların, hedef kitlelerine ulaşmak ve hedef
kitlelerinde itibar algısını tesis etmek, güçlendirmek için haber medyasına bağlı durumda
olduğu bilinmektedir. Kurumların haber medyasına ihtiyaç duymalarının bir diğeri nedeni de,
kurum tarafından iletildiğinde güvensizlik algısı oluşturabilecek birtakım bilgilerin
yayılımından kaynaklanmaktadır (Einwiller, Craig ve Korn, 2010: 302). Doğrudan kurum
tarafından hedef kitlelere ulaştırılacak içeriklerin hedef kitlelerde oluşturabileceği endişeler,
medya aracılığıyla haber şeklinde iletilmesi yoluyla ortadan kaldırılabilmektedir. Halkla
ilişkiler kaynaklı enformasyonun eşik bekçileri tarafından haber değeri taşıma yönünden
değerlendirilmesinden sonra medyada yer bulması, hedef kitlelerde güven algısının tesisi
açısından kurumun doğrudan kendi kontrolünde olan araçlarla iletmesinden daha güvenilir
bulunmaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler uygulayıcılarının, diğer türdeki hedef kitleleriyle
olan ilişkilerine ve kurumsal amaçlarına ulaşmasına etki edebilecek bir hedef kitle olarak
medyayla olan ilişki yönetimi uygulamalarına gereken özeni göstermesi önem taşımaktadır.

8.3. İlişki Yönetiminin Teorik Altyapısı
Halkla ilişkilerin ilişki odaklı bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayan ilişkisel
yaklaşım sosyal bilimlerde kabul görmüş çeşitli teorilerin perspektifinden ele
alınabilmektedir. İlişki yönetiminin teorik altyapısının oluşturulmasını sağlayan teoriler ise
üçe ayrılmaktadır. Sosyal değişim teorisi, sistem teorisi ve karşılıklı bağımlılık teorisi ilişki
yönetiminin teorik altyapısını oluşturan teoriler olarak ön plana çıkmaktadır.

8.3.1. Sosyal Değişim Teorisi
İlişki yönetiminin teorik altyapısını oluşturmayı sağlayan ilk teori sosyal değişim
teorisidir. Sosyal değişim teorisi toplumu oluşturan unsurların birbiriyle ilişki kurma
nedenlerini açıklamaları nedeniyle ilişki yönetimi alanı için kuramsal bir çerçeve çizmeyi
sağlamaktadır.
Toplumsal sistem içinde tüm bireylerin, grupların ve kurumların çeşitli
gereksinimlerini karşılayarak faaliyetlerini sürdürmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri
için birbirlerine ihtiyaç duydukları, birbiriyle ilişki ve etkileşim halinde olma gerekliliği ile
karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Karşılıklı ilişki ve etkileşim halinde olma durumu ise,
sosyal değişim teorisinde kendisine yer bulan, ilişki tarafları arasında bilgi, duygu, düşünce ve
görüşlerin karşılıklı olarak değiş tokuşunu gündeme getirmektedir.
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Kendine has ilgileri bulunan aktörlerin bireysel amaçlarına başarılı biçimde
ulaşabilmesi için, kendine has ilgileri bulunan diğer aktörlerle iş yapmasını öneren sosyal
değişim teorisi (Lawler & Thye, 1999: 217); ilişki tarafları arasında kaynakların, bilgilerin,
duyguların, düşüncelerin kısacası birlikte iş yapmanın gerektirdiği tüm faktörlerin karşılıklı
değiş tokuşunu gündeme getirmektedir.
Sosyal değişim teorisi, insanların, grupların ya da kurumların çeşitli gereksinimlerini
gidermek üzere diğerleriyle iş yapma ve ilişki halinde olma durumunu da kar – zarar odaklı
biçimde ele almaktadır. Çeşitli unsurların (kaynak, bilgi, duygu, düşünce gibi) karşılıklı değiş
tokuşu olarak ifade edilebilecek sosyal değişim teorisinde ilişkilerin, ilişki taraflarının fayda
sağlamaya devam ettiği sürece sürdürüleceğine işaret edilmektedir.
Thomlison’un ifade ettiği gibi sosyal değişim teorisinde, insanların karları en yüksek
seviyede olduğu zaman ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi eğiliminin ortaya çıktığı
belirtilmektedir. İlişki sürecinde kar, ilişki boyunca ortaya çıkan giderlerin ödüllerden
çıkarılması sonucu tespit edilmektedir. Bu bakış açısına göre, ilişkiler genellikle ödüller
giderlerden fazla olduğu sürece uzun sürmekte ve genellikle giderler ödüllerden daha fazla
olduğunda ilişkiler sona erdirilmektedir (2000: 184).
Sosyal değişim teorisinde, ilişkiler yarar ya da zarar temelinde ele alınmaktadır. İlişki
taraflarının ilişkiye zaman ve enerjilerine kanalize ederek ve çeşitli kaynakları aktararak
yatırım yaptıkları bilinmektedir. İlişkinin bir tarafı, ilişki süresince giderlerinin gelirlerinden
yani ilişkiden elde ettiği yararın yaptığı yatırımdan düşük olduğunu düşünürse genellikle
ilişkiyi sonlandırma kararı vermektedir. Tersi bir durumda ise, ilişkiden elde ettiği kazanç ya
da bir başka ifadeyle ödül, yaptığı yatırımdan yani giderinden fazlaysa genellikle ilişkinin
sürdürülmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmaktadır.

8.3.2.Sistem Teorisi
İlişki yönetiminin kuramsal çerçevesinin ve teorik zeminin oluşturulmasında etkili
olan bir diğer teori de sistem teorisidir. Sistem teorisi, toplumsal yapıyı bir bütün olarak ele
almakta; toplumsal yapı bütününün çeşitli alt sistemlerin etkileşimleri yoluyla şekillendiğine
yönelik bakış açısını kapsamaktadır. Toplumsal sistemi bir bütün olarak ele aldığımızda,
kurumlar, bireyler ve gruplar gibi toplumsal düzen içinde faaliyetlerini sürdüren tüm unsurlar
birer alt sistem olarak kavramsallaştırılabilmekte ve toplumsal sistem bu alt sistemlerin
birbirleriyle gerçekleştirdikleri ilişki ve etkileşimler doğrultusunda ortaya çıkmaktadır.
Sistemlerin birbirleriyle ilişki ve etkileşim halinde bulunması durumu ise doğrudan ilişki
yönetimi yaklaşımıyla ilişki kurulabilecek bir perspektifi içermektedir.
Sistem teorisinde toplumsal yapıyı oluşturan her bir alt sistem açık ve kapalı sistem
olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir. Açık sistemler çevrelerine açık, çevrelerinde olup
bitenlerden etkilenen, çevrelerindeki değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya çalışan
sistemlerken; kapalı sistemler çevrelerine kapalı sistemlerdir ve sahip oldukları sınırlar
nedeniyle çevrelerinde olup bitenlerden, değişim ve gelişmelerden kendilerini izole etmiş
durumdadırlar.
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Kapalı sistemlerin işlevsel olarak tepkisiz olduklarını belirten Witmer’ın da ifade ettiği
gibi kapalı sistemler çevresel etkilere adapte olmak için içsel kontrollere sahiptirler. Mekanik
kurmalı saatlerin örnek olabileceği kapalı sistemler, dışsal şartları ne fark ederler ne de
bunlara uyum sağlarlar. Açık sistemler ise daima girdi ve çıktılar arasında sağlıklı bir denge
sağlama ve kendilerini etkileyen çevresel baskılara yanıt verme yoluyla varlığını sürdürmeye
çabalamaktadır. Açık sistemler çevresel kaynaklardan girdi olarak yararlanmakta, üretim
sürecinde bu kaynakları dönüştürmekte ve bir tür çıktı üretmektedirler (2006: 362 – 363).
Günümüzde toplumsal yapıyı oluşturan tüm unsurların birbiriyle karşılıklı bağımlılık
esasına dayalı ilişkiler kurma durumuyla karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Karşılıklı
bağımlılık esası doğrultusunda tesis edilen ve sürdürülen ilişkiler kurumlar için açık birer
sistem olmayı gerekli kılmaktadır. Kurumlar ilişkisel yaklaşım hakim olduğu günümüz halkla
ilişkiler anlayışında, açık birer sistem olarak ele alınmakta; karar ve faaliyetleriyle çevresini
etkileyen ve çevresinde olup bitenlerden etkilenen kurumların, toplumsal sistemin diğer
unsurları olan hedef kitleleriyle karşılıklı yarar esasına dayanan ilişkiler kurması
gerekliliğinin altı çizilmektedir.

8.3.3.Karşılıklı Bağımlılık Teorisi
İlişki yönetiminin kuramsal çerçevesinin çizilmesini sağlayan bir diğer teori de
karşılıklı bağımlılık teorisidir. Karşılıklı bağımlılık teorisi, ilişki taraflarının karşılıklı
bağımlılık esasına göre şekillenen ilişki süreçleri içinde bulunduğuna işaret etmekte; ilişki
taraflarının varlıklarını sürdürmeleri ve faaliyetleri devam ettirebilmeleri için birbirlerine
gereksinim duyduklarını, birbirlerine bağımlı olduklarını belirtmektedir.
Karşılıklı bağımlılık teorisinde, ilişki taraflarının birbirlerine bağımlı olmasının yanı
sıra karşılıklı olma özelliği de ön plana çıkmaktadır. Karşılıklı olma özelliğinde, ilişki
taraflarının birbiriyle ilişki halinde bulunmasının iki tarafın da yararına olma durumu
gündeme gelmektedir. Kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkiler doğrultusunda karşılıklı
bağımlılık teorisi ele alındığında öncelikli olarak hem kurumun hem de hedef kitlelerin
varlıklarını sürdürmeleri, gereksinimlerini karşılamaları için birbirlerine bağımlı olma
durumları ortaya çıkmakta; hem de ilişkiden her iki tarafın da yarar sağlaması durumu söz
konusu olmaktadır.
Karşılıklı yarar esasına dayanan kurum ile hedef kitle ilişkilerinin etkili yönetimi hem
kurumların hem de hedef kitlelerin bu ilişkinin birer tarafı olmanın sonucu olarak ekonomik,
sosyal ve / veya kültürel faydalar elde etmesinden ötürü değer yaratan bir teknik olarak
görülebilmektedir (Bruning & Ralston, 2000: 427). İlişki taraflarının birbirlerine karşılıklı
bağımlı olma durumu nedeniyle ortaya çıkan ilişkiler, karşılıklı yarar esasına göre
sürdürüldüğü sürece ilişki taraflarının ilişkiden memnun ve tatmin olması durumu ortaya
çıkacak ve ilişkilerin uzun süre boyunca devam etmesi sağlanabilecektir. Bu nedenle tüm
ilişki yönetimi uygulamalarında karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanan bir mecburiyet
durumunun ötesine geçilerek, ilişkilerin ilişki taraflarının karşılıklı fayda sağlayacağı şekilde
sürdürülmesine özen gösterilmelidir.
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İlişki yönetiminin teorik altyapısının ortaya konmasını ve kuramsal çerçevesinin
çizilmesini sağlayan sosyal değişim teorisi, sistem teorisi ve karşılıklı bağımlılık teorisinin her
biri, birbirinden farklı ya da birbirine benzer gerekçeler ortaya koysa da, toplumsal sistemin
unsurları arasında ilişki ve etkileşim halinde bulunulması gerekliliğini vurgulaması açısından
önem taşımaktadır. Bu nedenle sözü edilen ve açıklamalarına yer verilen teorilerin tümü ilişki
yönetiminin teorik altyapısının ve kuramsal dayanaklarının ortaya konması açısından önem
taşımaktadır.

8.4. İlişki Yönetimi Stratejileri
İlişkilerin strateji temelinde yönetilmesi gerekliliği tartışmasız kabul edilen bir
gerçektir. Kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerini belirli stratejileri dayandırması, hedef
kitlelerle uzun vadeli olumlu ilişkilerin tesis edilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesine olanak
sağlamakta ve ayrıca kurumların hedef kitlelerinin destek ve onayını alması, olumlu bir imaj
ve itibar algısına sahip olması gibi önemli bir soyut değeri kazanması sağlanmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında hedef kitlelerle olan ilişkilerini stratejik biçimde yönetebilen kurumların,
kurumsal amaçlarına, iş ve iletişim hedeflerine başarılı biçimde ulaşabileceğini söylememiz
mümkündür.
Günümüzde kurumların başarı ve başarısızlıkları üzerinde hedef kitlelerle olan
ilişkileri belirleyici olmaktadır. İlişki taraflarının karşılıklı yarar ve memnuniyet elde ettiği
ilişkilerin uzun süre sürme eğilimi dikkat çekmekte; ilişkilerin strateji temeline dayanarak
yönetilmediği durumlarda ise genellikle hedef kitlelerle kısa süreli ilişki halinde bulunma
durumu ortaya çıkmaktadır.
İlişki yönetimi stratejileri, kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin yönetiminde
başvurulması gereken ve kendilerine uygun davranılması halinde ilişkilerin uzun bir zaman
boyunca sürmesine ve geliştirilmesine imkân sağlayan stratejiler olarak dikkat çekmektedir.
Kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin stratejik temeller doğrultusunda
yönetilmesini ve sürdürmesini sağlayan stratejilerin temelini kişilerarası ilişkiler
literatüründen alınan ilişki yönetimi stratejileri oluşturmakta; bunların kurum ile hedef kitle
ilişkilerinin yönetilmesine uyarlanarak halkla ilişkilerde ilişki yönetimi uygulamaları
kapsamında kullanılması önerilmektedir.
Kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkileri geliştirme ve sürdürmenin, hedef kitleleriyle
uzun süreli, istikrarlı ve tatmin edici ilişkiler isteyen kurumlar için bir amaç olduğu (Ki &
Hon, 2008: 5) tekrar hatırlandığında ilişki yönetimi stratejilerine uygun biçimde
gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının kurumlar için ne denli yarar sağlayabileceği
gözler önüne serilebilmektedir. Hedef kitleleriyle olumlu, istikrarlı, uzun süreli ve her iki
tarafın da yarar sağlayabileceği ilişkilere sahip olan kurumların, günümüzün yoğun rekabet
şartlarında rakiplerinden farklılaşabilmek için önemli bir soyut değer elde edebileceği
tartışmasız kabul edilebilecek bir gerçektir. Bu nedenle kurumların hedef kitleleriyle olan
ilişkilerinin yönetiminde ilişki yönetim stratejilerine uygun halkla ilişkiler çabalarına
başvurması gereklilik taşımaktadır.
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Kişilerarası ilişkiler literatürünün bir yansıması olarak uyarlanarak ilişkisel yaklaşımla
birlikte halkla ilişkiler literatürüne dahil olan ilişki yönetimi stratejileri açıklık, ağ oluşturma,
olumluluk, teminatler ve görev paylaşımı olarak sıralanabilmektedir.
Kişilerarası iletişim ilişkilerinin sürdürülmesi için gereklilik taşıyan stratejilerin
açıklık (düşünce ve hislerin açıklanması), ağ oluşturma (ortak arkadaşlara sahip olma),
olumluluk (ilişkinin her iki taraf için zevkli hale gelmesini sağlayacak çabalar), teminatler
(bağlılık ve sevgi) ve görev paylaşımı (görevlerde sorumlulukları paylaşma, ortak sorumluluk
alma) olarak yer aldığını belirten Grunig ve Huang’a göre, kişilerarası ilişkileri sürdürmek
için temel teşkil eden bu stratejiler halkla ilişkiler stratejileri ile benzerlik taşımaktadır (2000:
36). Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan ilişkisel yaklaşım, kurum ile hedef kitleler
arasındaki ilişkilerin uzun süre olumlu bir biçimde sürdürülmesine odaklanan çabaları
içermektedir. Bu açıdan bakıldığında kişilerarası ilişkilerin başarılı biçimde yönetilmesi ve
sürdürülebilmesi için zemin oluşturan ilişki yönetimi stratejilerinin halkla ilişkilerde kurum
ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin yönetimi açısından da bir bakış açısı ve yansıma
sağlayacağı dikkat çekmektedir.

8.4.1. Açıklık
İlişki taraflarının ilişki boyunca birbirlerine açık olması gerekliliğini ortaya koyan
açıklık, duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak şeffaf biçimde paylaşılmasına vurgu
yapmaktadır. Açıklık stratejisi, kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin yönetimi
açısından ele alındığında öncelikli olarak her iki tarafın da birbirleriyle iletişime açık
olmasına işaret etmekte; kurumların karar ve uygulamalarını, politikalarını hedef kitleleriyle
şeffaf biçimde paylaşması gerekliliğine de vurgu yapmaktadır. Aynı şekilde hedef kitlelerin
de kurumsal karar, politika ve faaliyetlere ilişkin görüş, öneri ve isteklerini kurumlarla açık
biçimde paylaşma eğilimi sergilemesi de açıklık stratejisi kapsamında yer almaktadır.
Halkla ilişkiler; güven, birlikte çalışma, tatmin, kontrol kabiliyeti ve diyalogu temel
özellikler olarak tanımlamakta ve altını çizmektedir; çünkü bunlar olmaksızın kurum ve hedef
kitleleri arasındaki ilişki gerilemektedir. Yüksek seviyede bir yatırımı içerdiği için uzun
dönemli ilişkiler geliştirmekte güven çok daha önemli bir hal almaktadır. Güven sadece bir
krizden dolayı azalır veya olumsuz kurumsal davranışın algılanmasından ötürü zamanla
aşınır. Bu durumlarda ise şeffaflık kritik bir ilişkisel özellik olarak güvenin yeniden inşası ve
kurum – hedef grup ilişkisi içinde işbirliğinin oluşturulabilmesi için önemli bir hal almaktadır.
Şeffaflık ilişki yapılandırılması açısından yararlı bir dizi çıktı sağlamaktadır. Şeffaflık
güvenin yeniden inşasında olduğu gibi, hesap verebilirliği, işbirliğini, beraber çalışmayı ve
mutabakatı desteklemeyi sağlayan ilişki yönetimiyle ilgili bir şart olarak görülebilmektedir
(Jahansoozi, 2007: 399). İlişkilerde açıklık ve şeffaflığa uygun karar, uygulama ve politikalar;
kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin güven esasına dayanması açısından önem
taşımaktadır. İlişkiler şeffaflık ilkesi temeline inşa edildiğinde, ilişki taraflarının birbirlerine
olan güvenleri de en üst seviyeye ulaşabilecektir. İlişkilerin çeşitli sebeplerden dolayı
zedelenmesi halinde ise şeffaflık sahip olduğu kritik rol ile gündeme gelerek, ilişki tarafları
arasındaki güvenin yeniden inşasında pay sahibi olmaktadır.
242

8.4.2. Ağ Oluşturma
İlişki sürdürme stratejilerinden bir diğeri de ağ oluşturmadır. Ağ oluşturma ilişki
taraflarının ortak tanıdık ve arkadaşlarının olması olarak ifade edilebilmektedir. İlişki
taraflarının aynı ağ içinde bulunması ve bu ağ içinde ortak arkadaşlarının bulunması, ilişkiye
olan bağlılık ve ilişkinin sürdürülmesi açısından da önem taşımaktadır. Ağ oluşturma
stratejisine kurum ile hedef kitleleri açısından bakıldığında, kurumların faaliyetlerini
sürdürmek ve varlıkları devam ettirebilmek için çeşitli hedef kitlelerle ilişki halinde
bulunduğu bilinmektedir. Kurumun aynı ağ içinde bulunduğu hedef kitlelerin örneğin kuruma
hammadde ve hizmet sağlayan kuruluşların, dağıtımcıların, yatırımcıların ya da diğer türdeki
hedef kitlelerin aynı ağ içinde ortak tanıdıklarının bulunması, bu hedef kitlelerle ilişki
yönetimi süreçlerine etki edebilmektedir.
Kurumların karmaşık bir ağ sistemi içinde ilişki halinde bulunduğu hedef kitleleriyle
ortak tanıdıklarının bulunması hem toplumsal sistemin doğal bir sonucudur, hem de ağ
oluşturma stratejisinin ilişki yönetimindeki varlığına ve önemine işaret etmek açısından ilgi
uyandırmaktadır.

8.4.3. Olumluluk
İlişki oluşturma stratejilerinden bir diğeri de olumluluktur. Olumluluk ilişki
taraflarının ilişkiden memnun olması, ilişkinin diğer tarafına yönelik olumlu bir tutuma sahip
olması ve ilişkinin gidişatına yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunması olarak
tanımlanabilmektedir. Hem kişilerarası ilişkilerin hem de kurum ile hedef kitleleri arasındaki
ilişkilerin sürdürülmesi yönündeki eğilimde olumluluk kritik bir rol üstlenmektedir. İlişki
taraflarının olumsuz bakış açısına sahip olduğu ilişkilerin uzun süre devam edebilmesi pek
mümkün olmamaktadır.
İlişkilere yönelik olumsuz değerlendirmeler genellikle ilişkinin bir tarafının, diğer
ilişki tarafının ilişkiye yeterince yatırım yapmadığını, yeterli düzeyde zaman ve enerjiyi
ilişkiye kanalize etmediğini, ilişkiden yarar sağlamadığını, ilişkideki giderlerinin elde ettiği
kazanç ve ödüllerden fazla olduğunu düşündüğünde ortaya çıkmaktadır.
İlişkinin olumluluk stratejisi doğrultusunda yönetilebilmesi için hem kişilerarası
ilişkilerde hem de kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde, ilişki taraflarının ilişkinin
gidişatına göre algı ve değerlendirmelerini birbirleriyle paylaşmaları; duygu, düşünce ve
beklentileri açık biçimde ifade etmeleri önem taşımaktadır. Böylelikle ilişki taraflarının,
ilişkiyi ölçmesi ve yanlış giden yönleri düzeltmesi söz konusu olabilmektedir. Kurumların
hedef kitleleriyle olan ilişkilerini başarılı biçimde yönetebilmeleri için periyodik olarak hedef
kitle görüş, öneri, beklenti ve taleplerini öğrenmeye yönelik araştırmalar gerçekleştirmeleri,
ilişki yönetiminde olumluluk stratejisine uygun çabaların gerçekleştirilebilmesine imkan
sağlamaktadır.
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8.4.4. Teminatler
İlişki sürdürme stratejilerinden bir diğeri de teminatlerdir. Teminatler, ilişki
taraflarının ilişki kapsamında birbirine vaat ettiklerini gerçekleştirmeye yönelik gönüllüklerini
göstermesi şeklinde ifade edilebilecek bir ilişki yönetimi stratejisidir. İlişkiler genellikle ilişki
taraflarının birbirlerinden ve ilişkilerinden beklentileri üzerine şekillenmekte ve
beklentilerinin karşılanabileceğine yönelik bir algı söz konusu olduğunda ilişkilerin başlaması
söz konusu olmaktadır. İlişkilerin tesis edilmesi aşamasında ilişki tarafları, ilişkiden
beklentilerinin karşılanacağına dair birbirlerine teminatler sunmaktadır. İlişki tarafları
arasında teminatlerin yerine getirileceğine yönelik karşılıklı bir güven ve inanç ortaya
çıktığında ise ilişkilerin başlaması yönünde bir eğilim ortaya çıkmaktadır.
İlişkilerin devam etme sürecinde ise eğer ilişki tarafların beklentilerinin karşılandığını
ve kendilerine vaat edilenlerin yerine getirildiğini görürlerse, ilişkiye bağlılık geliştirme ve
ilişkiyi sürdürme eğiliminde olacaklardır. Aksi durumda ise, teminatlerin yerine
getirilmediğini fark ettiklerinde ise ilişkilerin bitmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkacaktır.
Kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkiler açısından teminatler stratejisine
bakıldığında; kurumların hedef kitle beklentilerini dikkate alması, hedef kitlelere vaat
ettiklerini yerine getirecek türden karar ve uygulamaları hayata geçirmesi, istikrarlı ve tutarlı
çabalarla hedef kitlelerle ilişki halinde bulunması, ilişki yönetimi uygulamaları açısından söz
konusu stratejiye uygun davranıldığını göstermektedir. Bu stratejiye uygun ilişki yönetimi
uygulamaları istikrarlı biçimde sürdürüldüğünde ise, hedef kitlelerde kuruma ve kurumla olan
ilişkilerine yönelik bir bağlılığın oluşması söz konusu olmaktadır.

8.4.5. Görev Paylaşımı
İlişki yönetimi stratejilerinden görev paylaşımı, ilişki tarafları arasında görevlerin
ortak biçimde paylaşımını, sorumluluklar ortaklaşa üstlenilmesi durumuna işaret etmektedir.
İnsanlar arasındaki ilişkilerde de görev paylaşımı stratejisinin ilişkilerin sürdürülmesi
açısından oldukça önem taşıdığı dikkat çekmektedir. İlişki partnerleri arasında bazı görevleri
yapmak birinin sorumluluğundayken, bir diğer görevi gerçekleştirmek ise diğer ilişki tarafının
sorumluluğunda yer almaktadır. İlişkilerin uzun süreli olması ve sürdürülebilirliği açısındansa
görevlerin ilişki tarafları arasında ortak biçimde paylaşılması, eşit düzeyde sorumluluğun
üstlenilmesi önem taşımaktadır.
Kurumlar ve hedef kitlelerinin de birer ilişki tarafı olarak ilişkilerde üstlenmesi ve
yerine getirmesi gereken birtakım sorumluluklar bulunmaktadır. Çağdaş halkla ilişkiler
yaklaşımına uygun çabaların temel amacı kamu yararına odaklanmasıdır. Bu perspektiften
bakıldığında kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde en temel amacının kamu yararının
elde edilmesi olacağı söylenebilmektedir. Kurumsal ilgi ve çıkarlardan ziyade, kamu yararına
odaklanmak halkla ilişkilerin en belirgin özelliğidir.
Halkla ilişkilerin temelde iki aşamalı bir süreç olduğunu belirten Ledingham ve
Bruning’e göre, bu aşamalar 1) Kurumların temel hedef kitleleri ile olan ilişkilerine
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odaklanması 2) Temel hedef kitle üyeleri ile kurum – hedef kitle ilişkilerini tesis edecek
aktivite ve programlarla ilgili iletişimi gerçekleştirmesidir. Bu süreç içerisinde, ilişki
oluşturma açısından iletişimin rolü açık hale gelmektedir. Kurum, kurumun çıkarına hizmet
eden davranışlar kadar hedef kitlelerin fayda sağlayacağı davranışlar ile meşgul olmalıdır
(2000: 66). Genellikle halkla ilişkilere yöneltilen en temel eleştiri, kurum ile hedef kitleleri
arasındaki ilişkilerde kurumsal bakış açısının ön plana çıkması ve hedef kitle ilgileri ile kamu
yararının bir miktar ihmal edildiğine yöneliktir. İlişki yönetimi stratejilerinden görev
paylaşımının da önerdiği gibi kurum – hedef kitle ilişkilerinin uzun vadeli olumlu biçimde
sürdürülebilmesi için kurumsal ilgi ve çıkarları ile hedef kitle ilgileri ve kamu yararı arasında
uyuşmazlık olması halinde kamu yararının ön plana alınması gerekmektedir. Halkla ilişkilerin
doğası, çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımı ve halkla ilişkiler etiği de bunu gerektirmektedir.
Kurumlardan hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin yönetimi süreçlerinde her şeyden önce bu
görevi üstlenmesi beklenmektedir.
Bunun dışında aynı toplumsal sistemin birer parçası olmanın verdiği sorumluluklar
nedeniyle kurumların ve hedef kitle ilişkilerinin toplumsal faydaya da odaklanması
gerekmektedir. Kurumların, üstleneceği kurumsal sosyal sorumluluklar ve sorumluluklarını
yerine getirmeye yönelik gerçekleştirecekleri uygulamalar, kar elde etmenin ötesinde
toplumsal yapının daha da iyiye gitmesine yönelik çalıştıklarının ve bu noktada da
sorumluluklar üstlendiklerinin en temel göstergeleridir.
Görev paylaşımı stratejisi, ilişkinin diğer tarafı için kaygıya yol açabilecek sorunların
çözümünde sorumluluk üstlenmek anlamını da taşımaktadır. Çevre kirliliği, eğitim oranının
düşüklüğü, sağlık sorunlarının toplumu tehdit etmesi gibi toplumun ortak sorunlarının ve
hedef kitleler açısından kaygıya neden olabilecek sorunların çözümünde kurumların
sorumluluk üstlenmesi, hedef kitlelerin kuruma ve kurumla olan ilişkilerine yönelik
değerlendirmelerinde etkili olmaktadır. Kurum – hedef kitle ilişkileri açısından bu yöndeki
çabalar, hedef kitlelerin kurumun ilişkiye yatırım yaptığına, ilişki için yeterli düzeyde zaman,
kaynak ve enerji harcadığına yönelik bir algı geliştirmesi üzerinde de belirleyici olmaktadır.
Görev paylaşımı ilişki yönetimi stratejisinin, kurum hedef kitle ilişki türlerine yönelik
olarak Hon ve Grunig tarafından değiş tokuş ilişkileri ve toplumsal ilişkiler şeklinde yapılan
sınıflandırmadan (1999), toplumsal ilişkiler ile bağlantılı biçimde değerlendirilmesi mümkün
olmaktadır. Değiş tokuş ilişkileri, ilişki tarafları arasında bilgi, kaynak ve görüşlerin karşılıklı
olarak alınıp verildiği ilişki türüdür. Toplumsal ilişkiler ise, kurumların herhangi bir karşılık
elde etme beklentisi olmaksızın hedef kitlelerin ve toplumun yararına olacak birtakım
faaliyetler gerçekleştirmesi ve bu yolla toplumsal ilişkilere yatırım yapması şeklinde
açıklanabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlişki yönetimi halkla ilişkilerin yapısında meydana getirdiği köklü değişikliklerle
halkla ilişkiler literatüründe son yıllarda hakimiyet kazanmış bir yaklaşım olarak dikkat
çekmektedir. İlişki yönetimi ile birlikte iletişim odaklı yapısından uzaklaşan halkla ilişkiler
ilişki odaklı bakış açısıyla ele alınmaya başlanmış ve halkla ilişkilerin kurumlar ile hedef
kitleleri arasındaki uzun vadeli olumlu ilişkilerin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına
odaklanan bir disiplin olarak tanımlanmasına yönelik fikir ortaya çıkmıştır. İlişki yönetimi
sahip olduğu önermelerle halkla ilişkilerin doğasında meydana gelen dönüşümü gözler önüne
sermesi açısından önem taşımakta; ilişkisel paradigmaya uygun halkla ilişkiler strateji ve
uygulamalarının nasıl olması gerektiğine yönelik çerçeve niteliği sağlayan bilgileri
kapsamaktadır.
Halkla ilişkilerin geleneksel tanımında ön plana çıkan ve alanın kapsamını temsil eden
medyayla ilişkiler alanı, ilişkisel paradigmayla birlikte halkla ilişkiler açısından sahip olduğu
önemi sürdürmektedir. İlişki yönetimi, halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısında olduğu
gibi sadece medyayla ilişkiler olarak dar bir kapsamda değerlendirilemeyeceğinin altını
çizmektedir. İlişki yönetiminde halkla ilişkiler, kurumların medya dışındaki diğer türdeki
hedef kitleleriyle olan olumlu ve uzun vadeli ilişkilerin tesisi ve sürdürülmesinden sorumlu
bir stratejik yönetim fonksiyonu olarak konumlanmaktadır. Medyayla ilişkiler alanı ise
medyanın kurumlar için önemli bir hedef kitle olması ve diğer hedef kitlelere ulaşmada
aracılık misyonu üstlenmesi nedeniyle halkla ilişkilerde sahip olduğu konumu sürdürmeyi
başarmıştır.
İlişki yönetimi, sosyal bilimler açısından önem taşıyan birtakım teorilerden destek alan
bir yaklaşım olması nedeniyle de halkla ilişkiler açısından ilgi uyandırmaktadır. Sosyal
değişim teorisi, karşılıklı bağımlılık teorisi ve sistem teorisi ilişki yönetiminin teorik
altyapısını oluşturmaktadır. İlişki yönetimi yaklaşımının halkla ilişkilerde büyük bir çoğunluk
tarafından benimsenen bir yaklaşım olarak ön plana çıkmasının temel nedenleri arasında söz
konusu teoriler tarafından desteklenmesi de yer almaktadır.
Halkla ilişkilerin kurumlara sağlayabileceği en önemli katkılar arasında hedef
kitlelerle olumlu ve uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunması yer
almaktadır. Kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin yönetimi süreçlerinde halkla
ilişkiler uygulayıcılarının birtakım stratejilere uygun ilişki yönetimi programları ve ilişki
yönetimi çabalarını hayata geçirmesi gereklilik taşımaktadır. Olumluluk, açıklık, ağ
oluşturma, görev paylaşımı ve teminatler şeklinde sıralanabilecek ilişki yönetimi stratejilerine
uygun biçimde tasarlanan ilişki yönetimi çabaları kurumların hedef kitleleriyle olumlu
ilişkilere sahip olması ve bu ilişkilerin uzun süre boyunca devam etmesini sağlamaktadır.
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Uygulamalar
ABC Kurumu, halkla ilişkilerde iletişim odaklı bakış açısını benimsemekte; haber
değeri taşıyan kurumsal içerikleri medya aracılığıyla hedef kitlelerine ulaştırma amacıyla
halkla ilişkiler çabalarına başvurmaktadır. Kurumun halkla ilişkiler departmanının başarı
ölçümlemesinde de medyada elde edilen yansıma miktarının hesaplanması ön plana
çıkmaktadır. Kurumun halkla ilişkiler sorumlusu, halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış
açısıyla uygulanmasının hedef kitlelerin kurumsal faaliyetlere ilişkin medya aracılığıyla
bilgilendirilmesinin sağlamanın ötesinde kurum ile hedef kitle ilişkilerine herhangi bir
katkısının bulunmadığını düşünmüş ve bu görüşünü hedef kitlelerin kuruma yönelik algı ve
tutumlarını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile desteklemiştir.
Kurumlar ile hedef kitleler arasında olumlu ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmenin, kurumların
iş ve iletişim hedeflerine ulaşmada sahip olduğu önemi değerlendiren halkla ilişkiler
sorumlusu, sadece kurumsal içeriklerin medya aracılığıyla hedef kitlelerle paylaşılmasının
yeterli olmayacağına düşünerek, halkla ilişkileri ilişki yönetimi bakış açısıyla uygulama
yönünde bir gereksinim hissetmiştir. Kurumun halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarını ilişki
yönetimi çerçevesinde ele almaya başlamıştır.
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Uygulama Soruları
1) ABC Kurumu’nun halkla ilişkiler departmanının sorumlusu halkla ilişkilerde
iletişim odaklı bakış açısından ilişki odaklı bakış açısına geçme gereksinimini niçin
hissetmiştir?
2) Kurumun halkla ilişkiler çabalarını ilişki yönetimi çerçevesinden ele almasının
ortaya çıkarabileceği katkılar nelerdir? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1) İlişkileri yarar ve zarar temelinde ele alan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşılıklı bağımlılık teorisi
b) Sosyal değişim teorisi
c) Edimsel koşullandırma teorisi
d) Eşitlik teorisi
e) Sistem teorisi
2) Çevrelerinde olup bitenlerden etkilenen, çevrelerindeki değişim ve gelişmelere
uyum sağlamaya çalışan sistemler nasıl tanımlanmaktadır?
a) Etkisiz sistem
b) Kapalı sistem
c) Açık sistem
d) Bulanık sistem
e) Çoklu sistem
3) Dışsal şartları fark etmeyen ve bu şartlara uyum sağlama yönünde çabalar
sergilemeyen sistemler nasıl tanımlanmaktadır?
a) Açık sistem
b) Bulanık sistem
c) Eşsiz sistem
d) Kapalı sistem
e) Tek sistem
4) Aşağıdakilerden hangisinde ilişki yönetimi alanına ilişkin stratejilere doğru
biçimde yer verilmektedir?
a) Güven, olumluluk, teminatler, tatmin, ağ oluşturma
b) Karşılıklılık, görev paylaşımı, açıklık, güven, teminatler
c) Bağlılık, olumluluk, ağ oluşturma, teminatler, güven
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d) Tatmin, görev paylaşımı, açıklık, güven, karşılıklılık
e) Açıklık, olumluluk, teminatler, görev paylaşımı, ağ oluşturma
5) Kişilerarası ilişkilerde, ilişkinin her iki taraf için de zevkli hale gelmesini
sağlayacak çabalar hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?
a) Ağ oluşturma
b) Açıklık
c) Görev paylaşımı
d) Olumluluk
e) Teminatler
6) Kişilerarası ilişkilerde, işlerin yapılmasında sorumluluk alma durumu hangi ilişki
sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?
a) Ağ oluşturma
b) Olumluluk
c) Teminatler
d) Açıklık
e) Görev paylaşımı
7) İlişki yönetiminin teorik altyapısını oluşturan kuramlar kaça ayrılmaktadır?
a) İki
b) Beş
c) Üç
d) Dört
e) Yedi
8) Kişilerarası ilişkilerde, ilişki tarafları arasında düşünce ve hislerin paylaşılması
hangi ilişki sürdürme stratejisi kapsamında yer almaktadır?
a) Olumluluk
b) Teminatler
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c) Görev paylaşımı
d) Ağ oluşturma
e) Açıklık
9) “………, ilişki taraflarının ilişki kapsamında birbirine vaat ettiklerini
gerçekleştirmeye yönelik gönüllüklerini göstermesi şeklinde ifade edilebilecek bir ilişki
yönetimi stratejisidir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru
biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Teminatler
b) Açıklık
c) Ağ oluşturma
d) Görev paylaşımı
e) Olumluluk
10) “İlişki yönetimi stratejilerinden …………………, halkla ilişkilerde kendisine yer
bulan toplumsal ilişkiler ile bağlantılı biçimde değerlendirilebilinmektedir” ifadesinde boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanmaktadır?
a) Açıklık
b) Olumluluk
c) Görev paylaşımı
d) Ağ oluşturma
e) Teminatler

Cevaplar: 1) b, 2) c, 3) d, 4) e, 5) d, 6) e, 7) c, 8) e, 9) a, 10) c
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9. MARKA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Günümüzde tüketici tercihine sunulan ürün ve hizmetlerin sahip oldukları özellikler
bakımından birbirlerinden ayrılması pek mümkün olmamaktadır. İşletmelerin benzer
seçenekler arasında ayrıcalıklı bir konum elde etmesi ise farklılaşma fikrinin sonucu gündeme
gelen marka kavramı ile karşılık bulmaktadır. Ürün ve hizmetlerinin rakiplerden farklılaşarak
hedef kitlelerin zihninde ayrı bir konum elde etmesi işletmeleri güçlü ve başarılı marka
yapıları oluşturma çabasına yönlendirmiştir.
Günümüz pazar koşullarında, işletmelerin kendi ürün ve hizmetlerinin benzerleri
arasından sıyrılarak rekabette üstünlük elde etmesi, tüketiciler tarafından daha fazla tercih
edilmesi, ekonomik açıdan kazanım sağlaması soyut bir varlık olarak güçlü ve başarılı
markalara sahip olmalarıyla bağlantılıdır. Markalar tüketicilerin çeşitli gereksinimlerini
karşılayacak ürün ve hizmetlerle ilişkili fiziksel yarar sunmanın yanı sıra, yaşam biçimi satın
alma, prestij sağlama, statü elde etme gibi duygusal yarar önerilerini de kapsamaktadır.
Bu bölümde, marka kavramının kapsam ve tanımına ilişkin bilgilere yer verilerek,
marka yönetimi açısından temel teşkil eden kavramlara ve marka oluşturma sürecine ilişkin
bilgiler paylaşılacaktır. Reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış geliştirme, satış
noktası iletişimi ve kişisel satış şeklinde ifade edilebilecek marka iletişimi unsurlarının marka
iletişimi yönetimi açısından sahip olduğu önemin değerlendirileceği bölümde, çağdaş
pazarlama anlayışında markaların ve müşteri ilişkileri yönetiminin oynadığı kritik rol ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka kavramı nedir?
2) Marka yönetimine temel teşkil eden kavramlar nelerdir?
3) Marka iletişimi yönetiminin kapsamı nedir?
4) Marka iletişimi unsurları işletmelerin güçlü ve başarılı marka yapıları
oluşturmalarında nasıl bir etkiye sahiptir?
5) Çağdaş pazarlama anlayışında müşteri odaklı bakış açısı ve müşteri ilişkileri
yönetimi neden önem taşımaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Marka Kavramı ve Tanımı

Marka kavramına ilişkin Marka yönetimi alanındaki
kavrayış geliştirilecektir.
kitaplar incelenerek, marka
kavramının kapsamına ilişkin
bilgiler pekiştirilebilinir.

Marka
Kapsamı

Yönetiminin Marka
yönetiminin
kapsamını oluşturan marka
kimliği, marka imajı, marka
kişiliği, marka farkındalığı,
marka çağrışımı, marka
tercihi, marka sadakati ve
marka değeri kavramlarının
kapsam
ve
önemi
öğrenilecektir.
Marka
oluşturma sürecinin hangi
aşamalar
kapsamında
yönetilmesi
gerektiği
anlaşılacaktır.

Marka yönetiminin kapsamını
oluşturan kavramlar örnekler
üzerinden incelenebilir. Söz
konusu kavramların güçlü ve
başarılı
marka
yapılarının
oluşturulmasında sahip olduğu
önem; markaların işletmelere
sunabileceği kazanımlar ve
tüketicilere sunabileceği yararlar
değerlendirilebilinir.

Marka İletişiminin Kapsamı

Marka
iletişiminin
bütünleşik
yapıyla
yönetilmesinin sahip olduğu
önem kavranacaktır. Marka
iletişimi
unsurlarının,
markalar ile tüketiciler
arasındaki bağın tesisi ve
güçlendirilmesi
açısından
sahip
olduğu
önem
anlaşılacaktır.

Markalara yönelik mesajların
tüketicilere sunumunda hangi
iletişim
unsurlarından
faydalanıldığı
örnekler
bağlamında incelenebilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Günümüz
pazarlama
anlayışında müşteri odaklı
bakış açısının neden önem
taşıdığı
anlaşılacak,
müşterilerle olan ilişkilerin
yönetiminin
işletmelerin
başarısında üstlendiği kritik
rol kavranacaktır.

Pazarlama anlayışında meydana
gelen değişime ve günümüzde
geçerli olan müşteri odaklı bakış
açısının ne denli önem taşıdığına
yönelik bilgiler temel pazarlama
kitaplarının okunması yoluyla
pekiştirilebilinir.
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Anahtar Kavramlar
• Marka: Ürün ve hizmetlerin rakiplerden ayrılmasını sağlayan farklılaştırmaya
yönelik unsurların kombinasyodur.
• Marka iletişimi yönetimi: Markalar ile tüketiciler arasında olumlu ve uzun vadeli
ilişkiler tesis edilmesi ve güçlendirilmesi, tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum ve
algılar geliştirilmesi amacıyla markaya yönelik iletişim süreçlerinin stratejik biçimde
yönetilmesidir.
• Müşteri ilişkileri yönetimi: Çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan müşteri
odaklı bakış açısının yansıması olarak müşterilerle uzun vadeli ve olumlu ilişkilerin
geliştirilmesi ve sürdürülmesine odaklanan yaklaşımdır.
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Giriş
Birbirine benzer ürün ve hizmetlerin tüketici tercihine sunulduğu günümüz
koşullarında, markalar aracılığıyla rakiplerden farklılık kazanma amacına odaklanılmaktadır.
Ürün ve hizmetlerin sahip oldukları özellikler açısından birbirlerinden ayrılmasının mümkün
olmaması nedeniyle, işletmelerin tüketicilere soyut değerler sunması zorunluluğu gündeme
gelmiştir. İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin rakiplerden farklılaşması yoluyla rekabet
üstünlüğü elde etmek ve tüketicilerin tercihi hale gelmek için marka yönetimi stratejilerine
başvurdukları bilinmektedir.
Güçlü ve başarılı marka yapıları oluşturmak işletmeler açısından finansal
kazanımlarını üst düzeye taşıyabilecek soyut bir varlık elde etmek anlamına gelmektedir. Bu
nedenle marka oluşturma sürecinin ve markaya temel teşkil eden kavramların stratejik
biçimde yönetilmesi önem taşımaktadır. Marka iletişimi süreçleri ise, markalar ile tüketiciler
arasındaki bağın tesisi ve güçlendirilmesi, tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum ve
algıların tesis edilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca işletmelerin markalara
yaptıkları yatırımın geri dönüşünü alabilmesi için de müşteri odaklı bakış açısının
benimsenmesi ve müşteri ilişkileri yönetimine gereken önemin verilmesi zorunluluk
taşımaktadır.
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9.1. Marka Kavramı ve Tanımı
Tüketicilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere pazara sunulan ürün ve
hizmetlerin sahip olduğu özellikler bakımından birbiriyle aynı ya da oldukça benzer oldukları
bilinmektedir. Bu durum işletmeleri tüketicilerin tercihi haline gelebilmek için zorlu bir
rekabet yarışıyla karşı karşıya getirmiş; ürün ve hizmetlerini rakiplerden farklılaştırma
arayışına yönlendirmiştir. İşletmelerin rekabet yarışında üstünlük elde etmek için rakiplerden
farklılaşmaya yönelik girişimleri günümüzde marka kavramı ile karşılık bulmaktadır.
Ürün ve hizmetlerin, bir ya da bir grup satıcının tanımlanması, ürün ve hizmetlerin
rakiplerden farklılaşmasının sağlanması amacıyla tasarlanan ayırt edici bir isim ve / veya
semboller şeklinde ifade edilebilecek markanın (Aaker, 1991: 7), tarihsel gelişim sürecinde
öncelikli olarak ürün ve hizmetlere kime ait olduğunu gösterir tarzda işaretlerin konması
şeklinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Sahipliği gösterir işaretler şeklinde ortaya çıkan marka
kavramı, ürün ve hizmetlerin birbirlerinden farklılaşması fikrine hizmet etmiştir.
İlk defa Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyükbaş hayvan çiftliklerinde rastlanan
markalar, büyükbaş hayvanların çalınmasının önüne geçilmesi için üzerlerine birtakım
işaretlerin konması şeklinde ortaya çıkmıştır. Hayvanların işaretlenmesi, bir yandan hayvanın
hangi çiftliğe ait olduğunu gösterirken, diğer yandan da bir çiftliğe ait hayvanın diğer bir
çiftliğe ait hayvanlardan farklılaşmasını sağlamıştır. Hayvanların işaretlenmesi yoluyla
üreticiler arasındaki kalitenin farklılaşması mümkün hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında
markanın geleneksel tanımının, ait olduğu yeri ya da sahibini yansıtmak şeklinde olduğu
görülmektedir (Kapferer, 2012: 11). Markaların ilk ortaya çıkışlarının sahipliği gösterir
işaretler şeklinde olması, ürün ve hizmetlerin rakiplerin ürün ve hizmetlerinden
farklılaşmasının sağlanması amacına hizmet etmiştir. Markaların günümüzdeki geniş
kapsamına ulaşacak şekilde gelişim göstermesi ise kitlesel üretimin ortaya çıktığı sanayi
devrimi sonrası döneme denk gelmektedir.
Çağdaş anlamda ürünlerin markalanması ve marka adının kullanımı 19. yüzyılın
sonlarında meydana gelmiştir. Bu dönemde, sanayi devrimiyle bağlantılı biçimde reklamcılık
ve pazarlama tekniklerinin gelişimi ve ürünlerin iyi bir marka adı ile pazara sunulmasının
kazandığı önem dikkat çekmektedir (Uztuğ, 2003: 14). Sanayi devrimi ile birlikte kitlesel
üretim sonucunda tüketicilerin gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesi
ve farklı seçeneklerin pazarda yer almaya başlaması söz konusu olmuştur. Bu dönemde
üreticilerin çeşitli alternatifler arasından farklılaşma yoluyla ön plana çıkmayı ve tüketicilerin
tercihi haline gelmek için rakiplerden farklı bir konum elde etme amacına ulaşmayı daha fazla
önemsemeleri gündeme gelmiştir.
Markaların işletmeler açısından sahip olduğu önem kitlesel üretimin yaygınlaştığı
sanayi devrimi sonrası döneme rastlamaktadır. Aynı ürün / hizmet kategorisinde faaliyet
gösteren işletmelerin sayısında meydana gelen artışa rağmen, talepte aynı ölçüde artış
olmaması durumu, ürün ve hizmetlerin rakiplerden farklılaşması yönündeki çabaların
artmasına neden olmuştur. Günümüz pazar koşullarında markaların, ürün ve hizmetlerin
rakiplerden ayrılmasını sağlayan unsurların kombinasyonu şeklinde ortaya çıktığı,
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tüketicilerin zihninde
söylenebilmektedir.

ürünün

farklı

bir

konum

elde

etmesi

amacına

yöneldiği

Ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilerin sembolik bir oluşumu olarak tanımlanabilecek
marka kavramı, genellikle markayla ilgili örtük değerleri, fikirleri ve kişiliği temsil etmek için
tasarlanan logo, yazı tipi, renk düzeni, sembol ve ses unsurlarını kapsamaktadır (Mohsin,
2009: 1). Ürün ve hizmetlerin sahip oldukları özellikler nedeniyle rakiplerden
farklılaşmasının pek mümkün olmadığı günümüz koşullarında, tüketiciler ile ürün / hizmetler
arasındaki bağın markalar aracılığıyla tesis edilmesi ve güçlendirilmesi gündeme gelmiştir.
Tüketicilere sunulan bir soyut değer önerisi olarak markalar, markayla ilgili örtük değerleri,
fikirleri aktarmada kullanılmak üzere tasarlanan logo, yazı tipi, renk, semboller ve ses
unsurlarından oluşmaktadır. Bu unsurlar markaların günümüzde ulaştığı geniş kapsamın
tüketicilere sunulmasında aracılık üstlenmekte ve marka aracılığıyla tüketicilere vaat edilen
değerleri temsil etmektedirler.
Günümüzde geçerli olan pazarlama sistemi içerisinde üreticiler ürün üretmekte, ancak
tüketiciler ürünleri değil markaları satın almaktadır (Kapferer, 2008: 211). Çağdaş pazar
koşullarının mevcut durumunun değerlendirilmesini sağlayan bu tespit, işletmelerin ürün ve
hizmetlerinin tüketicilerin tercihi haline gelmesi ve rekabette üstünlük sağlanması için marka
yönetimine verdikleri önemi vurgulamak açısından ilgi uyandırmaktadır.
Tüketicilerin fiziki ihtiyaçlarını giderecek bir ürün ya da hizmet almalarının ötesinde
bir anlam taşıyan markalar, tüketicilere birtakım duygusal vaatler de sunmaktadır. Markalar
tüketicilere ürün ve hizmetin ötesinde bir değer sağlamakta; tüketicilerin marka tercihleri
doğrultusunda bir yaşam biçimi satın almaları, statü elde etmeleri gibi birtakım yararlar elde
etmeleri de gündeme gelmektedir.
Markaların ürün ve hizmetlerin sahip olduğu özellikler doğrultusunda hedef kitlelere
sundukları rasyonel yararların ötesinde, tüketicilerin duygusal açıdan tatmin olmasını
sağlayacak birtakım duygusal yarar vaatleri de bulunmaktadır. Tüketiciler markalı ürün ve
hizmetleri satın aldıklarında, ürün ve hizmetlerin sahip oldukları özellikler doğrultusunda
sağladığı fiziksel yarara ek olarak duygusal bir yarar da elde etmektedir.
Markalar ürün ve hizmetlerin logo, yazı tipi, renk gibi çeşitli görsel işaret ve semboller
ile birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamanın ötesinde bir anlam ve kapsama sahiptir.
Tüketiciler markalı ürün ve hizmet satın aldıklarında çeşitli gereksinimlerini karşılayacak
fiziksel yararlar elde etmekle beraber, yaşam biçimi satın alma, statü elde etme, prestij
sağlama gibi birtakım duygusal yararlar da elde etmektedir. Bu bağlamda markalar,
tüketicilere sundukları yararlarla ürün ve hizmetlerin rakiplerden farklılaşmasına hizmet eden
ve zorlu rekabet koşullarında üstünlük elde edilmesini sağlayan önemli bir soyut varlık olarak
ele alınabilmektedir.
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9.2. Marka Yönetiminin Kapsamı
İşletmelerin, marka kapsamında sundukları rasyonel ve duygusal vaatler
doğrultusunda ürün ve hizmetlerini rakiplerinden farklı bir yere konumlandırması, rekabet
yarışında üstünlük elde etmek açısından kritik bir rol oynamaktadır. Güçlü ve başarılı marka
yapılarının oluşturulması tüketicilerin zihninde ayrıcalıklı bir konum elde etmeyi ve rekabet
avantajı elde etmeyi sağlamakta; işletmeler için ürün ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından
daha fazla tercih edilmesi, ekonomik kazanıma katkı sağlayacak önemli bir değere sahip
olunması anlamlarını da taşımaktadır. Bundan ötürü işletmelerin güçlü ve başarılı markalara
sahip olmak için marka yönetimi süreçlerini stratejik biçimde ele alması gereklilik
taşımaktadır.
Tüketiciler açısından rekabete dayalı teklifler arasında farklılaştırıcı unsurlar sağlayan
markalar, işletmelerin başarısında ve amaçlarına ulaşmasında kritik bir rol oynayabilmektedir.
Markaların işletmelerin başarısına hizmet edecek bir kapsama sahip olması, markaların
stratejik biçimde yönetiminin son yıllarda daha da önem kazanmasına neden olmuştur (Wood,
2000: 662). Markaların işletmelere en üst düzeyde katkıyı sağlayabilecek bir varlık olarak
değerlendirilebilmesi için marka yapısının oluşturulmasına temel teşkil eden unsurlara
yönelik planlı karar ve eylemlerin işletildiği bir yönetim sürecinin ortaya konması önem
taşımaktadır. Marka yönetimi kapsamında, marka yapısının oluşumunda etkili olan unsurlar
ile marka oluşturma sürecinin stratejik bir bakış açısıyla kavranması ve şekillendirilmesi
önem taşımaktadır.

9.2.1. Marka Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
Stratejik marka yönetimi alanında, güçlü ve başarılı markalar oluşturabilmek için
marka yapısına temel teşkil eden marka kimliği, marka imajı, marka farkındalığı, marka
çağrışımı, marka kişiliği, marka tercihi, marka sadakati ve marka değeri kavramlarına yönelik
detaylı bir kavrayış geliştirmek önem taşımaktadır.
Marka kimliği kavramının kapsamında, markaya bir kimlik kazandırma yönündeki
çabalar yer almaktadır. Marka kimliği, markaların kendilerini ifade etme, kendilerini
çevrelerine anlatma biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Tıpkı birer birey gibi markalara da
kimlik kazandırma yönündeki girişimler, markaların çeşitli kimlik özellikleri doğrultusunda
rakiplerinden farklılaşarak hedef kitle zihninde farklı bir konum elde etmesine olanak
sunmaktadır.
Marka kimlik yapısında genellikle marka ismi, yazı karakteri, renk, logo gibi birtakım
görsel kimlik unsurları ön plana çıkmaktadır. Görsel kimlik unsurları markalardan
bahsedildiğinde tüketicilerin marka kimlik yapısına dair akıllarına gelen, markanın vaatlerini,
soyut değer önerilerini temsil eden unsurlar olmaları nedeniyle önem taşımaktadır. Ancak
günümüz marka sisteminin sadece görsel kimlik unsurları ile sınırlandırılamayacak kadar
geniş bir kapsamının bulunduğu bilinmektedir.
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Günümüzde geçerli olan çağdaş marka sistemi marka adı, semboller ve
göstergebilimsel unsurların yanı sıra, markanın içerdiği somut ve soyut değerler ile irtibat
noktalarındaki ürün ya da hizmet deneyimine dayanmaktadır. Bundan ötürü çağdaş marka
sistemi sadece görsel kimlik unsurları ile sınırlı biçimde değerlendirilemeyecek geniş bir
boyuta sahiptir (Kapferer, 2012: 10). Görsel kimlik unsurlarının markanın felsefesini,
değerlerini tüketicilere sunmada aracılık rolü üstlendiği ve bu nedenle de ön plana çıkan
kimlik unsurları olduğu söylenebilmektedir. Marka kimliğine yönelik geliştirilen modeller ise,
marka kimlik yapısının sahip olduğu geniş kapsamı gözler önüne sermeleri nedeniyle önem
taşımaktadır.
Marka kimliğine yönelik modeller arasından literatürde en sık başvurulan model
Kapferer tarafından geliştirilen “Altı Yönlü Marka Kimliği Prizma Modeli”dir. Modele göre
marka kimliği fiziksel yapı, kişilik, ilişkiler, kültür, yansıma ve öz imaj olmak üzere altı
boyutu kapsamaktadır. Marka kimliğinin fiziksel yapı boyutu görsel kimlik unsurları olarak
marka ismi, logosu, rengi, yazı tipi gibi çeşitli görsel kimlik unsurlarını kapsamakta;
markanın görünen somut kısmını temsil etmektedir. Marka kimliğinin kişilik boyutu, markaya
insani özelliklerin atfedilmesine işaret ederken, kültür boyutu markaların birer kültür yapısı
üzerine inşa edildiklerini ifade etmektedir. Marka kimliğinin yansıma boyutu markaların
hedeflenen tüketiciler yönünden tanımlanmasını sağlamakta, öz imaj boyutu ise markaların
hedeflenen tüketicilerin mevcut imajlarına seslenerek, içsel bir ayna olma işlevine sahip
olduğunu belirtmektedir. Marka kimliğinin ilişki boyutu da, markalar ile tüketiciler arasındaki
ilişkilere atıfta bulunmaktadır (Kapferer, 2008: 182 – 187). Kapferer tarafından geliştirilen
Altı Yönlü Marka Kimliği Prizma Modeli, marka kimliğinin sadece görsel kimlik unsurları ile
sınırlandırılamayacak geniş kapsamına işaret etmesi açısından önem taşımaktadır. Marka
kimliği yapısı, Kapferer tarafından geliştirilen model bağlamında ele alındığında, marka
kimliğinin birbiriyle aynı düzeyde öneme sahip altı unsurun bileşiminden oluştuğu
görülmektedir.
Marka yönetimi alanında temel teşkil eden kavramlardan bir diğeri de marka imajıdır.
Marka imajı, markaların kimlik yapıları aracılığıyla kendilerini tüketicilerine ifade etme ve
anlatmaları sonucunda tüketicilerin zihninde markaya ilişkin oluşan resim olarak
tanımlanabilmektedir. Marka imajı, tüketicilerin markaya yönelik değerlendirmelerinin
sonucunda zihinlerinde oluşan marka izlenimi olarak da ifade edilebilmektedir. Marka
imajının net olarak anlaşılabilmesi için kavramın en sık karıştırıldığı marka kimliği ile hangi
yönlerden farklılaştığının ortaya konması gereklilik taşımaktadır.
Marka imajı, alıcı yani hedef kitle tarafındadır. İmaja yönelik değerlendirmelerde,
hedef kitlelerin bir ürünü, bir markayı, bir siyasetçiyi, bir kurumu ya da bir ülkeyi nasıl
algıladıkları sorusuna yanıt aranmaktadır. İmaj kavramı, ürün / hizmet ve markalar tarafından
tüketicilere sunulan enformasyonun hedef kitlelerce nasıl algılandığına işaret etmektedir.
Kimlik ise gönderici yani markanın tarafındadır. Marka kimliğinin amacı markanın anlamını
ve sahip olduğu özellikleri hedeflenen tüketicilere sunmaktır. Marka yönetimi açısından
kimlik imajdan önce gelmektedir. Tüketicilerde markaya yönelik imaj algısının tesis
edilmesinden önce, tüketicilerde oluşturulması istenen imajın ortaya çıkmasını sağlayacak
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kimlik yapısının meydana getirilmesi ve tüketicilere kimlik yapısı aracılığıyla markaya
yönelik mesajların aktarılması gereklilik taşımaktadır. İmaj; marka ismi, görsel semboller,
ürünler ile markaya yönelik iletişim içerikleri doğrultusunda hedef kitle tarafından yapılan
değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan bir sentez şeklinde değerlendirilebilmektedir (Kapferer,
2008: 174 – 175). Marka kimliği ve marka imajı arasındaki bağlantı ve farklılıkları ortaya
koymayı sağlayan bu açıklamalardan da görülebileceği gibi, tüketicilerde markaya yönelik
imajın oluşmasında marka kimlik yapısı önem taşımaktadır. Marka imajı, marka kimlik yapısı
doğrultusunda markaların kendilerini tüketicilerine anlatması, ifade etmesi sonucunda
tüketicilerin zihninde markaya yönelik oluşan değerlendirme olarak tanımlanabilmektedir.
Marka imajının oluşumunda, doğrudan marka tarafından tüketicilere ulaştırılan iletişim
içeriklerinin yanı sıra tüketicilerin markaya ilişkin dolaylı biçimde edindiği bilgilerin ve
tüketici deneyimlerinin de etkili olduğu unutulmamalıdır.
Markadan bahsedildiğinde, tüketicilerin zihninde yer alan bilgiler ile marka arasında
bağlantı kurulmasını sağlayan marka çağrışımı kavramı marka yönetimi açısından önem
taşımaktadır. Tüketicilerin zihninde markayla ilişkili olabilecek tüm bilgiler marka
çağrışımları kapsamında yer almakta ve marka imajının oluşumunda marka çağrışımları ön
koşul olarak değerlendirilebilmektedir. Tüketicilerin zihninde markaya ilişkin bilgi ve
deneyimler doğrultusunda öncelikli olarak marka çağrışımları meydana gelmekte ve söz
konusu çağrışımlar tüketicilerde markaya ilişkin imajın oluşmasında etkili olmaktadır.
Olumlu marka çağrışımları tüketicileri markayı satın almaya eğilimli hale getirmekte
ve bu eğilimin gelecek dönemlerde de sürdürülmesini sağlayarak markaya sadık tüketicilerin
oluşmasına katkı sunmaktadır (Hollis, 2011: 28). Marka çağrışımları tüketiciler ile markalar
arasındaki bağın tesis edilmesi açısından ön plana çıkarak, tüketicilerin çeşitli alternatifler
arasından birini tercih etmesi eğilimini ortaya çıkarmakta ve bu eğilimin uzun dönem boyunca
sürmesine de olanak sunmaktadır.
Marka yönetimi açısından marka çağrışımı ile bağlantılı biçimde ele alınabilecek bir
diğer marka yönetimi unsuru da marka farkındalığıdır. Marka farkındalığı, marka imajı
kapsamında değerlendirilebilecek marka çağrışımlarının gücünü ve biçimini etkilemekte ve
böylelikle tüketicilerin karar verme süreci üzerinde de belirleyici bir unsur olmaktadır (Keller,
1993: 3). Marka farkındalığı kavramı, tüketicilerin bir markanın varlığından haberdar olması,
markanın tüketicilerin zihninde varlık teşkil etmesi şeklinde ifade edilebilecek bir marka
yönetimi unsurudur. Tüketiciler farkındalık geliştirdikleri markaların hangi gereksinimleri
karşılayacak ürün ve hizmetleri kapsadığını bilmekte; markanın varlığından haberdar
olmaktadır.
Tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından bir markanın seçilebilmesi durumunu
ifade eden ve markanın tüketicinin zihnindeki varlık gücünü temsil eden marka farkındalığı
(Aktuğlu, 2004: 37); tüketicilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere kendilerine
sunulan alternatifler arasında seçim yapma aşamasında ön plana çıkmaktadır. Tüketicilerin
bilmediği ve farkına varmadığı markalardansa, farkındalık geliştirdiği, zihinlerinde varlık
teşkil eden markaları tercih edeceklerini söylemek mümkündür.
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Marka yönetimi açısından ön plana çıkan unsurlar arasında yer alan marka kişiliği,
markaya çeşitli insani özelliklerin atfedilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Marka yöneticileri
marka kişilik yapısının tesis edilmesiyle, markaların birer kişi olarak somut bir hale
bürünmesini sağlamakta ve bir kişi olarak markayı tüketicilere sunmaktadır.
Aaker, marka ile ilişkili insani özellikler olarak ifade ettiği marka kişiliğine yönelik
beş marka kişiliği türünü kapsayan bir sınıflandırma ortaya koymakta ve marka kişiliklerine
yüklenen insani özellikleri şu şekilde açıklamaktadır (1997: 354):
•
Samimiyet / içtenlik: Bu marka tipine ilişkin kişilik özellikleri yerel, içimizden
biri, dürüst, hakikatli, sahici ve hoş olmadır.
•
Heyecan / coşku: Cesur, gözüpek, hevesli, girişken, hayalperest, yaratıcı, güncel,
zamana ayak uyduran markalar bu marka kişiliği sınıflandırması kapsamında yer almaktadır.
•
Yeterlilik: Yeterlilik marka tipi kapsamında yer alan markalar, güvenilir olma,
saygınlık, sorumluluk sahibi olma, etkili ve başarılı olma şeklinde ifade edilebilecek kişilik
özelliklerine sahiptir.
•
Özel / sıradan olmayan: Bu marka kişiliği tipi, üst düzey olma, çekicilik, göz
alıcılık, gösterişlilik, büyüleyici olma, ince zevkli ve duygusal olma şeklindeki özelliklere
sahip markalara işaret etmektedir.
•
Sağlamlık: Söz konusu marka kişiliği tipi dirençli, güçlü, açık hava şartlarına
uygun, kuvvetli ve dayanaklı olma özelliklerine sahip markaları temsil etmektedir.
Marka kişiliği konusunda vurgulanması gereken temel nokta, marka yöneticilerinin
markalara insani özellikler yükleme yoluyla marka kişilik yapısının oluşturulmasında,
hedeflenen tüketicilerin özelliklerini iyi biçimde analiz etmesi gerekliliğidir. Hedeflenen
tüketicilerin sahip olduğu kişilik özellikleri doğrultusunda oluşturulan marka kişiliğinin,
marka ile tüketiciler arasındaki bağın tesisi ve güçlendirilmesi açısından kritik bir rol
üstlenmesi mümkün hale gelmektedir.
Marka tercihi kavramı, marka yönetimi alanındaki akademik çalışmalarda olduğu
kadar marka yöneticileri nezdinde de ön plana çıkan bir marka yönetimi unsuru olarak ilgi
uyandırmaktadır. Akademik çalışmalarda tüketicilerin marka tercihini etkileyen faktörlerin
tespit edilmesine yönelik arayışların gündeme geldiği, uygulama kanadını temsil eden marka
yöneticilerinin ise tüketicilerin tercihlerini kendi markalarına yönlendirebilmek için neler
yapmaları gerektiğine yönelik arayış içinde bulundukları dikkat çekmektedir. Marka tercihi,
tüketicilerin çeşitli gereksinimlerini karşılayacak farklı alternatifler olması durumunda, bu
seçenekler içinden bir tanesinin seçilmesi olarak tanımlanabilecek bir marka yönetimi
unsurudur.
Marka tercihi bir grup marka içerisinden bir markanın tüketici tarafından seçilmesi
olarak tanımlanabilmekte ve aynı zamanda kullanıma bağlı deneyimin çıktısı olarak da
değerlendirilebilmektedir (Aaker, 2011: 14). Tüketicilerin benzer gereksinimleri karşılamaya
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aday markalar arasından birini seçmesi kullanıma bağlı tüketici tatmini ile de ilişkilidir.
Tüketicinin markayı bir kere satın aldığında kullanım deneyimine bağlı olarak bir
memnuniyet ortaya çıkması halinde, aynı gereksinim gündeme geldiğinde yeniden aynı
markanın tercih edilmesi durumu söz konusu olacaktır. Bundan ötürü marka tercihi sadece
alternatifler arasından bir tanesinin seçilmesi olarak açıklanmamakta, marka tercihinin
kullanım deneyimi sonrasında oluşan tatmin ile birlikte değerlendirilmesi gündeme
gelmektedir.
Marka tercihi; marka farkındalığı, marka imajı, tatmin, referans grup ve algılanan risk
şeklinde sıralanabilecek tüketici özelliklerinin tümünü ifade etmektedir (Alamro ve Rowley,
2011: 477). Tüketicilerin bir dizi marka içinden bir tanesini tercih etmesi için öncelikli olarak
markaya yönelik farkındalık geliştirmesi, markanın varlığından haberdar olması
gerekmektedir. Marka tercihinin ortaya çıkmasında tüketicinin markaya yönelik geliştirdiği
imaj ve kullanım deneyiminin sonucunda ortaya çıkan tatmin algısı da belirleyici olmaktadır.
Tüketiciler tercihlerini bir markadan yana kullanırken kendileri için referans grup olarak
konumlanan bireylerin markaya yönelik kanaatlerini de dikkate almakta ve markaya yönelik
algıladıkları riskin düşük olması halinde seçimlerini bir markadan yana yapmaktadırlar.
Tüketicilerin alternatifler arasından bir marka üzerine yoğunlaşmasında, markayı satın alırken
ödedikleri bedel, harcadıkları enerji ve zamanın boşa gitmeyeceğine, markanın bekledikleri
performansı sergileyeceğine yönelik bir kanaate sahip olduklarında algılanan riskin düşük
olduğu söylenebilmektedir.
Tüketiciler markalar arasından bir tanesini tercih ettiğinde ödeyeceği bedel ve bu
bedel karşılığında beklentilerinin karşılanıp karşılanmaması yönünden risk üstlenmektedir.
Tüketicilerin aynı gereksinim ortaya çıktığında hep bir markayı tercih etmesi üstlendiği riskin
düşmesine katkı sunmaktadır. Marka seçimi aşamasında alınacak riskin azaltılması için aynı
markanın devamlı tercih edilmesi marka sadakatinin gelişmesine zemin oluşturmaktadır
(Aktuğlu ve Temel, 2006: 45). Tüketicilerin belirli ürün ve hizmet kategorilerinde aynı marka
üzerine yoğunlaşması ve aynı markayı uzun süre boyunca tercih etme eğilimini sergilemesi,
tüketicilerin üstlendiği riski azaltmakla birlikte marka sadakatinin ortaya çıkmasında da etkili
olmaktadır.
Tüketicilerin, markanın rakiplerinin var olduğu durumlarda, sürekli bir markayı
seçmesi marka sadakati için bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir (Dadzie ve Mensah, 2011:
193). Bundan ötürü marka tercihi, işletmelerin en çok arzu ettikleri markaya sadık müşteri
grubunun oluşturulması başarısına ulaşmasında öncül bir koşul olarak kabul edilmektedir.
Marka yönetimi açısından temel teşkil eden kavramlardan biri olarak marka sadakati,
tüketicilerin belirli bir gereksinimlerini karşılamak üzere kendilerine sunulan alternatifler
arasından her seferinde bir marka üzerinde tercih yapması ile bağlantılı biçimde
değerlendirilebilinmektedir. Genellikle tüketicilerin tekrarlanan marka tercihleri marka
sadakatinin göstergesi olarak ele alınmaktadır.
Tüketicilerin bir ürün / hizmet kategorisi içinde sadece bir markayı satın alma
yönündeki tercihinin sonucu olarak ortaya çıkan marka sadakati, ürünün fiyatıyla değil
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algılanan kaliteyle ilişkili bir çıktıdır (Chaudhuri, 1999: 137). Tüketicilerin bir markaya
sadakat geliştirmeleri halinde, aynı gereksinimi karşılayacak diğer markaların fiyat olarak
daha düşük bir seviyede bulunmasına rağmen, aynı markanın daha fazla bedel ödenerek
sürekli tercih edilmesi gündeme gelmektedir. Bu bağlamda marka sadakati, fiyata ve fiyat
değişimlerine bağlı olmaksızın tüketicinin algıladığı kaliteye yönelik satın alma kararını
sürdürmesi olarak yorumlanabilmektedir.
Markaların uzun dönemli başarısı kendilerini sürekli biçimde satın alan tüketicilerine
dayandığı için işletmeler ve pazarlama uzmanları tüketicilerde yüksek düzeyde sadakat
oluşturmayı arzu etmektedirler (Amine, 1998: 306). Tüketicilerde markaya yönelik gerçek
anlamda sadakat geliştirilebilmesi ise sadakatin davranışsal boyutunun ötesinde tutumsal
boyutuyla ilişkilendirilmektedir. Davranışsal sadakat, bir markanın tüketici tarafından tekrar
eden satın alma davranışı ile karşılık bulmasını ifade etmekte, ancak tüketicilerde markaya
yönelik gerçek anlamda bir sadakat geliştirildiği anlamına gelmemektedir.
Tekrar eden satın alma davranışı, bir markanın tüketici tarafından denenmesinden
sonra tekrar satın alınması şeklinde ifade edilebilmektedir. Markanın tekrar eden satın alınma
durumu davranışsal bir yapıya işaret etmekte; bir tüketicinin bir markayı belirli bir zaman
dahilinde satın alma sayısı ile ölçülmektedir. Marka sadakati ise, tekrar eden satın alma
şeklinde davranışsal ölçümlere ek olarak, tüketicinin markaya bağlılık geliştirmesi gibi
psikolojik boyutla da değerlendirilmesi gereken bir kapsama sahiptir (Knox ve Walker, 2001:
113). Tüketicilerin bir markaya sadakat geliştirip geliştirmediklerinin ölçümlenmesinde,
tekrar eden satın alma davranışının ölçümlendiği davranışsal boyutla birlikte, markaya
yönelik tüketicinin psikolojik bir bağlılık geliştirilip geliştirmediği de ölçümlenmelidir.
Gerçek marka sadakati tüketicilerin markaya yönelik psikolojik bağlılıklarını da
içermektedir. Bu nedende, marka sadakatinin bir markanın satın alınma davranışı ile
ölçümlenmesinin ötesinde tutumsal sadakat boyutuyla ele alınması gereklilik taşımaktadır.
Tutumsal sadakat, tüketicinin hem düşünce hem de duygu unsurları açısından markaya bağlı
olmasını ve aynı zamanda markanın tüketici tarafından tekrar eden satın alımlarla karşılık
bulmasına ilişkin eğilimi de kapsamaktadır (Leckie, Nyadzayo ve Johnson, 2016: 564).
Tüketicilerin bir markaya sadakat geliştirdiklerinden bahsedebilmek için bir markanın tüketici
tarafından tekrarlayan satın alma davranışı ile karşılık bulması yeterli olmamakta; tüketicinin
markaya yönelik olumlu düşünce ve duygulara sahip olması, düşünce ve duygu boyutuyla da
markaya bağlılık geliştirmesi gereklilik taşımaktadır.
Marka yönetimi unsurları arasında yer alan marka değeri, markaların birer soyut varlık
olarak işletmelerin finansal kazanımlarına yapabileceği katkıları ortaya koyması açısından
önem taşımaktadır. Markanın finansal olarak ne kadar paraya denk geldiğini açıklayan bir
unsur olarak marka değeri, güçlü ve başarılı markalara sahip olmanın markaların ekonomik
kazanımlarına yapabileceği katkıyı göstermektedir. Günümüz pazar koşullarında, değerli
markalar oluşturmayı başarmış işletmelerin markalarının ekonomik değerinin sahip oldukları
bina, araç – gereç, teçhizat gibi fiziksel unsurlardan çok daha fazla olduğu dikkat çekmekte;
birleşmeler, satın almalar ya da halka arz durumlarında işletmelerin markalarına yaptıkları
yatırımın geri dönüşünü finansal kazanım olarak elde etmeleri gündeme gelmektedir.
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Günümüzde iyice tanınan ve bilinen markalar işletmeler için önemli birer varlık
olduğundan, reklam, halkla ilişkiler ve bütünleşik pazarlama iletişimi uzmanları marka
değerini korumak ve geliştirmek için çaba göstermektedirler (Chung, Lee ve Heath, 2013:
433). Marka değerinin, güçlü ve başarılı markalara sahip olmanın işletmelere yapabileceği
katkıları somut biçimde ortaya koyan bir unsur olmasından ötürü, marka değeriyle ilgili
çalışmaların genellikle marka değerinin oluşmasında etkili olan unsurların tespit edilmesi
üzerine yoğunlaştığı dikkat çekmektedir.
Aaker marka değerinin algılanan kalite, marka farkındalığı, marka çağrışımı ve marka
sadakati unsurlarından oluştuğunu belirtmekte ve her bir unsurun marka değerinin
oluşmasında etkili olduğunu ifade etmektedir (1996: 119). Tüketiciler markaya ilişkin
farkındalık geliştirdiklerinde, tüketicilerin markayla ilgili olumlu çağrışımlara sahip olması
durumunda, tüketiciler nezdinde markaya yönelik kalite algısı tesis edildiğinde ve markaya
sadakatle bağlı bir müşteri grubunun var olması halinde marka değerinin ortaya çıkması
mümkün hale gelmektedir.

9.2.2. Marka Oluşturma Süreci
Rekabet yarışının oldukça yoğunluk kazandığı günümüz koşullarında işletmelerin
güçlü ve başarılı markalar oluşturma yoluyla ürün ve hizmetlerini rakiplerinden
farklılaştıracak ve ekonomik açıdan kazanım sağlamalarına hizmet edecek soyut bir değer
elde etme arayışında bulunduğu bilinmektedir. Ürün ve hizmetlerin benzerlerinden
farklılaşarak tüketicilerin zihninde farklı bir yer edinmesine olanak sunacak, ürün / hizmetler
ile tüketici arasında bağ kurulmasını sağlayacak markaların, marka yönetimine temel teşkil
eden unsurlara ilişkin stratejik karar ve eylemler ile inşa edilmesi söz konusu olmaktadır.
Marka oluşturma sürecinde, markanın kapsamında yer alan ürün ve hizmetlerin
özellikleri, hedeflenen tüketicilere sundukları yararlar doğrultusunda markanın
konumlandırılması, marka kimlik yapısı doğrultusunda hedeflenen tüketicilerle marka
arasındaki bağın tesis edilmesi için marka iletişim süreçlerinin yönetilmesi, marka
performansının ortaya konması yoluyla da tüketicilerde marka vaatlerinin yerine getirildiğine
yönelik tatmin algısının tesis edilmesi gereklilik taşımaktadır. Bu doğrultuda yönetilen marka
oluşturma sürecinin marka değeri başarısı ile sonuçlanması ve işletmelere önemli finansal
kazanımlar sağlayan bir soyut varlık olarak değerlendirilmesi mümkün hale gelmektedir.
Marka oluşturma sürecinin stratejik biçimde yönetilmesi, işletmelerin markalara
yaptıkların yatırımın geri dönüşünü, her biri ekonomik yönden kazanım elde etme anlamını
taşıyan, tüketicilerde markaya yönelik gelişen olumlu tutumlar, marka tercihi ve marka
sadakati olarak almasını sağlamaktadır.
Marka oluşturma sürecini geliştirdiği PCDL isimli kavramsal model ile açıklayan
Ghodeswar’a göre markalama süreci (2008: 6); marka konumlandırma, marka mesajına
yönelik iletişimi gerçekleştirme, marka performansını ortaya koyma ve marka değeri
oluşturma olmak üzere dört aşamadan meydana gelmektedir. Marka oluşturma sürecinin ilk
aşaması olan marka konumlandırma aşamasında; ürünün somut ve soyut özellikleri,
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fonksiyonları, sunduğu yararlar ve marka eylemleri doğrultusunda markanın
konumlandırılmasına yönelik kararlar ön plana çıkmaktadır. Markanın sahip olduğu özellikler
ve tüketicilere sunduğu yararlar doğrultusunda hedef kitlelerin zihninde ve pazarda
konumlandırılmasının ardından, marka mesajının hedef kitlelerle çeşitli iletişim çabaları
aracılığıyla buluşturulması aşamasına geçilmektedir. İletişime odaklanılan bu aşamada marka
iletişim yönetimi unsurları olarak reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme,
doğrudan pazarlama ve satış noktası iletişimi uzmanlıklarından faydalanılmaktadır. Üçüncü
aşama olan marka performansını ortaya koyma aşaması tüketicilerin markayı satın alıp
deneyimledikleri aşamayı ifade etmekte, ürün ya da hizmet performansının müşteride tatmin
ve memnuniyet oluşturması önem taşımaktadır. Marka performansını ortaya koyma
aşamasında ürün ve hizmet performansı, müşteri hizmetleri yaklaşımı, müşteri
memnuniyetinin sağlanması unsurları ön plana çıkmaktadır. Marka oluşturma süreci marka
değerinin ortaya çıktığı aşama ile sonlanmaktadır.
Marka oluşturma sürecine yönelik Ghodeswar tarafından geliştirilen model, marka
oluşturma sürecini ürün ve hizmetlerin özellikleri ve tüketicilere sundukları yararlar
doğrultusunda konumlandırma aşaması ile başlatmaktadır. Markanın tüketicilerin zihninde ve
pazarda konumlandırmasına yönelik kararlar ile oluşturulan marka yapısının, iletişim süreçleri
doğrultusunda hedeflenen tüketicilere sunulması söz konusu olmakta; bu aşamada
tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi ve böylelikle markayı
denemeye yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Marka iletişiminin gerçekleştirildiği ikinci
aşamanın başarısı tüketicilerin markayı deneyimledikleri üçüncü aşamanın ortaya çıkması ile
değerlendirilebilinmektedir.
Tüketicilerin
markayı
denedikten
sonra
markaya
performansından memnun olmaları halinde ise marka değerinin ortaya çıkması ile marka
oluşturma sürecinin sona ermesi gündeme gelmektedir. Bu aşamadan sonra önem taşıyan
markanın değerini koruyabilecek ve geliştirebilecek türden çabaların sergilenmeye devam
edilmesidir.

9.3. Marka İletişiminin Kapsamı
İşletmeler ne kadar mükemmel marka yapıları oluştururlarsa oluştursunlar, hedeflenen
tüketicilere marka yapılarını anlatmamaları halinde marka amaçlarına ulaşmaları konusunda
başarısız olmaktadırlar. Marka iletişimi, hedeflenen tüketicilerde beklenen marka tutumlarının
oluşması amacıyla markaya yönelik içeriklerin hedef kitlelere sunulduğu ve onlardan
geribildirim alındığı bir sürece işaret etmektedir.
Markaların başarısında sadece kaliteli üretim yapmak ve dağıtım kararları vermek
yeterli olmamaktadır. Ürünlerin tüketiciler tarafından benimsenmesinde, tüketici beklenti ve
gereksinimlerinin karşılanması ve tüketici ile iletişim kurulması gereklilik taşımaktadır.
Marka bilinirliği sağlamak, marka imajı oluşturmak, marka tercihi ve marka sadakatini ortaya
çıkarmak öncelikle markalar hakkında tüketicilere sürekli bilgi aktarımını sağlayacak etkin
iletişim süreçlerinin işletilmesi ile mümkün hale gelmektedir (Aktuğlu, 2004: 153 – 154).
Marka iletişimi olmaksızın marka kimlik yapısının hedeflenen tüketicilere aktarılması,
markanın tüketiciler nezdinde olumlu imaj algısını geliştirmesi, markanın bir kişi olarak
hedeflenen tüketiciler zihninde somut bir varlığa kavuşması, marka farkındalığının
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geliştirilmesi, tüketicilerde olumlu marka çağrışımlarının oluşturulması, marka tercihi ve
marka sadakatinin ortaya konması ve marka değeri başarısına ulaşılması mümkün
olamamaktadır. Bu nedenle marka iletişimi, markaların birer soyut değer olarak işletmelere en
üst düzeyde katkı yapabilmesi için olmazsa olmaz bir unsur şeklinde ele alınabilmektedir.
Marka iletişimi yönetimi, tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum ve algılar
geliştirmek amacıyla markaya yönelik iletişim süreçlerinin stratejik biçimde yönetilmesini
ifade etmekte (Taşkıran, 2017: 66); günümüz çağdaş marka yönetimi açısından markalara
yönelik iletişimin, pazarlamanın 4P’si olarak ifade edilen (product – ürün /hizmet, place –
dağıtım, price – fiyat, promotion – tutundurma) pazarlama karmasında yer alan tutundurma
unsuru kapsamında ele alınması söz konusu olmaktadır. Tutundurma karması bir diğer
ifadeyle pazarlama iletişimi karması reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış geliştirme,
doğrudan pazarlama ve satış noktası iletişimi uzmanlıklarından oluşmaktadır. Marka iletişimi
süreçlerinin söz konusu pazarlama iletişimi dahilinde bütünleşik bir yapı ile yönetilmesi
günümüzde kabul görmüş egemen yaklaşım olarak dikkat çekmektedir.
Bütünleşik pazarlama iletişimin ilk ortaya çıkışı hedeflenen pazarlara etkili şekilde
ulaşabilmek için iletişim unsurlarının en uygun biçimde bir araya getirilmesi şeklinde
olmuştur. Bütünleşik pazarlama iletişiminde, farklı iletişim kanalları aracılığıyla tüketicilere
sunulan marka mesajlarının tutarlılık özelliğine sahip olması üzerine yapılan vurgu gündeme
gelmektedir (Valos vd., 2016: 22). Bütünleşik pazarlama iletişimi gerek reklam, gerek halkla
ilişkiler gerekse diğer pazarlama iletişimi unsurları kapsamında hedeflenen tüketicilere
ulaştırılan tüm mesajların birbiriyle çelişmemesi, birbiriyle tutarlılığa sahip olması esasına
dayanmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimi, marka mesajlarının bütünleşik hale gelmesiyle
tüketicilerin zihninde tek marka görüntüsünün kolaylaştırıcı bir fonksiyona sahiptir (Yeshin,
2008: 327). Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında tüketicilere birbiriyle tutarlılığa sahip
mesajların ulaştırılması durumunda tüketicilerin zihninde tek marka görünümünün
oluşturulması daha kolay bir hal almaktadır.
Marka iletişimi kapsamında bütünleşik bir bakış açısıyla yönetilmesi ve mesajlarının
tutarlılık esasına dayanması gereken iletişim uzmanlıkları reklam, halkla ilişkiler, satış
geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama ve satış noktası iletişimidir.

9.3.1. Reklam
Reklam; fikir, ürün ve hizmetlerin ücretli bir şekilde belirli bir destekleyen tarafından
hedeflenen kitlelere sunumu ve tanıtımı olarak tanımlanabilmektedir (Kotler ve Armstong,
2012: 408). Reklam çabalarında kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alma suretiyle,
kaynağı belli olacak şekilde markalara yönelik mesajların hedeflenen kitlelere sunumu söz
konusu olmaktadır. Reklam çabaları aracılığıyla tüketicilere sunulan mesajlar, açık bir şekilde
belli olan reklamveren tarafından yayınlatılmakta, reklamveren markaya yönelik iletişim
içeriklerinin kitle iletişim aracında yer alması için maddi bir bedel ödemektedir.
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Reklam, pazarlama karmasına iletişim unsurunun ilk kez eklenmesini sağlayan iletişim
uzmanlığı olarak ön plana çıkmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ürünlerin
reklamlar aracılığıyla tüketicilere sunulması gündeme gelmiştir. Ürünün üretilip
fiyatlandırılmasının ardından dağıtım kanallarına gönderilmesi ve kitlelere yönelik mesajlar
aracılığıyla reklamın yapılması ile pazarlanması söz konusu olmuştur (Bozkurt, 2007: 23).
Reklamlar, markalara yönelik mesajların geniş hedef kitlelere sunulmasını sağlayarak, ürün
ve hizmetlerin özelliklerini, tüketicilere sundukları yararı aktarmakta, tüketicilerde markaya
yönelik olumlu tutumların oluşturulmasına hizmet etmektedir.
Marka reklamları; marka farkındalığı oluşturma, markanın rasyonel ve duygusal
faydalarına dikkat çekme, tüketicilerde marka tutumu ve marka imajı oluşturma ile markaya
sadakatle bağlı müşteri grubunun geliştirilmesi amaçlarına yönelmektedir (Tosun, 2014: 518).
Reklamın marka iletişimi açısından kullanılması durumunda ulaşmayı hedeflediği amaçlar
bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak genel amaçları bağlamında değerlendirilmektedir
(Kotler ve Armstong, 2012: 437):
Reklamın bilgilendirme amacı: Reklamın bilgilendirme amacı kapsamında
müşterilerle iletişime geçme, bir ürün için yeni kullanım alanları önerme, pazarı fiyat
değişikliği hakkında bilgilendirme, pazarı yeni bir üründen haberdar etme, mevcut hizmetler
destekler hakkında bilgi verme, ürünlerin nasıl kullanılacağını açıklama, olumsuz izlenimleri
düzeltme yer almaktadır.
Reklamın ikna amacı: Marka tercihi oluşturma, tüketicileri marka değişimine
teşvik etmek, tüketicileri satın alma noktasına gitmeye ikna etme, ürün değeri hakkındaki
tüketici algılarını değiştirme, tüketicilerin marka hakkında diğer tüketicilerle iletişime
geçmesini sağlama yönündeki çabalar reklamın ikna amacı kapsamında bulunmaktadır.
Reklamın hatırlatma amacı: Reklamın hatırlatma amacı kapsamında müşteri
ilişkilerini sürdürme, tüketicilere ürünün nereden satın alınabileceğini hatırlatma, tüketicilere
ürüne yakın bir zamanda ihtiyaç duyabileceklerini anımsatma, sezon dışında markanın
tüketicilerin zihnindeki konumunu koruma şeklindeki amaçlar yer almaktadır.

9.3.2. Halkla İlişkiler
Kurumlar ile çeşitli hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin yönetiminden sorumlu bir
fonksiyon olarak halkla ilişkiler, marka iletişimi unsuru olarak markalar ile tüketicilerden
oluşan hedef kitleler arasındaki ilişkilerin tesisi ve güçlendirilmesine katkı sağlamakta ve
böylelikle işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşmasına destek vermektedir.
Halkla ilişkilerin kurumsal ve pazarlama halkla ilişkileri olmak üzere ikili bir
sınıflandırma kapsamında ele alınması mümkün olmaktadır. Kurumsal halkla ilişkiler,
kurumların çalışanlar, hissedarlar, ortaklar, hammadde ve hizmet sağlayanlar, medya, kamu
kurumları ve toplum gibi birbirinden farklı tür ve özellikteki hedef kitleleriyle karşılıklı yarar,
iyi niyet, güven, anlayış ve diyalog esasına dayalı uzun vadeli ve olumlu ilişkilerin tesisi,
geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak
272

konumlanmaktadır. Kurumsal halkla ilişkilerde, kurumların hedef kitleleriyle sahip olacağı
olumlu ilişkiler doğrultusunda, hedef kitlelerde olumlu imaj, itibar ve güven algısı tesis
edilmesi gibi odağında kurumun bulunduğu birtakım halkla ilişkiler amaçlarına ulaşılması
hedeflenmektedir.
Pazarlama halkla ilişkileri ise, işletmelerin pazarlama amaçlarına destek vermek
amacıyla halkla ilişkilerin kullanılması olarak tanımlanabilmekte, pazarlama halkla ilişkileri
markalar ile tüketiciler arasındaki bağın tesisi ve sürdürülmesine odaklanmaktadır. Pazarlama
halkla ilişkilerinde, markanın sahibi olan kurumdan ziyade tüketicilerden oluşan hedef
kitlelerde markaya yönelik olumlu imaj tesis etmek, marka farkındalığı ve marka çağrışımları
oluşturmak, tüketicilerin markayı tercih etmesini ve markaya sadık bir müşteri grubunun
ortaya çıkmasını sağlamak hedeflenmektedir.
İşletmelerin çeşitli pazarlama amaçlarına ulaşmak için halkla ilişkiler tekniklerinden
faydalanması şeklinde ifade edilebilecek pazarlama halkla ilişkileri, medyanın kullanımı ya da
ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla işletmeler ile hedef kitleleri arasındaki ilişkileri
geliştirmekte ve güveni oluşturmaktadır (Papasolomou, Kitchen ve Panopoulos, 2013: 580).
Halkla ilişkiler basın bülteni, basın toplantısı, basın makalesi, basın gezisi gibi medyaya
halkla ilişkiler kaynaklı enformasyonun servis edilmesine olanak sunan tekniklerin kullanımı
yoluyla, markalara yönelik iletişim içeriklerinin herhangi bir bedel ödemeksizin kitle iletişim
araçlarında yansıma elde etmesini sağlayabilmektedir. Halkla ilişkiler kaynaklı
enformasyonun haber değeri taşıma ilkesi doğrultusunda yayınlanması tüketicilerden oluşan
hedef kitlelerin bu tarzdaki marka mesajlarını daha güvenilir bulmasına imkan sağlayarak
marka ile tüketiciler arasındaki ilişkileri geliştirip güvenin oluşumuna katkı yapmaktadır.
Pazarlama halkla ilişkileri kapsamında yer alan marka halkla ilişkileri; markaya
yönelik tüketicilerde farkındalık ve bilinirliğin sağlanması, markaya istenen çağrışımların
yüklenmesi ve marka sadakatinin oluşmasına katkı sağlamaktadır (Tosun, 2014: 461). Marka
halkla ilişkileri, tüketicilerin olumlu tutumlar geliştirdiği güçlü ve yüksek oranda pazar
kabulüne sahip markaların ortaya çıkmasına destek vermekte ve marka değeri başarısına
ulaşılmasına katkı sunacak bir kapasiteyi kapsamaktadır.

9.3.3. Doğrudan Pazarlama
Doğrudan pazarlama markalara yönelik mesajların doğrudan, arada herhangi bir aracı
bulunmaksızın hedef kitlelere ulaştırılması esasına dayanan marka iletişimi unsurudur.
Günümüzde tüketicilerin gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmetleri satın alması
açısından sınırlı bir vakti olması nedeniyle doğrudan pazarlama aracılığıyla tüketicilere
ulaştırılan marka mesajları tüketici tercihi ve satın alma eyleminin ortaya çıkmasında
belirleyici olmaktadır. Bu nedenle doğrudan pazarlama çabaları marka iletişimi unsuru olarak
işletmeler açısından ilgi uyandırmaktadır.
Doğrudan pazarlama, muhtemel alıcılara yönelik arada herhangi bir aracı olmaksızın
doğrudan gerçekleştirilen pazarlama iletişimi çabaları olarak tanımlanabilmektedir (Kelly,
2006: 439). Tüketicilerden anında ya da kısa sürede tepki almak ve uzun süreli müşteri
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ilişkilerini sürdürmek için bilinçli şekilde seçilen müşterilerle gerçekleştirilen doğrudan
bağlantıları kapsayan doğrudan pazarlama çabalarında kullanılan teknikler şu şekilde ifade
edilebilmektedir (Kotler ve Armstong, 2012: 408):
Doğrudan postalama: Tüketicilere markayla ilgili teklif, duyuru ya da
hatırlatmaların doğrudan ev, iş yeri adresine ya da sanal ortamdaki e – mail adresine
gönderilmesidir.
Katalogla pazarlama: Tüketicilere ürün ve hizmete ilişkin bilgilerin basılı ya da
dijital kataloglar aracılığıyla ulaştırılması ve satış amacı güdülmesi söz konusu olmaktadır.
Telefonla pazarlama: Tüketicilere doğrudan telefonla ulaşılarak ürün ya da
hizmetin satılması amaçlanmaktadır.
Televizyonda doğrudan tepki pazarlaması: Doğrudan satışı amaçlayan
reklamların televizyonda yayınlanması ve tüketicilerin ürüne, hizmete ilişkin siparişlerinin
toplanması gündeme gelmektedir.
Kiosk pazarlaması: Ürün ve hizmetlere ilişkin tüketicilerin bilgilendirilmesi ve
siparişlerinin alınması amacıyla mağaza, havalimanı, otel, üniversite kampüsü gibi mekanlara
kioskların yerleştirilmesi söz konusu olmaktadır.
Dijital doğrudan pazarlama: Tüketicilere ürün ve hizmetlere ilişkin mesajların
interaktif televizyon, podcast ve cep telefonu gibi dijital ortamlar aracılığıyla sunulduğu
doğrudan pazarlama tekniğidir.

9.3.4. Satış Geliştirme
Tüketicilerin çeşitli seçenekler arasından bir markayı tercih etmesi ya da mevcut
markalarını değiştirmesi amacına odaklanan satış geliştirme çabaları, tüketicileri markayı
satın almaya teşvik etmekte, markayı denemesine ve marka deneyiminden memnun kalması
halinde marka sadakatinin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır.
Bir ürün veya hizmetin satışını arttırmak için gerçekleştirilen kısa dönemli teşvikler
olarak açıklanabilecek satış geliştirme (Kotler ve Armstong, 2012: 408); kısa dönem için
fiyatta yapılan indirimler, örnek ürün dağıtımları gibi tüketicilerin ilgisini markaya
çekebilecek teklif ve fırsat önerilerini kapsamaktadır.
Satış geliştirme; fiyat indirimi, bir ürün alana ikincisinin ücretsiz sunumu gibi
tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti kullanmaya teşvik edilmesi için ortaya konan kısa dönemli
ya da geçici teşvikler olarak tanımlanabilmektedir (Willis, 2006: 418). Satış geliştirme
çabalarının tüketicilere sunduğu teklif ve fırsatların kısa bir süre geçerli olmasından ötürü,
tüketicilerde ani tepki alma amacına hizmet ettiği ve kısa dönemde satışların geliştirilmesini
sağlayarak işletmelere finansal açıdan katkı sunduğu da dikkat çekmektedir.
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Satış geliştirme çabalarının marka üzerinde, markanın satışlarının hızlı biçimde
arttırılması ve tüketicilere mevcut markalarını değiştirmeye yönelik nedenler sunulması gibi
kısa dönemli etkileri bulunmaktadır (Blattberg ve Neslin, 1989: 81 – 82). Satış geliştirme
çabalarının aynı ürün / hizmet kategorisinde farklı markaları satın almayı tercih eden
tüketicileri marka değişimine yönlendirme fonksiyonu da bulunmaktadır. Mevcut markasını
değiştirmesi için satış geliştirme çabaları ile kendisine güçlü gerekçeler sunulan tüketicinin
markayı denemesi sonucu ortaya çıkabilecek tatmin algısı, markaya sadık bir tüketici haline
gelmesine yol açabileceğinden satış geliştirme çabalarının marka iletişimi açısından kritik bir
rol oynaması söz konusu olmaktadır.

9.3.5. Kişisel Satış
İşletmelerin müşterilerle birebir ilişki tesis etme ve satışı sağlama amacıyla ürün,
hizmet ve markaların kişisel tanıtımını gerçekleştirmeleri olarak ifade edilebilecek kişisel
satış süreci; markaların satış ekibi temsilcileri ile mevcut ve potansiyel müşterilerin bir araya
geldiği bir marka iletişimi unsurudur.
Satışı sağlamak ve müşterilerle ilişkiler tesis etmek için firmanın satış ekibi tarafından
müşterilere gerçekleştirilen kişisel tanıtım olarak tanımlanabilen kişisel satış (Kotler ve
Armstong, 2012: 408); müşterilere markayla ilgili bilgilerin aktarıldığı ve tüketiciler
tarafından yönlendirilen soruların anında yanıtlandığı bir sürece işaret etmektedir. Kişisel
satış süreci, işletmenin ürün ve hizmetlerini satın alabilecek potansiyel müşterilerin saptandığı
aşama ile başlamakta; satış ekibinin potansiyel müşterilere yönelik bilgiler topladığı aşama ile
devam etmektedir. Kişisel satış sürecinde satış ekibi ile müşterilerin bir araya geldiğini
aşamada ise satışa yönelik sunumun yapılması söz konusu olmaktadır. Satış sunumu
esnasında müşterilere markaya yönelik bilgilerin verilmesinin yanı sıra, tüketicilerden elde
edilen geribildirimler doğrultusunda tüketici istek, beklenti ve eleştirilerine yanıt niteliğinde
mesajların oluşturulması da mümkün olmaktadır. Kişisel satış yüz yüze iletişime
dayanmasından ötürü marka iletişimi amaçlarına ulaşılması açısından kritik rol
üstlenmektedir.
Kişisel satış yüz yüze iletişimi kapsadığı ve kişilerarası sunuma dayandığı için iletişim
sürecinde mesajın düzenlenmesi mümkün olmakta (Boulding, Lee ve Staelin, 1994); bundan
ötürü de kişisel satışın satışı sağlama noktasında başarılı olması olasılığı daha da artmaktadır.
Yüz yüze iletişimde müşterilerin talepleri ve beklentilerine yanıt verebilecek mesajların
oluşturulması, tüketicilerin çekincelerine cevap niteliğinde argümanların üretilmesi mümkün
hale gelmektedir.
Kişisel satışın hedef kitlelerde markaya yönelik olumlu tutumların oluşmasına,
müşterilerle olumlu ilişkiler tesis edilmesine yapabileceği katkılar nedeniyle önem taşıyan bir
marka iletişimi unsuru olarak işletmeler açısından yoğun biçimde kullanıldığı dikkat
çekmektedir. Kişisel satışın işletmelerin marka amaçlarına ulaşmasına yapabileceği bu
katkılarla birlikte satış ekibinin oluşturulması, eğitimi ve faaliyetlerini gerçekleştirmesinin
yüksek maliyetli olmasının işletmeler açısından dezavantaj oluşturabilecek bir yön olduğu da
söylenebilmektedir.
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9.3.6. Satış Noktası İletişimi
Satış noktası iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimine reklam, halkla ilişkiler,
doğrudan pazarlama, satış geliştirme ve kişisel satıştan sonra eklenen marka iletişimi
unsurudur. Pazarlama konusundaki çalışmalarıyla literatürde ön plana çıkan iki araştırmacı
olarak Kotler ve Armstong (2012) tek marka görünümünün sağlanması için reklam, halkla
ilişkiler, doğrudan pazarlama, satış geliştirme ve kişisel satış unsurları kapsamındaki marka
iletişimi çabalarının birbirleriyle bütünleşik bir bakış açısıyla yönetilmesi gerekliliğini
vurgulamaktadır. Satın alma noktalarının markalara yönelik iletişimi gerçekleştirme açısından
önem taşıyan bir kapasiteyi barındırmasından ötürü satış noktası iletişiminin, Kotler ve
Armstong’un bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında yer aldığını belirttiği marka iletişimi
unsurlarına ek olarak bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında yer almasına yönelik
görüşler ortaya çıkmıştır.
Markaların tüketicilerle buluştuğu fiziksel ortamlarda gerçekleştirilen marka iletişim
çabaları olarak ifade edilebilecek satış noktası iletişimi, pek çok marka alternatifinin yer aldığı
satın alma noktasında tüketicilerin dikkatini bir markaya çekmek için marka iletişimi
unsurlarının kullanılması yönündeki çabaları kapsamaktadır. Tüketiciler çeşitli
gereksinimlerini karşılamak üzere ürün ve hizmetleri satın alma niyetiyle satış noktalarına
gitmekte, burada aynı gereksinimleri karşılayabilecek marka seçenekleri ile
karşılaşmaktadırlar. Satış noktası iletişimi, tüketicilerin dikkatini belirli bir markaya çekmekte
ve satış noktasında tüketicilerde markaya yönelik ilgi uyandırmak üzere farklılaştırıcı
materyaller kullanılmaktadır.
Satın alma noktasında markalara yönelik gerçekleştirilen iletişim çabalarının temel
amaçları ise (Sigurdsson, Engilbertsson ve Foxall, 2010: 223):
-

Tüketicilerin ilgisini çekmek üzere satış noktasında farklılık oluşturmak

-

Ürünler ve hizmetler hakkında tüketicileri bilgilendirmek

Daha önce gerçekleştirilen ve sürmekte olan pazarlama iletişimi çabalarının
tüketicilere hatırlatılması
Markalara yönelik olumlu çağrışımlar aracılığıyla olumlu marka imajı
oluşturmak
-

Tüketicilerin markayı satın almalarını sağlamak

Satış noktası iletişimi kapsamında tüketicilerin dikkatini markaya çekmek ve
bahsedilen amaçlara ulaşmak amacıyla afişlerin ve posterlerin kullanımı söz konusu olmakta;
markanın ürün ve hizmetlerinin teşhir edilmesi, markalara yönelik hazırlanan reklamların
satış noktalarına yerleştirilen ekranlarda yayınlanması gündeme gelmektedir.
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9.4. Müşteri İlişkileri Yönetimi
İşletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşması, ürün / hizmet ve markalarının yüksek
oranda pazar kabulüne sahip olması, güçlü ve değerli marka yapıları oluşturulup finansal
kazanımlarını arttırabilmeleri müşterilerden oluşan hedef kitleleriyle uzun vadeli, olumlu
ilişkileri tesis etmesi ve sürdürmesi ile mümkün olmaktadır.
Müşteri ilişkileri yönetimi, çağdaş pazarlamanın müşteri odaklı bakış açısına işaret
etmekte; işletmelerin mevcut müşterilerini elde tutması ve yeni müşteriler kazanması esasına
dayanmaktadır. Pazara arz edilen ürün ve hizmetlerin sayıca fazlalaşmasının ve özellikleri
bakımından birbiriyle farklılaşamamasının sonucu olarak geleneksel pazarlama anlayışında
kendisine yer bulan ürün odaklı bakış açısı, müşteri odaklı bakış açısına doğru bir dönüşüm
göstermiştir. İşletmeler müşterilerle geliştirilecek ilişkiler doğrultusunda talebin kendi ürün /
hizmet markalarına çekilmesi arayışlarına yönelmiştir.
Günümüzde başarılı pazarlama stratejilerinin işletmelerin ürüne ilişkin somut
özellikler geliştirmenin ötesinde bir kavrayışla ele alınması söz konusu olmakta; pazarlama
stratejilerinin başarısından bahsedebilmek için uzun dönemli müşteri ilişkileri esasına
dayanmaları gereklilik taşımaktadır. Bundan ötürü işletmelerin uzun dönemli başarıya
ulaşabilmesi için müşteri ilişkileri stratejilerinin bir çıktısı olarak sadık müşteri grubu
oluşturması, sürdürmesi ve arttırması gereklilik halini almıştır (Lee ve Workman, 2015: 12).
Ürün / hizmete ilişkin somut özelliklere dayanan pazarlama stratejilerinin başarılı olma
ihtimalinin düşük olduğu pazar koşulları içinde, işletmeler sahip oldukları müşterileri ve
müşteriyle geliştirdikleri ilişkiler doğrultusunda rekabette üstünlük elde etmeye
çalışmaktadırlar. Bu nedenle de pazarlama anlayışında ürün odaklı pazarlama yaklaşımından
ziyade müşteri odaklı pazarlama anlayışına doğru dönüşüm dikkat çekmektedir.
Pazarlamada müşteri odaklı bakış açısının ön plana çıkmasına zemin hazırlayan
koşullar sanayi devrimi sonrası kitlesel üretimin yoğunlaştığı döneme denk gelmektedir.
Kitlesel üretime geçişle birlikte, kişiye özgü olma özelliğini kaybeden ürün ve hizmetlerin
daha standart biçimlerde üretilmesi ve müşterilerle herhangi bir temas ve bağlantı olmaksızın
dağıtım kanallarında müşteri tercihine sunulması gündeme gelmiştir.
Kitlesel üretim ile birlikte 20. yüzyılın başlarında satıcı ve alıcılar arasında samimi ve
yakın ilişkiler sonlanmıştır. Sanayi devrimi öncesi dönemde, satıcılar müşterilerini ismen
bilmekte ve gereksinimlerini de anlamaktaydılar. Ancak kitlesel üretime geçişle birlikte, alıcı
ve satıcılar arasında standartlaşmış ürünlere müşteriler bulmak şeklinde ifade edilebilecek bir
duvarın örülmesi söz konusu olmuştur (Chen ve Popovich, 2003: 685). Sanayi devrimi sonrası
kitlesel üretime geçişte standartlaşmış ürünlerin müşterilerin tercihine sunulması gündeme
gelmiş ve satıcılar ile aracılar arasındaki kişisel ilişkiler son bulmuştur. Müşterilerin
ihtiyaçları ve beklentilerinin önemsenmesi, ürün ve hizmetlerin müşteri gereksinimleri
doğrultusunda kişiselleştirilmesinin ön plana çıktığı dönemde satıcı ve alıcılar arasında
samimiyet esasına dayalı kişisel ilişkilerin bulunduğu dikkat çekmektedir. Ancak kitlesel
üretimle birlikte, herhangi bir kişiselleştirme durumu olmaksızın her müşteri için standart
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olarak üretilmiş ürünlerin pazara sunulması şeklinde ifade edilebilecek ürün odaklı bakış açısı
hâkim olmuştur.
Değerli müşterilerin elde tutulmasını ve kazanılmasını arttırmayı amaçlayan, bu amaca
yönelik olarak da söz konusu müşterilerle etkili ve verimli ilişkilerin başlatılmasına,
sürdürülmesine dayanan müşteri ilişkileri yönetimi (Payne ve Frow, 2006: 136); işletmeler
için müşteriler aracılığıyla değer oluşturmaya odaklanan bir yaklaşımdır. Müşteri ilişkileri
yönetimi yaklaşımına göre, işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşabilmesi, değerli markalara
sahip olabilmesi, markalara yaptıkları yatırımın geri dönüşünü alabilmesi, finansal
kazanımlarını arttırabilmesi için müşteriyle yakın ve uzun soluklu ilişkiler kurması zorunluluk
taşımaktadır. İşletmeler ancak değerli müşterilerini elde tutmalarını ve yeni müşteriler
kazanmalarını sağlayacak girişimler sergilemeleri halinde, yani müşterileriyle ilişki tesis etme
ve mevcut ilişkileri güçlendirme amacına ulaştıklarında başarılı olabilmektedir.
Günümüz pazarlama anlayışında geçerli olan müşteri odaklı bakış açısı, mevcut
müşterilerle olan ilişkilerin geliştirilmesinin işletmelerin gelir artışını sürdürmesi açısından
fırsatlar önerdiğinin fark edilmesinin sonucu olarak gündeme gelmiştir. Müşteri ilişkileri
yönetimi işletmelerin müşterilerinin açık ve örtük gereksinimlerini daha iyi anlamaları için
olanaklar sunmaktadır (Lin, Su ve Chien, 2006: 447). Müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelerin
başarı ve başarısızlığını müşterilerden oluşan hedef kitleleriyle tesis ettiği ilişkilerle bağlantılı
biçimde değerlendirdiğinden odak noktasında müşteriler bulunmaktadır. Müşterilerin görüş,
öneri ve istekleriyle açıkça bildirdiği gereksinimlerinin yanı sıra, açık biçimde sergilenmeyen
ancak müşteriler açısından önem taşıyan gereksinimlerin karşılanması da pazarlamadaki
müşteri odaklı bakış açısının kapsamında yer almaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi,
müşterilerin bir işletme, ürün / hizmet ya da markayla olan ilişkisinde açık biçimde beyan
ettiği fayda arayışlarına ek olarak, örtük yarar beklentilerine de hitap ettiği ölçüde başarılı
olmaktadır.
İşletmelerin temel müşteri ve müşteri segmentleri ile ilişkiler geliştirme yoluyla
ekonomik kazanımlarını arttırmaya yönelik tasarlanan stratejik bir yaklaşım olarak
tanımlanabilen müşteri ilişkileri yönetimi yaklaşımının amaçlarına ulaşmasında bilgi
teknolojilerinin sahip olduğu potansiyel ve ilişki pazarlaması stratejileri önemli bir rol
oynamaktadır (Knox vd., 2003: 19). İlişki pazarlaması stratejileri ve bilgi teknolojilerinde
meydana gelen gelişmeler çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan müşteri ilişkileri
yönetiminin başarılı biçimde uygulamaya aktarılması açısından ilgi uyandırmakta ve önemli
katkılar sunmaktadır.
İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkileri inceleyen ilişki pazarlaması (Kim, 2001:
801); işletmelerin müşterileri ile uzun dönemli ilişki kurması gerekliliğine işaret etmektedir.
İlişki pazarlamasında ön plana çıkan ilişki kavramı, işletmelerin müşterilerini önemsemesi ve
müşterilerin de bu durumdan haberdar edilmesi esasına dayanmaktadır (Gengler ve Leszczyc,
1997: 28). İlişki pazarlaması, pazarlama stratejilerinin müşterilerin gereksinim, istek ve
beklentileri doğrultusunda şekillenmesine, yani üretim sürecinden itibaren pazarlama
sürecinin tüm aşamalarında müşterilerin önemsenmesine odaklanmaktadır. Ayrıca
müşterilerle olan ilişkilerin yönetiminde, işletmelerin müşterilerin beklenti ve
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gereksinimlerini ne kadar önemsediğini anlatması da ilişki pazarlaması kapsamında yer
almaktadır.
İlişki pazarlamasında pazarlamanın kişiselleştirilmesi ve müşteri odaklı üretim
süreçlerinin benimsenmesi gündeme gelmektedir. Böylece seçilen her bir müşterinin
ihtiyaçlarına hitap edilmesi de mümkün olmaktadır (Sheth ve Parvatiyar, 1995: 400). İlişki
pazarlaması, işletmeler ile müşteriler arasındaki ilişkilerde her bir müşteri için pazarlama
sürecinin farklılaştırılmasını ve müşteri beklentilerine uyumlu hale getirilmesini
önermektedir. İlişki pazarlaması stratejilerini benimseyen işletmelerin, müşterilerin ürün /
hizmet ve markayla olan ilişkilerinin daha kişisel bir hal almasını sağlamakta; bu yolla
mevcut müşterilerin ilişkiden memnun olması ve elde tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca ilişki
pazarlama stratejileri, mevcut müşterilerin ilişki yönetimi yoluyla elde tutulmasının yanı sıra
yeni müşterilerin kazanılmasına da önemli katkılar yapmaktadır.
Günümüz pazarlama anlayışında egemen olan müşteri odaklı bakış açısının yansıması
olarak müşteri ilişkileri yönetimi ilişki pazarlaması dışında, bilgi teknolojileri ile de yakından
bağlantılıdır. Verilerin toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve dağıtılması aşamalarında
köklü değişimleri getiren bilgi teknolojileri, pazarlama açısından kullanılabilecek güçlü bir
kapasiteye sahip olmaları nedeniyle işletmeler açısından ilgi uyandırmıştır. İşletmelerin
müşterilerine dair enformasyonu toplaması, saklaması ve düzenlemesi açısından da önemli
yeniliklere yol açan bilgi teknolojileri her bir müşterinin gereksinim ve beklentilerine hitap
edecek pazarlama stratejilerinin ortaya konmasını sağlamıştır. Bilgi teknolojileri sayesinde,
işletmelerin müşterilerine ilişkin enformasyonu oluşturdukları veri tabanlarında saklaması,
düzenlemesi ve ihtiyaç halinde veri tabanında yer alan bilgileri her bir müşteri için
kişiselleştirilmiş uygulamaları hayata geçirecek şekilde kullanması mümkün hale gelmiştir.
Geleneksel satış odaklı pazarlama yaklaşımında, müşteriler hakkında bilgi sahibi
olmak mevcut teknoloji doğrultusunda memnun görünmemekle birlikte, işletmeler açısından
da bugünkü kadar önem arz etmemiştir. İşletmelerin pazarlama iletişimi çabaları ile ulaşmayı
amaçladığı müşterilerinin hakkında veri toplaması, depolaması, saklaması ve değerlendirmesi
ise günümüz modern pazarlama anlayışının temel odağını oluşturmaktadır (Yurdakul, 2006:
216). Çağdaş pazarlama anlayışında, ürün özelliklerine dayalı olarak rekabette üstünlük elde
etmenin mümkün olamayacağı koşulların ön plana çıkması nedeniyle, değerli müşterilere
sahip olmak ve bunların elde tutulmasını başarmak işletmeler için rekabette avantaj elde
etmek anlamını taşımaktadır. Yoğun rekabet yarışında rakiplerinden farklılaşmak isteyen
işletmelerin müşterileri ile olan olumlu ilişkilere ve bu nedenle de mevcut ve potansiyel
müşterilere ilişkin her türlü enformasyona ihtiyacı bulunmaktadır.
Günümüz rekabet koşulları içinde işletmelerin rekabette üstünlük elde etmek için veri
tabanlarını kullandıkları ve veri tabanlı pazarlamaya başvurdukları dikkat çekmektedir. Veri
tabanları, işletmelerin müşteriyle uzun dönemli ilişkiler tesis etmesine ve geliştirmesine
odaklanan ilişkisel pazarlama anlayışının uygulanmasının ön koşulu olarak
değerlendirilebilmektedir (Baytekin, 2015: 84). Müşterilerin demografik özellikleri ve iletişim
bilgilerinin yanı sıra, sosyo – ekonomik durumlarına, satın alma ve medya kullanım
alışkanlıklarına, ürün / hizmet ve markalardan beklentilerine yönelik verilerin toplanması,
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analiz edilmesi ve verilerin analiz edilmesi sonucu edinilen bulgulardan yola çıkarak
pazarlama stratejilerinin tasarlanması gereklilik taşımaktadır. Böylelikle işletmelerin,
rekabette üstünlük elde etmelerini sağlayacak müşterilerle olumlu ve uzun vadeli ilişkilere
sahip olma değerine ulaşması mümkün hale gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Marka kavramı günümüz pazarlama anlayışı içinde, birbirine oldukça benzer
özelliklere sahip ürün ve hizmetlerin birbirinden ayrılmasını ve tüketicilerin zihninde
ayrıcalıklı bir konum elde etmesini sağlamaktadır. Tarihsel gelişim sürecinde ürünlere
sahibinin kim olduğunu gösterir tarzda işaretlerin konması şeklinde ortaya çıkan markalar
oldukça geniş bir kapsama ulaşarak; markayla ilgili değerleri, markanın sunduğu yararları
tüketiciye ulaştıran, işletmelere finansal yönden kazanım sunan soyut bir varlık olarak kritik
bir konum elde etmiştir.
Güçlü ve başarılı markalar sahip olmanın, rekabet üstünlüğü elde etmek, tüketicilerin
tercihi haline gelmek, finansal kazanım sağlamak, sadık tüketici grubunu oluşturmak gibi
anlamlar taşıması nedeniyle, marka yapılarının oluşturulması ve yönetimi işletmeler için ilgi
uyandırmıştır. Markaların işletmelerin söz konusu amaçlara ulaşmasına katkı yapabilmesi
için, marka yönetimine temel teşkil eden marka kimliği, marka imajı, marka farkındalığı,
marka çağrışımı, marka kişiliği, marka tercihi, marka sadakati ve marka değerine ilişkin
süreçleri stratejik bir bakış açısıyla ele alması önem taşımaktadır. Marka konumlandırma,
markaya yönelik iletişimi gerçekleştirme, marka performansını ortaya koyma ve marka değeri
sağlama aşamalarını kapsayan marka oluşturma sürecinin stratejik biçimde yönetilmesi de
günümüz pazar anlayışında kritik bir öneme sahiptir.
İşletmelerin oluşturdukları marka yapılarının, hedeflenen tüketicilerle ilişkilerin tesis
edilmesi ve güçlendirilmesini, tüketicilerde olumlu algıların tesis edilmesini sağlama
noktasında başarısız olması durumunda ise markaya yapılan yatırımın geri dönüşünün
alınabileceğini söylemek mümkün olamamaktadır. Marka iletişimi, marka ile tüketiciler
arasındaki bağın tesisini sağlama yoluyla, işletmelerin tüketicilerden oluşan hedef kitleleriyle
marka aracılığıyla olumlu ve uzun vadeli ilişkiler tesis etmesine yol açmakta; tüketicilerin
markaya yönelik olumlu tutumlar geliştirmesine katkı sunmaktadır.
Günümüzde geçerli olan çağdaş pazarlama anlayışında müşteri odaklı bakış açısının
egemen olması nedeniyle de, marka yönetim sürecinde müşterilerin görüş, öneri ve
beklentilerinin dikkate alınması gereklilik taşımaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimine gereken
önem verilerek, müşterilerle kurulacak olumlu ilişkiler ile mevcut müşterilerin elde tutulması
ve yeni müşterilerin kazanılmasının işletmelerin pazarlama amaçlarına ulaşmasına
yapabileceği katkılar göz önünde bulundurulmalı; pazarlamada ve marka yönetiminde müşteri
odaklı bakış açısının benimsenmelidir.
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Uygulamalar
İHT isimli işletme, ürettikleri şampuanı piyasaya sürmeye karar vermiştir. Birbirine
benzer özelliklere sahip diğer ürünlerin de piyasada yer alması, işletmeyi rekabet yarışında
benzerlerinden farklılaşma arayışına yönlendirmiştir. Farklılaşma yoluyla hedeflenen
tüketicilerin zihninde rakiplerden ayrıcalıklı bir konum elde etmeyi arzu eden işletme bu
amacına marka oluşturma yoluyla ulaşabileceğine karar vermiştir. Stratejik marka yönetimine
temel teşkil eden unsurlara ilişkin süreci stratejik biçimde yöneten işletme, hedeflenen
tüketicilerinin gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak, ürün ve tüketiciler arasında bağ
kurulmasını sağlayacak bir marka yapısı oluşturmuştur. Markasına ilişkin iletişim süreçlerini
de bütünleşik bir strateji ekseninde ele alan işletme marka iletişim çabaları aracılığıyla
hedeflenen tüketicilerde markaya yönelik olumlu tutum ve algıların oluşmasını sağlamıştır.
Pazarda yüksek oranda kabule ulaşmış güçlü ve başarılı bir markaya sahip olarak soyut bir
varlık elde eden işletme, markaya yaptığı yatırımın geri dönüşünü finansal kazanım olarak
almıştır.
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Uygulama Soruları
1) İHT İşletmesi markalama sürecine neden gereksinim duymuştur?
2) İşletmenin güçlü bir marka yapısı oluşturmasının ortaya çıkarabileceği kazanımlar
nelerdir? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi markanın ilk ortaya çıkış şeklini açıklamaktadır?

a)

Ürünlerin ne tür gereksinimleri karşıladığının açıklanması

b)

Ürünlerin sağlayacağı rasyonel ve duygusal yararların belirtilmesi

c)

Ürünlerin hangi hammaddelerden yapıldığının gösterilmesi

d)

Ürünlerin kullanıcılarının kim olduğunun belirtilmesi

e)

Ürünlere sahibinin kim olduğunu gösterir işaretler konması

2) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş marka sisteminin dayandığı unsurlar arasında yer
almamaktadır?
a) Rakiplerin vaatleri
b) Marka adı ve sembolleri
c) Markanın içerdiği somut değerler
d) İrtibat noktalarındaki ürün/hizmet deneyimi
e) Markanın içerdiği soyut değerler
3) Stratejik marka yönetimi açısından ön plana çıkan ve tüketicilerin zihninde
markaya ilişkin oluşan resim şeklinde tanımlanabilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka sadakati
b) Marka tercihi
c) Marka kimliği
d) Marka çağrışımı
e) Marka imajı
4) Markaya çeşitli insani özelliklerin atfedilmesi şeklinde tanımlanabilecek marka
yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka imajı
b) Marka değeri
c) Marka tercihi
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d) Marka farkındalığı
e) Marka kişiliği
5) Aşağıda yer alan marka kişilik türlerinden hangisi cesur, gözüpek, hevesli,
girişken, hayalperest, yaratıcı, güncel, zamana ayak uyduran kişilik özellikleri ile
açıklanabilmektedir?
a) Yeterlilik
b) Sağlamlık
c) Heyecan / Coşku
d) Özel / Sıradan olmayan
e) Samimiyet / İçtenlik
6) “……………, bir grup marka içerisinden bir markanın tüketici tarafından seçilmesi
olarak tanımlanabilmektedir.” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanabilmektedir?
a) Marka kimliği
b) Marka kişiliği
c) Marka tercihi
d) Marka değeri
e) Marka sadakati
7) Aşağıdakilerden hangisi satış noktasında markalara yönelik gerçekleştirilen iletişim
çabalarının temel amaçları arasında yer almamaktadır?
a) Markalara yönelik olumlu çağrışımlar aracılığıyla olumlu marka imajı oluşturmak
b) Tüketicilerin ilgisini çekmek üzere satış noktasında farklılık oluşturmak
c) Rakip markaların marka performanslarına ilişkin bilgi vermek
d) Tüketicilerin markayı satın almalarını sağlamak
e)
Daha önce gerçekleştirilen ve sürmekte olan pazarlama iletişimi çabalarının
tüketicilere hatırlatmak
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8)
Aşağıdakilerden hangisi marka oluşturma sürecini açıklayan PCDL modelinin
son aşamasını oluşturmaktadır?
a)

Marka performansını ortaya koyma

b)

Marka sadakatini tesis etme

c)

Marka konumlandırma

d)

Marka değeri oluşturma

e)

Marka mesajına yönelik iletişimi gerçekleştirme

9)
Markaların kendilerini ifade etme, kendilerini çevrelerine anlatma biçimi olarak
tanımlanabilen stratejik marka yönetimi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Marka sadakati

b)

Marka değeri

c)

Marka farkındalığı

d)

Marka imajı

e)

Marka kimliği

10) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş pazarlama anlayışında ön plana çıkan değerli
müşterilerin elde tutulması ve kazanılması amacıyla müşterilerle etkili ve verimli ilişkilerin
başlatılmasına, sürdürülmesine dayanan yaklaşımı ifade etmektedir?
a)

Satış odaklı yaklaşım

b)

Üretim odaklı yaklaşım

c)

Ürün odaklı yaklaşım

d)

Müşteri odaklı yaklaşım

e)

Dağıtım odaklı yaklaşım

Cevaplar: 1) e, 2) a, 3) e, 4) e, 5) c, 6) c, 7) c, 8) d, 9) e, 10) d

286

KAYNAKÇA
Aaker, David A: Managing Brand Equity: Capitalizing on The Value of A Brand
Name, New York: The Free Press, 1991.
Aaker, David. A: “Measuring Brand Equity Across Products and Markets”, California
Management Review, Volume 38, Number 3, Spring 1996, ss. 102 – 120.
Aaker, David. A: Brand Relevance Making Competitors Irrelevant, San Francisco:
John Wiley & Sons, 2011.
Aaker, Jennifer L: “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing
Research, Volume 34, August 1997, ss. 347 – 356.
Aktuğlu, Işıl Karpat: Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel
İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
Aktuğlu, Işıl Karpat; Ayşen Temel: “Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Kamu
Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihlerini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir
Araştırma”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2006, ss. 44 – 59.
Alamro, Ahmed; Jennifer Rowley: “Antecendents of Brand Preference For Mobile
Telecommunications Services”, Journal of Product & Brand Management, Volume 20,
Number 6, 2011, ss. 475 – 486.
Amine, Abdelmajid: “Consumers’ True Brand Loyalty: The Central Role of
Commitment”, Journal of Strategic Marketing, Volume 6, Number 4, 1998, ss. 305 – 319.
Baytekin, E. Pelin: Halkla İlişkiler Perspektifinden
Yaklaşımları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2015.

Güncel

Pazarlama

Blattberg, Robert C.; Scott A Neslin: “Sales Promotion: The Long and The Short of
It”, Marketing Letters, Volume 1, Number 1, 1989, ss. 81 – 97.
Boulding, William; Eunkyu Lee; Richard Staelin: “Mastering The Mix: Do
Advertising, Promotion, and Sales Force Activities Lead To Differentiation?”, Journal of
Marketing Research, Volume 31, Number 2, 1994, ss. 159 – 172.
Bozkurt, İzzet. Bütünleşik Pazarlama İletişimi. 4. Baskı. İstanbul: MediaCat
Kitapları, 2007.
Chaudhuri, Arjun: “Does Brand Loyalty Mediate Brand Equity Outcomes?”, Journal
of Marketing Theory and Practice, Volume 7, Number 2, 1999, ss. 136 – 146.
Chen, Injazz J.; Karen Popovich: “Understanding Customer Relationship Management
(CRM): People, Process and Technology”, Business Process Management Journal, Volume
9, Number 5, 2003, ss. 672 – 688.
287

Chung, Young; Jaesub Lee; Robert L. Heath: “Public Relations Aspects of Brand
Attitudes and Customer Activity”, Public Relations Review, Volume 39, 2013, ss. 432 –
439.
Dadzie, Anthony; Francis Boachie Mensah: “Brand Preference For Mobile Phone
Operator Services in The Cape Coast Metropolis”, International Journal of Business and
Management, Volume 6, Number 11, 2011, s. 190 – 205.
Gengler, Charles E.; Peter T. L. Popkowski Leszczyc: “Using Customer Satisfaction
Research For Relationship Marketing: A Direct Marketing Approach”, Journal of Direct
Marketing, Volume 11, Number 1, 1997, ss. 23 – 29.
Ghodeswar, Bhimrao M: “Building Brand Identity in Competitive Markets: A
Conceptual Model”, Journal of Product & Brand Management, Volume 17, Number 1,
2008, ss. 4 – 12.
Hollis, Nigel: Küresel Marka Dünya Pazarında Kalıcı Marka Değeri Yaratma ve
Geliştirme Yöntemleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011.
Kapferer, Joan – Noel: The New Strategic Brand Management: Advanced Insights
and Strategic Thinking. 4th edition. London: Kogan Page, 2008.
Kapferer, Joan – Noel: The New Strategic Brand Management: Advanced Insights
and Strategic Thinking, 5th edition, London: Kogan Page, 2012.
Keller, Kevin Lane: “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer – Based
Brand Equity”, Journal of Marketing, Volume 57, January 1993, ss. 1 – 22.
Kelly, Dennis: “Business To Business Public Relations”, Exploring Public Relations,
Editör: Ralph Tench; Liz Yeomans. Harlow: Pearson Education Limited, 2006, ss. 430 – 444.
Kim, Yungwook: “Searching For The Organization – Public Relationship: A Valid
and Reliable Instrument”, Journalism and Mass Communication Quarterly, Volume 78,
Number 4, 2001, ss. 799 – 815.
Knox, Simon; David Walker: “Measuring and Managing Brand Loyalty”, Journal of
Strategic Marketing, Volume 9, Number 2, 2001, ss. 111 – 128.
Knox, Simon; Adrian Payne, Stan Maklan, Joe Peppard, Lynett Ryals: Customer
Relationship Management Perspectives From The Marketplace, Oxford: Butterworth –
Heinemann, 2003.
Kotler, Philip; Gary Armstong: Principles of Marketing, 14th edition. New Jersey:
Prentice Hall, 2012.

288

Leckie, Civilai; Munyaradzi W. Nyadzayo; Lester W. Johnson: “Antecedents of
Consumer Brand Engagement and Brand Loyalty”, Journal of Marketing Management,
Volume 32, Number 5 – 6, 2016, s.s 558 – 578.
Lee, Seung – Hee; Jane E. Workman: “Determinants of Brand Loyalty: Self –
Construal, Self – Expressive Brands, And Brand Attachment”, International Journal of
Fashion Design, Technology and Education, Volume 8, Number 1, 2015, ss. 12 – 20.
Lin, Yichen; Hwan – Yann Su; Shihen Chien: “A Knowledge – Enabled Procedure
For Customer Relationship Management”, Industrial Marketing Management, Volume 35,
2006, ss. 446 – 456.
Mohsin, Muhammad: Encyclopaedia of Brand Equity Management Volume II,
Mumbai: Global Media, 2009.
Papasolomou, Ioanna; Philip J. Kitchen; Anastasios Panopoulos: “The Accelerative
and Integrative Use of Marketing Public Relations in Cyprus”, Public Relations Review,
Volume 39, 2013, ss. 578 – 580.
Payne, Adrian; Pennie Frow: “Customer Relationship Management From Strategy To
Implementation”, Journal of Marketing Management, Volume 22, Number 1 – 2, 2006, ss.
135 – 168.
Sheth, Jagdish N.; Atul Parvatiyar: “The Evaluation of Relationship Marketing”,
International Business Review, Volume 4, Number 4, 1995, ss. 397 – 418.
Sigurdsson, Valdimar; Halldor Engilbertsson; Gordon Foxall: “The Effects of A Point
of Purchase Display on Relative Sales: An in – Store Experimental Evaluation”, Journal of
Organizational Behavior Management, Volume 30, Number 3, 2010, ss. 222 – 233.
Taşkıran, Hatun Boztepe: Marka İletişimi ve Dijital Stratejiler. İstanbul: Derin
Yayınları, 2017.
Tosun, Nurhan Babür: Marka Yönetimi, Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: Beta
Yayınları, 2014.
Uztuğ, Ferruh: Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri, İstanbul:
Mediacat Kitapları, 2003.
Valos, Michael John; Fatemeh Haji Habibi;, Riza; Carl Barrie Driesener; Vanya
Louise Maplestone: “Exploring Integration of Social Media Within Integrated Marketing
Communication Frameworks Perspectives of Services Marketers”, Marketing Intelligence &
Planning. Volume 34, Number 1, 2016, ss. 19 – 40.
Willis, Paul: “Public Relations and Consumer”, Exploring Public Relations, Editör:
Ralph Tench; Liz Yeomans, Harlow: Pearson Education Limited, 2006, ss. 414 – 428.

289

Wood, Lisa: “Brands and Brand Equity: Definition and Management”, Management
Decision, Volume 38, Number 9, 2000, ss. 662 – 669.
Yeshin, John: “Integrated Marketing Communications”, The Marketing Book,
Editör: Michael Baker; Susan Hart, 6th edition. Oxford: Butterworth – Heinemann, 2008, ss.
327 – 351.
Yurdakul, Nilay Başok: Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ölçümleme Süreci, Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım, 2006.

290

10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK
Bölüm Yazarları: Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Küreselleşme, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve beraberinde pazar sınırlarının
ortadan kalkması rekabeti arttırarak kurumların amaçlarının farklı boyutlar kazanmasına
neden olmuştur. Gerek teknolojik gerekse sınırlar anlamında yaşanan değişimler, günümüz
kurumlarında ekonomik amaçların yanında sosyal amaçların da var olması gerekliliğini ortaya
koymuştur. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji her kurumun ürettiği ve pazara sunduğu
ürün bağlamında taklit edilebilirliğini beraberinde getirmiştir. Rekabet avantajı ve farklılık
yaratmanın ayakta kalabilmek için zorunlu olduğu çağımızda, kurumların sosyal sorumluluk
bilincine sahip olmaları önemli bir farklılaşma kriteri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
bu bölümde kurumsal sosyal sorumluluk kavramı tanımlandıktan sonra, kurumsal sosyal
sorumluluğun tarihsel gelişimi, sosyal sorumluluğun stratejik önemi, kurumsal sosyal
sorumluluk modelleri, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının işletmelere ve tüm paydaşlara
sağlayacağı faydalar, işletmelerin sosyal sorumluluk ölçütleri, sosyal sorumluluk
uygulamlarının ayırt edici özellikleri, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, kurumsal itibar ve
kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisi, sosyal sorumluluk uygulama yöntemleri, pazarlamada
sosyal sorumluluk uygulamaları, kurumsal sosyal sorumlulugun yönetilmesi ve kurumsal
sosyal sorumlulugun raporlanması hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
Ardından, günümüzün rekabete dayalı piyasa koşullarında varlıklarını sürdürmek
isteyen kuruluşların iletişim faaliyetleri içerisinde yer alan sponsorluk kavramı üzerinde
durulacaktır. Son kısımda ise, sponsorluğun önemi ve yapılma nedenleri, sponsorluk türleri,
kurumların sponsor olma nedenleri ve sponsorluktan sağlanabilecek başlıca yararlar detaylı
bir şekilde izah edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ne demektir?
2) Kurumsal sosyal sorumluluk modelleri nelerdir?
3) Kurumsal sosyal sorumluluğun kuruluşun paydaşlarına sağlayacağı faydalar
nelerdir?
4) Kurumsal sosyal sorumluluk uygulama yöntemleri hakkında bilgi veriniz?
5) Sponsorluğun kuruluşlar açısından önemi nedir ve sponsorluğun yapılma
nedenleri nelerdir?
6) Sponsorluk türlerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Kavramının
tanımı,
kurumsal
sosyal
sorumluluğun tarihsel
gelişimi,
sosyal
sorumluluğun stratejik
önemi,
kurumsal
sosyal
sorumluluk
modelleri

Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk kavramının
neyi ifade ettiği ve bu
yaklaşımın
tarihsel
gelişimi,
kurumlar
açısından stratejik önemi
ve
kurumsal
sosyal
sorumluluk modellerinin
neler
olduğu
öğrenilecektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile
ilgili yazılan temel düzeydeki
kitaplar incelenerek kavramın içeriği,
tarihsel gelişimi ve stratejik önemi
pekiştirilebilir.

Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
Kavramının
İşletmelere ve Tüm
Paydaşlara
Sağlayacağı Faydalar

Kurumsal
sosyal Kurumsal Sosyal Sorumluluğun
sorumluluk
kavramının hangi paydaşlara ne gibi faydaları
işletmelere
ve
tüm olduğu bilinerek geliştirilebilir.
paydaşlara
sağlayacağı
faydaları öğrenmek

Kurumsal
sosyal Kurumsal
sosyal
sorumluluk
sorumluluk
uygulamlarının ayırt uygulamlarının ayırt edici
edici özellikleri
özellikleri öğrenilecek ve
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk İletişimi hakkında detaylı
İletişimi
bilgi sahibi olunacaktır.

Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
uygulamalarının
ayırt
edici
özellikleri,
Sosyal
Sorumluluk
iletişimi
hakkındaki
bilgilerin
geliştirebilir.

Kurumsal itibar ve
kurumsal
sosyal
sorumluluk
ilişkisi,
sosyal
sorumluluk
uygulama yöntemleri,
pazarlamada
sosyal
sorumluluk
uygulamaları,
kurumsal
sosyal
sorumluluğun
yönetilmesi
ve
raporlanması

Kurumsal
sosyal
sorumluluk
uygulamalarının
öğrenilerek
kurumsal itibarı nasıl geliştirileceğini
öğrenmek, müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarını
karşılanması
için
işletmelerde sosyal sorumluluk ve
pazarlama yöntemlerinin öğrenilmesi
ile geliştirilebilir, bu uygulamaların
nasıl yönetildiği ve sonuçların
raporlanması geliştirilebilir.

Kurumsal
sosyal
sorumluluk
iletişimi
konusunun
kavranarak
kurumsal
itibara
yansıtılması,
sosyal
sorumluluk
uygulamalarında
hangi
yöntemlerin kullanıldığı,
sosyal sorumluluk ve
pazarlama yöntemlerinin
neler olduğu, bu kavramın
nasıl
yönetilip,
raporlandığı öğrenilir.
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Sponsorluk kavramı,
önemi ve yapılma
nedenleri, sponsorluk
türleri,
kurumların
sponsor
olma
nedenleri

Sponsorluğun
tanımı,
kuruluşlar
açısından
önemi, yapılma nedenleri,
sponsorluk
türleri,
kurumların sponsor olma
nedenlerive sponsorluktan
sağlanabilecek
başlıca
yararlar öğrenilecektir.

Sponsorluk ile ilgili yazılan temel
düzeydeki
kitaplar
incelenerek
kavramın içeriği, sponsorluk türleri,
kurumların
sponsorluktan
sağlayabileceği
faydalar
çoğaltılabilir.
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Anahtar Kavramlar
• Kurumsal sosyal sorumluluk: Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin,
gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve
sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir yaklaşımdır.
• Sponsorluk: bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak amacıyla spor,
kültür sanat ve sosyal alanlarda çeşitli kişi, kuruluş ve organizasyonlara ayni, nakdi veya
başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi
süreçlerini kapsayan, taraflar arasında karşılıklı olarak birbirine fayda sağlamaya yönelik
olarak yapılan bir iş anlaşmasıdır.
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Giriş
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), son yıllarda genellikle kurumların iletişim ve
Halkla İlişkiler sorumluları tarafından dile getirilen, popülerleştirilen ve medya aracılığıyla
halkla öğretilen bir kavram olmakla birlikte bunun yalnızca Halkla İlişkiler işlevinin bir
parçası, ya da bir aracı olarak görülmesi uygun değildir. KSS yaklaşımı, bir kurumun genel
dünya görüşü tarafından belirlenmekte ve o düşünce yapısının özelliklerini yansıtmaktadır.
KSS’nin kurumun farklı paydaşlarına iletişimi söz konusu olduğunda ise yine görüşler
farklılaşmakta, septik veya ütopik perspektiften bakanlar genellikle bunun iletişiminin
yapılmasının gereksiz olduğunu düşünürken, konuya stratejik yaklaşan diğer bir kesim ise
KSS iletişiminin en az sorumlu davranışın kendisi kadar önemli olduğunu iddia etmektedir.
Bir kurumda KSS iletişiminin tek bir birimin ya da kişinin işi olduğunu söylemek doğru
olmamakla birlikte kurumların Halkla İlişkiler ya da Kurumsal İletişim adı altında çalışan
birimlerinin genel anlamda iletişim stratejilerinin oluşturulmasından, uygulanmasından ve
denetlenmesinden sorumlu oldukları düşüncesi ile KSS iletişiminde kilit bir rol oynadıkları
söylenebilir.
KSS, şirketin tüm paydaşlarını kapsamalı, finansal pazarlar tarafından
ödüllendirilmeli, kavramın kurum tarafından yapılan tanımı sosyal ve ekolojik
sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı olmalı, yapılan uygulamalar karşılaştırılmalı olarak
değerlendirilmeli ve denetlenmeli, kamunun incelemesine açık olmalı, insan haklarına
uygunluğu gözetilmeli ve örgütün yapısına dikey ve yatay olarak yerleştirilmiş olmalıdır
(Frankental, 2001:18). Tüm bu bağlantılar gözönünde bulundurulduğunda KSS’nin Halkla
İlişkilerin sorumluluğundaki bir iletişim aracı olmanın çok ötesinde, özellikle kurumların
genel politikalarını ve karar alma mekanizmalarını ilgilendirdiği açıkça görülmektedir.
Farklı faaliyet alanlarındaki işletmeler için, farklı algılama ve değerlendirmelerle
yorumlanabilen kurumsal sosyal sorumluluk; işletmenin sosyal ve çevresel ilgi alanının,
işletme ekonomik aktiviteleri içinde gönüllülük esasına dayandırılarak gerçekleştirilmesidir.
İşletme açısından sosyal sorumlu olmak sadece asgari yasal koşullara uyma ya da saygı
gösterme anlamına gelmemektedir. Amaç, yasal düzenlemelerin ötesinde, insana, çevreye ve
işletmenin ürün ve hizmetlerine yatırım yapmaktır. Hiç kuşkusuz ki, bu yatırım, işletmenin
hissedarları ile olan ilişkilerine de pozitif katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan sosyal
sorumluluk alanına giren tüm faaliyetler işletmenin rekabet gücüne de olumlu katkılar
sağlayacaktır. Örneğin sosyal alanda yapılacak katkılar işletmenin ekonomik performansını ve
imajını dolaylı ya da dolaysız etkileyecek olgulardır (Büyükuslu, 2015.
http://www.tisk.org.tr).
İşletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılması açısından sponsorluk da çok
uygun bir faaliyettir. Çünkü sponsorluk yapan kuruluş topluma karşı olan sorumluluğunu,
kendisinin yönlendirmediği bir faaliyeti desteklemekle yerine getirerek hem topluma hizmet
etmekte, hem de kuruluş imajının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Sponsorluk ve halkla
ilişkiler faaliyetinin tespit edilmesi ve seçilen alanlarda faaliyette bulunulmasına karar
verilmesinde, toplumun ihtiyaçları ve kuruluşların sosyal yükümlülükleri ön plana
çıkmaktadır.
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10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK
10.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı
Küreselleşen dünyada şirketler hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Ekonomik ve
teknolojik alanlardaki gelişmeler şirketleri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.
Kurumların başarısı artık ticari kriterlerin yanında topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da
ölçülmektedir. Bu noktada ortaya çıkan “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı şirketlerin
devamlılığını sürdürmesi ve markanın bilinirliğinin arttırılması yanında hedef kitlelerinin de
çıkarlarını düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü günümüz tüketicileri etik ve sosyal
yönü daha ön plana çıkan şirketlerin ürünlerini tercih etmektedir (Akıncıoğlu, 2005: 269).
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 1953’te basılan Howard Bowen imzalı
Social Responsibilites of the Businessman adlı kitapta yer almıştır. Bowen‟e göre iş adamının
sosyal sorumlulukları bazı yükümlülüklerin toplamından oluşuyordu. Bu yükümlülükler
arasında ise halk için arzu edilebilir politikaları takip etmek, kararları almak, eylemleri takip
etmek sayılıyordu (Aydede, 2007: 23).
Philip Kotler ve Nancy Lee “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” adlı kitaplarında kurumsal
sosyal sorumluluğu şu şekilde tanımlamaktadırlar (Kotler ve Lee, 2008: 16). “Kurumsal
sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla
toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür. Mohr, Webb ve Haris ise,
kurumsal sosyal sorumluluğu “şirketin toplum üzerindeki her zararlı etkiyi en aza indireceği
veya ortadan kaldıracağı ve uzun vadeli faydaları azami seviyeye çıkaracağının taahhüdü”
olarak tanımlamaktadır. Tanım, şirket faaliyetlerinin şirketle doğrudan alakası olsun olmasın
herkes üzerindeki etkisini hesaba kattığını vurgulamaktadır (Aktan ve Borü, 2007: 13). Diğer
bir tanımda ise, kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin topluma olan etkilerini iyileştirmek
amaçlı bir yaklaşımla ticari politika ve uygulamalarına sosyal ve çevresel konuların entegre
edilmesi olarak açıklanmaktadır (Ersöz, 2009: 88).
Business for Social Responsibility, kurumsal sosyal sorumluluğu “toplumun
işletmeden beklediği etik, legal, ticari ve toplumsal beklentilerini karşılayan ya da aşan bir
şekilde ticaret yapmak” şeklinde tanımlamaktadır.
Görüldüğü gibi, sosyal sorumluluk kavramı üzerine böyle farklı tanımlamaların
mevcut olması, farklı kişiler için farklı anlamlar ifade etmesi sosyal beklentilerin rolünün
oldukça önemli olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. Diğer önemli bir nokta ise, toplumun
beklentilerinin dikkate alınması gerekliliğinin paylaşılmasıdır. Başka bir ifadeyle, işletmelerin
sosyal sorumluluk anlayışında genel olarak iki nokta önem taşır; birincisi, sosyal sorumluluk
anlayışı bir zorunluluk değil, bir gönüllülük olarak değerlendirilmelidir. İkincisi; sosyal
sorumluluk, işletmenin sahip ve ortaklarının dışında sosyal çevre, ekolojik çevre, tüketiciler,
çalışanlar, vb faktörleri de içine almalıdır.
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10.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihi, medeniyetlerin ve dinlerin oluşumuna
dek uzanmaktadır. Özel sermaye ile kamu çıkarlarının karşı karşıya kaldığı her durumda
kurumsal sosyal sorumluluk olgusu ortaya çıkmaktadır. Toplumsal kaygılara yönelik ticari
uygulama ve düzenlemeleri tarihin her aşamasında görmek mümkündür. Tarihte iş hayatına
yönelik ilk düzenlemelerden biri Hammurabi kanunlarıdır. Sosyal sorumluluk anlayışı, ilk
olarak Yunan düşünür Eflatun tarafından ortaya atılmıştır. Tüm büyük dinler de kişinin ve
toplumun iyiliğini öğütlediğinden sosyal sorumluluk yaklaşımını içermektedir
(Bayraktaroğlu, İlter ve Tanyeri, 2009:33). Sanayi Devrimi öncesinde batılı ülkelerde
ekonomik güç devletin elindeydi. Devletin güçlenmesi en büyük amaçtı. Bu nedenle
çalışanlara çok düşük ücretler ödenmekte, bu da gelir dağılımının bozulmasına, halkın gittikçe
fakirleşmesine ve enflasyona neden olmaktaydı. Devlet; gücünü arttırmakta, zayıf ülkeleri
sömürgeleri altına almayı bir strateji olarak görmekte; sömürge ülkeleri kaynakları ve
işgücünü acımasızca kullanmaktaydı. Ancak istisnai olarak 1800’lerde ABD‟de işletmelerin
bağışta bulunmaları ya da topluma karşı iyiliksever yaklaşımları kurumsal sosyal sorumluluğa
örnek davranışlar olarak ortaya çıkmaktaydı (Bayraktaroğlu, İlter ve Tanyeri, 2009: 33).
Sosyal sorumluluk kavramının üzerinde durulan bir konu olarak ortaya çıkışı ve
kurumlar için bir odak noktası haline gelmesi sanayi devrimi dönemine dayanmaktadır. 19.
yüzyılın ikinci yarısı sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu dönem itibariyle
işletmelerin faaliyetlerinin sadece ekonomik sonuçlarıyla ilgilenmesi istenilmiş ve maksimum
bir anlayışı hâkim kılmıştır. Sosyal sorumluluk anlayışları da bu doğrultuda olmuştur. Bu
bakış açısına göre, işletmeler maksimum karı elde ederek hem amaçlarını gerçekleştirmiş
olacak hem de sorumluluklarını gerçekleştirmiş olacaklardır. Ancak işletmelerin maksimum
kar anlayışı zaman zaman da güçlerini kötüye kullanmalarına neden olmuştur (Özüpek, 2005:
19-20). Bu dönemde hiçbir toplumsal fayda gözetilmeksizin gerçekleştirilen üretim bir süre
sonra topluma çeşitli yönlerde olumsuz olarak dönmeye başlamıştır. Toplumun işletmelere
karşı olumsuz tepkiler geliştirmesinin nedenlerini kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür.
Üzerinde büyük işletmelerin kurulduğu bölgelerdeki doğal dengenin bozulmaya başlaması,
kurumların üretim faaliyetleri sonucunda gürültü, hava, su ve katı atıklar vb. şekilde çevre
kirliliği oluşturması, ucuz iş gücü için çocukların istihdam edilmesi, sağlıksız üretim
koşulları, çalışanların haklarının göz ardı edilmesi ve insan hakları ihlalleri vb.’dir. Halkın
güvenini kaybeden ve eleştiren kuruluşlar ilişkilerini düzeltmek amacıyla çalışanlar ve çevre
ile ilişkilerine önem vermeye başlamışlardır. Kar etmenin yanı sıra işçilere, topluma,
hükümete karşı sorumlulukları bulunduğunu gören sanayiciler iyiliksever yatırımlar olarak
tanımlanabilecek vakıflar kurarak burslar vererek devleti destekleyip aynı zamanda halkın da
desteğini kazanma yoluna gitmişlerdir (Erkmen ve Minibaş, 2008: 252-253).
1930’lar, 40’lar ve 50’ler iş dünyasının sosyal sorumluluklarının arttığı ve özellikle de
çalışanların emeklilik, sigorta, sağlık, güvenlik hastalık gibi durumlarına eskiye göre çok daha
fazla özen gösterilmeye başlandığı yıllar olmuştur. Büyük Bunalım döneminin aksine, II.
Dünya Savaşı ve onu takip eden süre içerisinde çok hızlı bir büyüme dönemi yaşanmıştır.
İşletmelerdeki bu hızlı büyüme, yeni işletmelerin oluşumu ve piyasaya yeni girişimcilerin
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katılımıyla hem hükümetlerin hem de şirketlerin sosyal bilinç ve sorumluluk konusunda
gelişmeler kaydettiği gözlemlenmektedir (Aydede, 2007: 19-20). 1960’lardan itibaren, başta
Vietnam olmak üzere, tüm dünyada savaşa karşı gelişen protesto hareketleri ile sivil
hareketler yayılmaya başlamıştır. Sivil toplum örgütlerinin demokratik bir baskı unsuru olarak
güç kazanıp yaygınlaşması karşısında duyarsız kalamayan işletmeler, sosyal sorumluluğun
zorunluluktan öte, kendilerine her açıdan yarar sağlayan ve farklılaştıran bir özellik olduğunu
anlamaya başlamıştır. Buna bağlı olarak, bu dönemde kavram hızla gelişmeye başlamış ve
sosyal sorumluluk kavramı artık zorlanan değil, talep edilen bir yapıya kavuşmuştur
(Kağnıcıoğlu, 2007: 15).
1970’lere gelindiğinde ise tüketici hareketlerinde küreselleşme ve dışa açılma
faaliyetlerinde bir artış olmuştur. İşletmeler imajlarını korumak ve/veya iyileştirmek adına
stratejilerine ekonomik boyutun dışında sosyal boyutu da eklemişlerdir (Bayraktaroğlu, İlter
ve Tanyeri, 2009: 35). 80’li yıllardan sonra artan rekabet ortamında şirketler için imaj
kavramı daha büyük önem taşımaya başlamıştır. Kurumsal imaja verilen önem, büyüyen ve
gelişen şirketlerin toplumsal sorunlara önem vererek imajlarını güçlendirmeleri açısından bir
fırsat olmuştur. Yalnızca çalışanların değil, hissedarlar ve müşterilerine karşı sorumlu
davranan kuruluşlar, iletişim stratejilerinin bir parçası olarak kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinden yararlanmışlardır (Karsak, 2008: 259). 90’larda ise küreselleşme ve
özelleştirme akımları ile birlikte kurumların, uluslararası kuruluşların, kalite ve karşılıklı
kazanç kavramları, sosyal ve bilgi paylaşma sorumlulukları daha çok önem kazanmaya
başlamıştır (Akıncıoğlu, 2005: 270). Görüldüğü gibi sosyal sorumluluk fikri ortaya çıktığı
günlerden beri oldukça değişikliğe uğramıştır. Özellikle 20. yüzyılda toplumda ve ekonomide
meydana gelen değişimlere paralel olarak işletmeler ve onunla ilgili fikirlerde de değişimler
yaşanmıştır.

10.3. Sosyal Sorumluluğun Stratejik Önemi
Günümüzde bir işletmenin başarısı kazancı maksimize etmekle değil, bu kazancı
toplumsal hedeflere yöneltip toplumun değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek
faaliyetlerini sürdürmesiyle artan oranda bağlantılı hale gelmiştir. İşletmeler, çevresindeki
sistemin bir parçası olduğuna göre, yaşamlarını sürdürmeleri bu sistemdeki değişikliklere
uyum sağlamalarıyla mümkündür. Toplumsal yaşamın bir gereği olarak ortaya çıkan
sorumluluk kavramının, değişen şartlara bağlı olarak boyutlarının artmış ve genişlemiş şekli
olarak sosyal sorumluluk, işletmelerin kayıtsız kalamayacağı boyutlara ulaşmıştır.
Günümüzde de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ve uygulamalarının işletmeler
ve paydaşları açısından taşıdığı önem ve gördüğü kabul tartışılmamakta, fakat bu
uygulamaların başta işletme, toplum ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlara
sağladıkları yararlar ve yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin samimiyeti üzerinde
durulmaktadır. Keefe (2002) çalışmasında kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına
ilişkin olarak beş gelişim (trend) sıralamaktadır: “saydamlık”, “bilgi”, “sürdürülebilirlik”,
“küreselleşme” ve “kamu sektörünün başarısızlığı”. Bu faktörleri kısaca inceleyelim (Aktan
ve Borü, 2007: 27):
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Saydamlık: İşletme uygulamalarının artarak şeffaflaştığı, bilginin ekonomik
faaliyetleri yönlendirdiği bir çağda yaşanmaktadır. Firmalar artık ne yaptıklarını (iyi ya da
kötü) daha fazla gizleyememekte, yürütülen faaliyetler medya ve modern bilgi ve iletişim
teknolojileri ile tüm dünyada kısa sürede duyulur, bilinir hale gelmektedir. Dolayısıyla,
ekonomik faaliyetlerinde sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olmayan ve faaliyetleri ile
paydaşlara dışsal maliyetler yükleyen firmalar daha dikkatli olmak durumundadırlar.
Bilgi: Bilgi temelli ekonomiye geçiş aynı zamanda tüketici ve yatırımcıların,
tarihlerinde hiçbir zaman olmadığı kadar bilgiye sahip olması ve bunları daha etkili kullanıyor
anlamına gelir. Ayrıca, yatırımcılar yatırım yapacakları alanları yalnızca finansal faktörlere
bağlı olarak değil, çevresel kriterlere bağlı olarak seçebilmektedirler.
Sürdürebilirlik: Sanayiinin gelişmesine bağlı olarak doğanın ve çevrenin daha fazla
kirlenmesi ve ekonomik kaynakların sınırsızca tüketilmesi ciddi global sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Global soğuma ve global ısınma bunlar arasındadır. Yeryüzü kaynakları nüfus
artışı ve sanayileşme karşısında varlıklarını koruyamamaktadır. Ekonomik faaliyetten
kaynaklanan olumsuz etkilere dair artan kaygı kurumsal sosyal sorumluluğun önemsenmesini
arttırmıştır.
Globalleşme: Global kurumlar kurumsal sosyal sorumluluk standartları ve
sürdürülebilirlik stratejilerini dünya çapındaki faaliyetleri içerisine dahil etmek için, medya,
hükümetler, çalışanlar, çevreciler, insan hakları grupları, hükümet dışı organizasyonlar
tarafından gittikçe artan düzeyde inceleme altındadırlar.
Kamu Sektörünün Başarısızlığı: Birçok gelişmekte olan ülke, kötü bir rejimle ve
yönetimle idare edilmektedir. Devlet müdahalelerinin olumsuz sonuçları, devlet başarısızlığı
(governmental failure) adı verilen bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Devletin başarısızlığı, piyasa
kurumlarına ve kar amacı gütmeyen gönüllü organizasyonlara daha fazla güven duyulmasına
neden olmuştur. Devletin toplumsal yarara yönelik faaliyetlerde dahi başarısız olması özel
şirketlere ve gönüllü organizasyonlara sosyal sorumluluk konusunda daha fazla görev
yüklemiştir.
Sonuç olarak günümüzde yaşanan gelişmeler dünyayı “global bir köy” haline getirmiş
ve bu köyde işletmeler en önemli etkilenen ve etkileyen haline gelmiştir. Bu gelişmeyle bütün
toplumlar bugün, işletmelerin faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle sosyal sorumluluk
dünya genelinin bir beklentisi haline gelmiştir.

10.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modelleri
Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki en temel yaklaşımlar 1970’lerden sonra
geliştirilmiştir. KSS alanındaki temel olarak ele alınan yaklaşım ve modeller şunlardır:
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10.4.1.Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
Archie Carroll (1979) sosyal sorumluluk kavramını ekonomik, yasal, etik ve
hayırseverlik olmak üzere dört boyutlu olarak ele almaktadır. Ekonomik sorumluluklar, yasal
sorumluluklar, etik sorumluluklar ve hayırsever (gönüllü) sorumluluklardır.
Ekonomik sorumluluklar: Kurumlar, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin
üretilmesinde kaynakların verimli kullanılması ve kar elde edecek biçimde satılmasından
sorumludur. Kurumların ekonomik sorumlulukları şu şekilde ifade edilmektedir (Carroll,
1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34):
• Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek,
• Karlılığa yönelmek,
• Rekabet pozisyonunu koruyabilmek,
• Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,
• Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.
Yasal sorumluluklar: Kurumlar faaliyetlerini gerçekleştirirken yasalara ve iş
kanunlarına uygun hareket etmekle sorumludur. Yasaların da toplumu koruyucu önlemler
aldığı düşünüldüğünde kurumlar yasal sorumluluklarını yerine getirerek toplum refahına
katkıda bulunmaktadır. Örneğin, Çevre kanuna göre bütün canlıların ortak varlığı olan
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması
amaçlanmaktadır. Böyle bir sorumluluk üsteleneceğini belirten kurum bunu yasal sorumluluk
olarak yerine getirmektedir.
Carroll’a göre (1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34) yasal sorumluluklar şu
başlıklardan oluşmaktadır.
• Kurumların devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranması,
• Tüm bölgesel düzenlemelere uyulması,
• Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması,
•Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir işletmenin başarılı bir kurum olarak
tanımlanması,
• Ürün ve hizmet sunumunda asgari yasal zorunluluklara uyulması.
Etik sorumluluklar: Yasalarla belirlenmiş olmasa da toplum, kurumun, toplum değer
ve normlarından türetilmiş yazılı veya yazılı olmayan kodlar, normlar ve değerleri
benimsediğini yansıtacak, etik sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir. Kurumun
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ürettiği ürün ve hizmetler konusunda dürüst davranması, kurumu toplum gözünde küçük
düşürücü davranışlardan kaçınması etik davranışlar olarak kabul edilmektedir.
Hayırsever (gönüllü) sorumluluklar: Kurumun sadece gönüllü ve isteğe bağlı olarak
toplum yararına olacak hayırsever uygulamalarını kapsamaktadır. Kurumlar, toplumsal bir
soruna çözüm olacak ya da dikkat çekecek uygulamalarla toplum refahına katkı sağlamaya
çalışabilir.

10.4.2. Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli
1970’li yıllarda William C. Fredreick’in kurumsal sosyal sorumluluk kavramının
performans yerine motivasyona odaklanmasını öneren kurumsal sosyal tepkisellik kavramının
ortaya çıktığını görmekteyiz. Ona göre (1960)“sosyal sorumluluk, işadamlarının halkın
beklentilerini karşılayan bir ekonomik sistemin işleyişini denetlemesi gerektiği” anlamına
gelmektedir. Frederick, Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını CSR1 (Corporate Social
Responsibiliy) ile tanımlarken kurumsal sosyal tepkisellik kavramını CSR2 (Corporate Social
Responsivininess) ile tanımlamaktadır. 1980’li yıllarda ise kurumsal sosyal doğruluk
(corporate social rectitude) CSR3 kavramından, 1990’lı yılların sonunda ise alışıldık kurum
kavramından uzaklaşılarak evren (cosmos), bilim (science) ve din (relegion) kavramlarından
bileşeninden oluşan CSR4 kavramına geçiş yapılmıştır (Ceritoğlu, 2011;39-40).

10.4.3. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli
Keith Davis (1960),’e göre kurumlara güç toplum tarafından verilmiştir. Davis’e göre,
kurumlar ekonomik, teknik ve yasal zorunluluklarının dışında toplumsal faydaları gözetecek
uygulamalar geliştirmelidir ve Davis bunun için beş varsayım önermektedir (Özüpek,
2005;82):
1. Sosyal sorumluluk güçten kaynaklanır.
2. Kurum toplumdan girdi almaya açık olan ve toplumla ilişkili faaliyetlere yönelik
açık bilgi veren iki uçlu açık bir sistem olarak faaliyet göstermelidir.
3. Kurum, bir faaliyet, ürün ya da hizmetin sosyal maliyet ve kazançlarını her yönüyle
hesaplayarak onu ileri götürüp götüremeyeceğine karar vermelidir.
4. Her bir faaliyet, ürün veya hizmet ile ilişkili olan sosyal maliyetler dolaylı olarak
müşterilere yansıtılmalıdır.
5. Vatandaş olarak kurumların normal alanları dışında kalan sosyal sorunlarla
ilgilenme sorumluluğuna sahiptir.
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10.4.4. Wood’un Sosyal Performans Modeli
Wood, sosyal performans modelini geliştirmiştir. Bu modele göre kurumların dış
çevresi ile ilişkilerinde yürüttüğü faaliyetler sosyal performans olarak üç unsuru içermektedir
(Tak, 2009:138):
1. Motive eden ilkeler,
2. Davranışsal süreçler,
3. Yönetsel faaliyetlerin gözlenebilir olması.
Wood’un kurumların sosyal
önermektedir (Tak, 2009;139-145):

performansını

değerlendirmek

için

şu

ilkeleri

1. Toplumun ekonomik açıdan tüm kurumlara yönelik beklentileri,
2. Toplumun kurumun faaliyetleri çerçevesinde oluşan beklentileri,
3. Toplumun moral aktör olarak kurum yöneticisinden beklentileri.
Wood, kurumların sosyal değişime cevap verme süreçlerini yeniden tanımlamış ve
bunu üç temel alanda değerlendirmiştir:
• Çevresel analiz
• Paydaş yönetimi
• Sosyal sorun yönetimi
Wood, sosyal çıktıları ise paydaşların, kurumun ne tür bir motivasyonla sosyal
davranışa
yöneldiği
yargılanabilmesine,
kullanılan
cevap
verme
süreçleri
değerlendirilebilmesine ve bütüncül performansı belirleyebilmesine dayandırmaktadır.

10.4.5. Sosyal Sorumluluk Stratejileri
Aşağıda açıklanan model, işletmelerin sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak
sosyal sorumluluk stratejilerini ortaya koymaktadır (Schermerhorn, 1993:89).
Sosyal sorumluluk stratejileri:
Engelleme (obstruction) stratejisi: Sosyal taleplere karşı çıkma,
Savunma (defence) stratejisi: Hukuksal gerekleri minimum düzeyde gerçekleştirme,
Uyumlama
gerçekleştirme,

(accommodation)

stratejisi:

Etiksel

gerekleri

minimum

düzeyde
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Geleceğe yönelik strateji (proaction): Sosyal önceliklerin önderliğini yapma.
Sosyal sorumluluk için işletme stratejileri, kâr peşinde koşan ve yüksek rekabet
ortamlarında çalışan işletme stratejilerinden farklıdır. Sosyal sorumluluk stratejileri mümkün
olduğu kadar gelişme, belirlenen sosyal çatışmalarda çözümler ve sosyal amaçların
başarılması için politikalar oluşturulması üzerinde yoğunlaşmıştır.

10.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının İşletmelere ve Tüm
Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
Sosyal sorumluluk projelerinde katılımcı olmak şirket personeli üzerinde olumlu etki
yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta ve aynı zamanda nitelikli işgücünün işletmeye
çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğa önem veren
şirketler hem daha iyi şartlarda borçlanabilmekte, hem de hisse senedi değeri artmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlere yeni pazarlara girme ve müşteri sadakati sağlamada
kolaylıklar sağlamakta, verimlilik ve kalite artışları yaşanmakta, risk yönetimi daha etkin hale
gelmektedir (Argüden, 2002: 11-13).

10.5.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmeye Sağlayacağı
Faydalar
•

Hisse senetlerinde değer artışı

•

Marka değeri oluşturma

•

Etkin risk yönetimi

•

İtibar sağlama

•

Hassas yatırımcılara ve finansman kaynaklarına ulaşım

•

Kurumsal imajın artması

•

Karlılıkta artış

•

Toplumsal saygınlık

•

Nitelikli çalışanı cezp etme ve elde tutma

•

Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık

•

Müşteri sadakati

•

Faaliyetlerde etkinlik

•

Yeni pazarlara girme kolaylığı
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•

Verimlilik ve kalite artışı

•

Rekabet avantajı

•

İşbirliklerinin gelişimi

10.5.2. Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
•

Yöneticilere

•

Onur ve gurur duyma

•

Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikaları

•

Etik konularda daha fazla farkındalık

•

Etik eğilimlerle, çalışanlara karşı daha çok güven duyumu

•

Trendlere uygun hareket etme

•

Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesi

•

Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

•

Müşterilere

•

Dürüst fiyat ve kaliteli ürün

•

Satın alma sürecinde bilgi temini

•

Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi

•

Müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi

•

Örgütlü hareket edebilme

•

Rakiplere

•

Bilgilendirme ve kıyaslama örneği

•

Adil rekabet, dürüst reklâm

•

Hissedarlara

•

Bütün firma faaliyetlerine yatırımların artması

•

Sosyal sorumluluk yatırım projelerine kolay fon temini

•

İşletme değerindeki artış
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•

Sermaye temininde kolaylık

•

İşletmeyle ilgili bilgilerin açıkça paylaşılması

•

Sosyal performans ölçütü oluşturma

•

Tedarikçilere

•

Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

•

Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek

•

Topluma

•

İnsan haklarının geliştirilmesi

•

Eğitim, sağlık ve kültür alanlarına yatırım

•

Kadın, çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma

•

Sürdürülebilirliğe olan katkı

•

Çalışanlara

•

Güvenli çalışma ortamı

•

Etkin insan kaynakları politikaları

•

Daha iyi çalışma koşulları

•

İşgücü ilişkilerinde daha az anlaşmazlık,

•

İstihdam maliyetlerinde azalma

•

Şirket içi iletişimin ve verimliliğin artması

•

Fırsat eşitliği ve erişim hakları

•

İşçi standartlarında iyileşme

•

Hükümete

•

Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

•

Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek verme

•

İstihdam oluşturma
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Çevreye
•

Çevre kirliliğinin azaltılması

•

Kültürel mirasın korunması

•

Bitki örtüsünün, hayvan soyunun korunması

•

Daha temiz üretim süreçleri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm

•

Eko-verimlilik

•

Çevresel teknoloji kullanımı

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının toplumun birçok kesimi tarafından
kabul görmesinin en önemli nedeni bu uygulamaların her kesimin lehine sonuçlar
doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla ortaya konulmuş ve paydaşlar tarafından
anlaşılması olmuştur.

10.6. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Ölçütleri
İşletmelerin sosyal sorumluluğu kapsamında, öncelikle; “iş yaşamı, tüketiciler ve
ekolojik çevreye karşı olan sosyal sorumluluklar” olmak üzere üç temel boyut üzerinde
durulabilir. Özelde ise, bu kapsam; “ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, bölgeden bölgeye,
şirketten şirkete” farklılık gösterebilir.
Sosyal sorumluluk kapsamında
tanımlanmasında yarar vardır:

sıralanan

söz

konusu

ölçütlerin

ayrı

ayrı

10.6.1. Tüketicinin Korunması
Günümüzdeki işletme faaliyetlerinin odağında tüketicilerin tercihleri ve gereksinimleri
yer almaktadır. Bu isteklere uyan işletmeler hem maksimum kar elde edebilmekte, hem de
toplumun kaynaklarını boş yere harcamamış olmaktadırlar. Örgütsel uygulamalar, fiyatlama,
reklâm ve ürünlerin performansı tüketicileri yakından etkilemektedir. Tüketiciler, satın
aldıkları tüketim maddelerinin fiyat ve kalitesinin yanı sıra, çevreyle dost olmasını da
istemektedirler. Günümüzde, üretim girdilerinde çocuk emeğinin olmaması, emeğin
sömürülmemesi gibi kıstaslar da sorgulanır olmuştur.
Toplum, reklâm ve tutundurma eylemlerinde, şirketlerden yüksek düzeyde bir
sorumluluk beklemektedir. Tüketici haklarının korunması için bir taraftan yasal
düzenlemelerin yapılması, bir yandan da tüketicilerin bilinçlendirilmesi gereklidir.

10.6.2. İstihdam Olanakları ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası ticaret gerçekleştiren küresel işletmelerin,
çalışanlarına karşı sorumlulukları ve bunların üçüncü dünya ülkelerinde oluşturdukları
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çalışma koşulları tartışma konusu olmuştur. İstihdam olanakları ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesine yönelik Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çeşitli düzenlemeleri
mevcuttur.
İşletmelerin sosyal sorumluluklarından biri de genç nüfusa istihdam sağlamaktır.
Ayrıca, yasalar gereği ve sakatlara bir fırsat yaratmak için, bunları belirli oranlarda
çalıştırmak zorundadırlar. Örgütsel ortamda işgörenlere sağlanan hakların derecesi sadece
yasal bir sorun değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal sorumluğa ilişkin bir sorundur.
İşletmeler, işgörenlerine uygun çalışma koşulları, ücret ve sosyal olanaklar
sağlayabilmelidirler.

10.6.3. Sermayedar ve Hissedarlara Karşı Yükümlülükler
İşletmelerin sermaye sahiplerine karşı temel sorumlulukları arasında, onların
çıkarlarını maksimize etmek en başta gelir. Ortaklar, “maksimum kar elde etmeye uğraşmanın
yanı sıra işletmenin sürekliliğinin sağlanması, topluma hizmet, kaliteli mal ve hizmet
üretilmesi, istihdamın sürekli kılınması, yeni iş olanaklarının yaratılması ve iyi bir ücret
politikasının uygulanması” gibi beklentiler içine girebilirler.
Kamuoyunu aydınlatma ilkesi, sosyal sorumluluk kavramının bir sonucu olarak
doğmuştur. İşletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese aynı finansal tablolardan
yararlanabilme olanağı tanınabilmelidir.

10.6.4. İş Etiği
İş etiği kavramı özellikle ahlaki standartların kurum politikalarına, kurumlara ve
davranışlara nasıl uygulanacağı üzerine odaklanır. İş etiği konusunun önem kazanmasının
nedenleri şöyle sıralanabilir (Tak, 2009; 24):
• Toplumun, sosyal açıdan sorumlu ve etik açıdan yüksek düzeyde kurumlar talep
etmesi,
• Kurumların topluma zarar vermesini önlemek için etik davranışların benimsenmesi,
• Kurumların etik olmayan çalışan ve rakiplerden zarar görmelerini engelleyecek etik
davranışın yaygınlaşması,
• Çalışanların iş haklarının korunması
İş etiği, kurumlarda çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının hangilerinin doğru
veya yanlış olduğunu gösterir. Kurumlarda belirli standart ve kuralların oluşturulması gerekir.
Bu kuralların benimsenebilmesi için kamuoyu ile paylaşılması, kurumun iş etiği hakkında
bilgi verilmesi kurumlar için yerinde olacaktır (Ceritoğlu, 2011; 27).
Kurumların “fırsatçı politikalar gütmeleri haksız ve aşırı kar elde etmeleri, gerçek dışı
ve asılsız reklâmlar yaparak satış potansiyelini artırmaları, çocuk denecek yaşta işçileri
309

çalıştırmaları, kadın ve çocuklara düşük ücret politikası uygulamaları, ücret, terfi ve teşvik
politikasında adil davranmamaları” etik dışı uygulamalar arasında sayılabilir.

10.6.5. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma kavramı; kalkınma ve doğal kaynak dengesini dikkate alan,
kalkınmanın yararlarını bu günün olduğu kadar gelecek kuşakların da kullanımına sunan,
çevreyle kalkınmanın birbirini tamamladığı kalkınma anlayışını ifade etmektedir. Bu
doğrultuda SK’nın başarılı olabilmesi için kavramın üç boyutu üzerinde tartışmalar
yapılmaktadır. Bunlar; Ekonomik, Sosyal ve Çevresel boyuttur (Haris, 2000:5-6)
Kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir kalkınma özellikle, kurum misyonu,
vizyonu ve değerlerini saptarken ve sosyal sorumluluk uygulamalarını gerçekleştirirken
birbiri ile uyumlu, tamamlayıcı ve destekleyici durumda olmalıdır. Bu konuda özellikle
UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi,
sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri
destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olmayı
hedeflemektedir.

10.6.6. Ekolojik Yapıya Duyarlılık ve Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
Bu alt başlıkta ekolojik yapı ve çevre kirliliği ile gelecek yönetim uygulamaları ve
şirket çevre yönetimi konuları ele alınmıştır.
Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için rekabet edebilirliğin artırılmasını
hedefleyen Çevreve Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın Türkiye Ulusal Program Eylem
Planının kapsamına göre çıktılar şunları içermektedir
(http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=325):
• Sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi için ulusal ve yerel düzeyde iklime
dayanıklı, yoksulları dikkate alan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat eden politikaların,
kurumların ve programların geliştirilmiş olması, politikalara dahil edilmesi ve
uygulanmasının sağlanması.
• Çevresel verimliliğin sağlanması ve izlenmesi için ulusal kapasitenin geliştirilmiş
veri toplama ve bilgi sistemleri aracılığıyla güçlendirilmesi.
• Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın
geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliliğine yönelik farklılaştırılmış etkileri de dikkate
alarak uygulanması.
• Afet risk azaltım stratejilerinin ulusal kalkınma planlarına entegre edilmesi.
Bugün gelinen noktada kalkınmanın ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi,
çevrenin ve çevresel kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilebilmesi için; her düzeyde
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bir takım düzenlemelere ve bu düzenlemeleri uygulayacak bir takım kurum ve sistemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. (Baykal ve Baykal, 2008:13).

10.6.7. Gelecek Yönetim Uygulamaları ve Şirket Çevre Yönetimi
Çevresel konularda gerekli bilgilerin üretilmesi ve çeşitli tekniklerin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu tekniğin amacı öngörülen gelişmenin yol açabileceği
olumsuz çevre ve sağlık etkilerinin önceden tespit edilip, gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamaktır.
Çevreci gruplar ve işletmeler arasında artan çevre birlikteliği uygulamaları; gelişmeler
olumlu ise işbirliğine, olumsuz ise çatışmaya dönüşme eğilimindedir. İşletmelerin örgütsel
amaçları saptanırken çevreci örgütlerle işbirliğine gidilmesi başarılı bir iletişim ve halkla
ilişkiler eylemi olarak algılanmaktadır. Çevreci örgütlerin ekolojik yapıyı koruma yolunda
gösterdikleri gayretler her geçen gün daha da gelişme göstermektedir (Milliman, Judith and
Mitroff, 1994: 41-46).

10.6.8. Toplum ve Bütün İnsanlık
İnsan odaklı evrensel ahlakın oluşumunda insan hakları bilinci, eşitlik ve özgürlük
kavramları önemli yer tutmaktadır. Bu sosyal sorumlulukların kapsamı, uluslararası, ulusal ve
işletme personeli düzeyinde olmak üzere üç kısımda incelenebilir.
Uluslararası sorumluluklar, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak onların üretim
potansiyellerini, refah ve mutluluklarını yükseltmek, gelişmekte olan ülkelere teknoloji
transferi yardımında bulunmak, onların gereksinim duyduğu bazı teknolojileri düşük fiyatlarla
veya hibe yoluyla vermektir. Ulusal açıdan insanlığa karşı duyulması gereken sorumluluklar,
insan sağlığı ile kamu güvenliği konusunda duyarlılık göstermek, üretim çabalarını
destekleyecek yardımları sağlamak ve toplumun kültür seviyesini yükseltecek çabalarda
bulunmaktır. İşletme personeli düzeyindeki sosyal sorumluluklar, çalışanlara yasal olarak
sağlanmış bulunan sosyal sigorta olanakları yanında hayat sigortası ve özel emeklilik sigortası
gibi ek parasal tedbirler alınması, çalışan kadın personelin çocukları için kreşler ve
bakımevleri açılması ve fiziksel çalışma ortamlarının iyileştirilmesidir.

10.7. Sosyal Sorumluluk Uygulamlarının Ayırt Edici Özellikleri
1. Uzun Vadeli Stratejik Yaklaşım: Gerçekleştikleri dönem ve temellerindeki tutum
açısından uzun vadeli bir iletişim yöntemi olan sosyal sorumluluk uygulamaları, hem marka
imajında hem de bir sosyal sorun ya da amacın çözüme kavuşması yaklaşımında, esaslı bir
değişim peşindedir (Pringle ve Thompson, 2000:102). Sosyal sorumluluk kampanyaları
taklitçi değil, stratejiktir.
2. Sosyal Sorumluluk Bir Çıkış Stratejisidir: Sosyal sorumluluk birçok işletme
tarafından uzun vadeli stratejilerin bir parçası olarak görülmektedir.
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3. Sosyal Sorumluluk Bir Gelişimdir. Neredeyse tüm işletmelerin yıllık raporları
sosyal amaçlar ve iyi işler üzerine oturtulmaktadır. Hem FTSE hem de Dow Jones kurumsal
sosyal sorumluluk kampanyalarını başlatmıştır (Corporate Social Responsibility, 2004, s.1).
4. Sosyal Sorumluluk Dinamik Bir Kavramdır. İşletme, devlet ve toplum arasındaki
tüm ilişkilere yayılmıştır ve yayılmaya devam etmektedir. Bugünün küresel ekonomi
dünyasında bu kavramsal çerçevenin yayılması çok hızlı olmaktadır.
5. Kişisel Değil Kurumsal Ortaklık: İşletme yöneticilerinin ya da çalışanların tek tek
değil, top yekûn kurum olarak kampanyayı desteklemesi söz konusudur.
6. Ölçülebilir Sonuçlar: Sosyal sorumluluk kampanyaları ölçülebilir sonuçlar üzerine
kuruludur.
7. Tanıtım: Sosyal sorumluluk kampanyalarının en belirgin özelliği, kampanyanın
kendisi için de promosyon çalışmaları yapılmasıdır.
Sosyal sorumluluk iletişim çabaları, sunulan rasyonel ve duygusal değerleri iletmeyi
sürdüren iletişim sürecine eklenir ve markanın imajı çerçevesinde bir sinerji yaratır (Pringle
ve Thompson, 2000:102).
8. Çift Yönlü Yüksek Performans: Sosyal sorumluluk uygulamaları değer yaratmakla
ilgili bir kavram olup, ilgili taraflar içinde yüksek bir performans sunmaktadır.
Pringle ve Thompson, marka değerleri ve satış sonuçlarını geliştirmede etkili bir
yöntem olan sosyal sorumluluk uygulamalarında başarının anahtarını şu şekilde sıramaktadır
(Pringle ve Thompson, 2000:10):
•

Marka ve amaç arasında paylaşılan alanın ortaklığı,

•

Tüketicilerin yoğun katılımı,

•

Üst düzey yöneticilerin yoğun katılımı,

•

Bir gönüllü kuruluş ile açık ve karşılıklı yarar sağlayacak bir ilişki,

•

Çalışanların gönüllü katılımı,

•

Tedarikçiler ve stratejik ortakların katılımı,

•

Yeterli reklam ve iletişim bütçesi,

• Sosyal sorumluluk uygulaması ve diğer marka reklamları arasında sinerji ve
yaratıcılık,
•

Ünlülerin desteği ve PR etkinlikleri,

•

İlişkilerin derinliği ve sürenin uzunluğu,
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•

Ölçülebilir sonuçlar.

10.8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
Kurumsal sosyal sorumluluk konuları günümüzde işletme çalışmalarının tüm
yönlerine entegre edilmekte ve paydaşlarına toplum için çalışan bir kurum olduğu iletilmeye
çalışılmaktadır.
Burke ve Logsdon (1996) kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla yaratılan değeri
belirlemeye yardımcı olan beş stratejik boyut tanımlamaktadır: Merkezilik, belirlilik,
proaktiflik, gönüllülük ve görünürlük. Bir kurumun iletişiminin sosyal etkisi önemlidir;
paydaşlara, kurumlara ve topluma fayda sağlayan kurumsal davranış hakkında gerçek ve ilgili
bilgiyi göstermektedir (Golob ve Bartlett, 2007:2). Kurumsal sosyal sorumluluk kurumun
içinde ve dışında iletişime dayanmaktadır (Isenmann, 2006: 247). İçsel iletişim ile çalışanlar
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir temsilcisi haline gelmekte ve çalışmalarda önemli
roller üstlenmektedir. Dışsal iletişim ise kurumların sosyal sorumluluk anlayışını ve
çalışmalarını paydaşlarına anlatması ve onların desteğini kazanması açısından oldukça
önemlidir.
Şeffaf ve proaktif iletişim gerekliliği, kurumsal sosyal sorumluluğun kilit konularından
biridir. KSSİ, işletme çalışmalarının paydaşların sosyal ve çevresel ilgilerine uygun olarak
gerçekleştirilmesinin yanında paydaş etkileşimlerinin sürekliliğini sağlamaktadır. Kurumlar
paydaşlarına doğru mesajları etkin KSSİ araçları ile ulaştırdığında paydaşların kendileri
hakkındaki düşüncelerini ve algılamalarını olumlu yönde etkileyebilmektedirler.
Müşterilerle ilgili KSSİ’nin üç amacı şöyledir (Birth vd., 2008:184):
•

İtibar

•

Ürün farklılaştırması

•

Müşteri sadakati

Çalışanlarla ilgili KSSİ’nin dört amacı ise şöyle sıralanmaktadır (Birth vd., 2008:
185):
•

Ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla tanıtım ve iyi itibar oluşturmak,

•

Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak,

•

Gelecekte bir işveren olarak çekiciliğini artırmak,

•

Çalışan sirkülasyonunu düşürmek.

Kurumlar; sosyal raporlar, tematik raporlar, yönetim kodları, web siteleri, paydaş
müzakereleri, içsel kanallar, ödüller ve etkinlikler, amaç odaklı pazarlama, ürün paketleme,
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satış yeri pazarlama gibi KSSİ kanalları kullanmaktadır. Sosyal raporlar, web siteleri ve
reklamlar son araştırmalarda en fazla göze çarpan üç kanaldır (Birth vd., 2008:186).

10.9. Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
KSS'nin kurumsal veya markasal stratejiyle bu kadar yakınlaşmasının temel
nedenlerinden birisi de değişen tüketici beklentileri sonucunda "itibar"ın, kurum veya
markaların sahip oldukları en değerli varlık haline gelmeye başlaması ve sosyal sorumluluk
kavramının olumlu itibar üzerindeki belirleyiciliğinin artmasıdır.
Kurumsal itibarın kilit yönü kurumun kurumsal sosyal sorumluluk politikaları,
uygulamaları ve sonuçlarını paydaşların sosyal ve çevresel değerlerini ve beklentilerini nasıl
karşıladığına ilişkin algılamalardır (Unerman, 2008:362). Paydaşların kurumsal itibar
sürecinin temeli olması nedeniyle bu gruplara yönelik iletişim çalışmaları itibar kazanmak
açısından temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kurumların sosyal sorumluluk iletişimi çalışmalarının bir anlamda paydaşlarda kabul
görme isteğine dayandığı söylenebilmektedir. Bu bağlamda kurumların paydaşlarının
zihinlerinde kendilerine ilişkin “iyi bir kurum” algılamasını oluşturmasının KSSİ’nin temel
taşlarından biri olduğu ileri sürülebilir.
Nitekim ekonomik başarılar tek başına kurumun güçlü bir itibara sahip olmasını
sağlamamakta; paydaşlar kurumun toplum için ne yaptığını da sorgulamaktadır. Örneğin, bir
müşteri kurumun ürününü alırken kaliteli olmasının yanında çevreye zarar vermeden üretilmiş
olmasını da beklemektedir. Paydaşların kurum hakkındaki algılamaları ve
değerlendirmelerine dayanarak var olabilen bir değer olarak itibar, bu doğrultuda kurumun
sosyal beklentileri karşılaması ile oluşabilecektir. Aksi halde paydaşlar tarafından olumsuz
değerlendirilen bir kurum güçlü bir itibara sahip olamayacaktır.

10.10. Sosyal Sorumluluk Uygulama Yöntemleri
Sosyal
sorumluluk
uygulanmaktadır.

kampanyalarının

uygulanmasında

farklı

yöntemler

10.10.1. İşletme ve Gönüllü Kuruluş Ortaklığı
İşletmelerin sosyal sorumluluk bağlamında gönüllü toplumsal kuruluşlarla yaptığı
işbirliğinin çeşitli uygulamalarına farklı şekillerde rastlamak mümkündür. İşletmeler gönüllü
kuruluşları ya da devlet kurumlarının yaptığı faaliyetleri genel olarak maddi anlamda
destekleyerek onlara sponsor olurlar. Bu destek direkt olarak faaliyet için bir miktar para
yardımı olabileceği gibi, faaliyet için yer, araç-gereç tahsisi şeklinde de olabilir. Sponsorluk
istemi genel olarak gönüllü kuruluşlardan işletmelere yönelen bir istemdir. Bazen de bu istem
işletme tarafından gerçekleştirilebilir.
Batı ülkelerinde görülmeye başlayan secondment adlı uygulama da işletme
çalışanlarının, mesai saatleri dahilinde bir gönüllü kuruluş faaliyetinde çalıştırılması şeklinde
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gerçekleşmektedir. Bu taktirde işletme, çalışanlarını sosyal sorumluluk çalışmalarına ortak
etmekte ve bu bağlamda onlara vakit vererek bunu bir kurum politikası haline de
getirmektedir.
Bununla birlikte, gönüllü kuruluşlarla yapılan işbirliklerinin başarılı olabilmesinde
bazı konulara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle işbirliğinin hangi toplusal sorun, nasıl bir
katkı için gerçekleştirildiği konusunda kurumlar arasında fikir birliği sağlanmalı ve ikinci
olarak, hedefler ve bu hedefe ulaşma yolunda nasıl bir ölçümleme yapılacağı da
planlanmalıdır. Üçüncü konu, işbirliği ile ilgili iletişim planlaması yapılması ve hedef kitlenin
her iki kurumun ilgilileri ve işbirliği içinde olduğu tüm kesimler olduğunun unutulmamasıdır.
Son olarak, işbirliğinin topluma katkıdaki etkinliğinin takip edilmesi ve sürekli iyileştirme
çalışmalarına açık olması sağlanmalıdır (Argüden, 2005:1).
Sosyal sorumluluk kampanyasını gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütmenin sağladığı
avantajlar şunlardır;
• Çoğu durumda sivil toplum kuruluşunun da kendisi tanınmış bir marka olabilmekte
ve kampanyanın toplam tanınırlılığını arttırabilmekte,
• STK çalıştığı alana ilişkin bir uzmanlıktan istifade etmekte,
• Gönüllü potansiyeli, şirketin paydaş ağını genişletmeye fayda sağlayabilmekte,
• Dağıtım çemberini genişletebilmektedir.
Yalnız, bu yöntemin kullanılması mülkiyetin paylaşılması konusunda sıkıntılar
yaratmaktadır.

10.10.2. Doğrudan Sosyal Amaca Yönelme
İşletme topluma katkı sağlayacağını düşündüğü sosyal sorumluluk uygulama
alanlarından biri de, herhangi bir kuruluşun aracılığına başvurmadan direkt olarak kendi
yönetiminde bir kampanyayı yürütmesidir. Doğrudan sosyal amaca yönelme yaklaşımının
faydası, işletme ya da markaya ait olan mülkiyet hakkının sosyal sorumluluk uygulamalarıyla
da şüpheye yer bırakmayacak şekilde kendilerine ait olmasındadır.
Örnek olarak, İngiltere’de sosyal sorumluluk kampanyalarının öncüsü olarak tanınan
Pizza Express’in, Peter Boizot’un Veneziana pizzalarının satışlarından 20 yıl boyunca
topladığı parayla Venedik’in sorunlarına doğrudan eğilmesi.

10.10.3. Karma Yöntem
Karma yöntemde ya küçük bir sivil toplum kuruluşuyla henüz üzerinde çalışma
yapılmamış bir alanda dernek kurarak etkinlik düzenlenmekte, ya da büyük bir sivil toplum
kuruluşuyla özel bir proje geliştirilerek sosyal sorumluluk kampanyası düzenlenmektedir.
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Karma yöntem uygulamasında ise, saygın bir gönüllü kuruluşla ya da dernekle
gerçekleştirilen işbirliği, işletmeye itibar sağlamanın yanında dağıtım kanallarının
genişlemesine ve gönüllülerin katılımı gibi artı bir değer katmaktadır. Zaten güçlü bir marka
olan gönüllü kuruluşların, bünyelerinde barındırdıkları zengin deneyim birikimleriyle ticari
ürün ve hizmetlere yeni değerler eklemek konusunda önemli bir yarar sağladıkları da göz ardı
edilemez bir gerçekliktir (Pringle ve Thompson, 2000: 4).
İşletmeler, tanımladıkları ortak alanla ilişkili sevilen ve tanınan gönüllü kuruluşlarla
gerçekleştireceği işbirliği sayesinde, kendi faaliyet alanlarının en önemli unsurlarına
gönderme yaparak çok önemli faydalar elde edebilirler.

10.11. Pazarlamada Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
İşletmeler toplumdan kazandığını toplumun iyiliği için topluma vermeli, tüketicisini
tatmin ederken tüm toplumun iyiliğini de göz önünde bulundurmalıdır. Toplumsal pazarlama
olarak adlandırılan bu yaklaşım, uzun dönemli bir bakış açısını gerektirmektedir. İşletmelerin
pazarlama eylemlerinde de kurumsal sosyal sorumluluk bilincini taşımaları müşteri
memnuniyetini ve bağlılığını da beraberinde getirecektir. Gönüllü programların kendilerine
rekabet avantajı kazandırabileceğini gören işletmeler bunları stratejik amaçlar doğrultusunda
kullanmaya başlamışlardır. Bunu da Drumwright, Lihtenstein ve Braig, (2001) stratejik
hayırseverlik olarak adlandırmışlardır. Stratejik hayırseverliği gelenekselden ayırt eden yönü
stratejik hayırseverlik çabalarının daha çok ekonomik çıkarlar ile ilişkilendirilmesidir.
Örneğin; Johnson & Johnson'ın 1997 yılında çoğu tıp alanında kullanılmak üzere 52 milyon
dolarlık nakit ve 70 milyon dolarlık ürün yardımında bulunmasıdır. İşletmeler geleneksel
ve/veya stratejik hayırseverlik uygulamalarını çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilirler.

10.11.1. Sponsorluklar
Sponsorluk, "kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı olan sportif,
kültürel, sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi veya organizasyon
için para veya araç-gereç desteğiyle bütün faaliyetlerin planlanması, organizasyonu,
uygulanması ve kontrol edilmesidir"(Okay, 1998: 23-24). Toplumsal gelişime katkı sağlayan
bir eylem olarak sponsorluk, ülkemizde de birçok büyük işletme tarafından uygulanmaktadır.

10.11.2. Lisans Anlaşmaları
İşletmeler, kâr amacı gütmeyen kurumlar ile lisans anlaşmaları yaparak onların
isimlerini ve logolarını belli bir ücret veya kârdan pay karşılığında kullanarak avantaj elde
etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin; Amerikan Kanser Kurumu adını ve logosunu bazı
işletmelere kullanılmak üzere lisans anlaşması ile vermiştir (Clow ve Baack, 2004: 409). Kâr
amacı gütmeyen örgütler için böyle bir uygulama gelirlerinin artmasına ve kamuoyunda
konuyla ilgili farkındalık yaratılmasına neden olmaktadır. Burada isminin kullanım hakkını
verecek olan kâr amacı gütmeyen kurumların seçici davranması gerekmektedir. Aksi takdirde
lisans verdiği işletme ya da ürünle ilgili oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk lisansı veren
kurumun itibarını sarsacaktır.
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10.11.3. Sosyal İşbirlikleri
Stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kurumlar
arasında yakın ve iki tarafa da fayda sağlayabilecek uzun dönemli ortaklıklar kurmak için
gösterilen çabalardır (Berger vd. 2004). Bu tür ortaklıklarda kaynaklar, bilgi ve beceriler
paylaşılır. Bu çeşit ortaklıklara örnek olarak Avon'un 1993 yılında başlayan meme kanseri
kampanyası gösterilebilir. ABD'de Avon'da görev yapan 450,000 satışçı, meme kanseri ve
meme kanserinde erken tanının önemini müşterilere duyurmak için eğitim almıştır. Meme
kanseri tanısı konusunda 80 milyon broşür dağıtılmış ve bazı satışçılar da konuyla ilgili diğer
gönüllü eylemlere katılmışlardır.
18 Temmuz-13 Eylül 2007 tarihleri arasında ise OFF marka sinek kovar ürünleri ve
Kızılay işbirliği çerçevesinde "Kanınızı sivrisineklere değil Kızılay'a bağışlayın" kampanyası
düzenlenmiştir. Kampanya'nın amacı Türkiye'nin kan ihtiyacının bir bölümünü gönüllü kan
bağışı ile karşılamaktır. Bu kapsamda Kızılay'a kan bağışlarının yapılabileceği tam donanımlı
otobüs bağışlayan şirket, otobüsün üzerindeki logosuyla da aynı zamanda marka bilinirliğini
de arttırmaya çalışmıştır.

10.11.4. Amaca Yönelik Pazarlama
Amaca yönelik pazarlama "işletmenin sosyal bir konu, dava ya da fikre destek
olduğunu pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu süre içersinde elde edilen satış gelirlerinin
bir bölümünü bu sosyal konu veya davanın gerçekleşmesine çaba gösteren tarafa
bağlamasıdır." (wordpress.com/2007/08/16/amaca-yonelik-pazarlama/) Amaca yönelik
pazarlamanın sosyal işbirliklerinden farkı amaca yönelik pazarlamada kampanya süresince
ürün satışlarından elde edilen gelirin ya da kârın bir kısmının destek olunan sosyal davaya
aktarılmasıdır.
Amaca yönelik pazarlama uygulamaları, kurumun kimliği ile tercih edilen bir kâr
amaçsız ortağın ya da popüler bir olayın ilişkilendirilmesi ile işletmenin itibarını arttırabilir.
Bu tür uygulamalar, hem işletmeye hem de desteklenen tarafa ortak çıkarlar sağlar. Amaca
yönelik pazarlamanın, geleneksel pazarlama eylemlerinden temel farkı tüketicilerin hem
mantığına hem de kalbine seslenmesidir. Bu nedenle daha güçlü ve uzun dönemli ilişkiler
yaratma şansı daha fazladır.
McDonalds amaca yönelik pazarlama uygulamalarında odaklanmayı tercih eden
şirketlerden birisidir. McDonalds'ın 1974'den bu yana çocukları hastanede tedavi görürken
yardıma ihtiyacı olan ailelere destek vermek için açmış olduğu Ronald McDonald evleri
20'den fazla ülkede faaliyette bulunmakta ve her gece 5000 den fazla odasıyla ihtiyaç sahibi
ailelere ev sahipliği yapmaktadır. McDonald's Çocuk Evleri Amerika Birleşik Devletleri'nde
faaliyet gösteren 819.000 sivil toplum kuruluşu arasında en saygın ilk 100 yardım kuruluşu
arasında yer almaktadır. Türkiye'de 2001 yılında faaliyete geçen McDonald's Çocuk Vakfı,
bugüne kadar; çeşitli hastanelerde, hasta çocuklara ve ailelerine yönelik; birçok projeyi hayata
geçirmiştir (http://www.mcdonalds. com.tr/cocuk_vakfi/cocuk_vakfi.asp).
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Türkiye'de ise Danone'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Milli Eğitim
Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü "Gülümseyen Gelecek Ana sınıfları" projesi sayesinde 2004
yılından bu yana 81 ilde 250’nin üzerinde anasınıfı yapılarak binlerce çocuk anaokulu
eğitimine kavuşturulmuştur. Danone bu projeye, Danone doğal yoğurt ve süt ürünlerinin
satışından elde ettiği gelirlerin bir bölümünü aktarmaktadır.
Amaca yönelik pazarlama eylemleri, işletmeye bir takım faydalar sağlamaktadır Bu
faydalar (Kotler ve Keller, 2006: 710):
•

Toplumsal refahı arttırır.

•

Farklılaştınlmış bir marka yaratılmasında ve konumlandırılmasında etkili olur.

•

Müşteriler ile güçlü bağlar kurmaya yardımcı olur.

•

Devlet görevlileri ve diğer karar vericiler gözünde işletmenin imajını güçlendirir.

Aynı zamanda desteklenecek olayın seçiminde hedef kitlenin önem verdiği konuların
belirlenmesi de önem taşımaktadır. Hem işletmenin, hem de müşterilerin benzer değerleri
paylaştığı davalarda müşterinin işletmeye duygusal anlamda daha çok bağlanacağı
söylenebilir. Bu nedenle hedef kitlenin beklentileri desteklenecek davanın seçiminde büyük
önem taşımaktadır. Ancak doğru olayı seçmek kolay olmayabilir. Örneğin bir sigara şirketinin
akciğer hastalıklarının azaltılması için çalışması inandırıcı ve etkileyici olmayacaktır.

10.11.5. Yeşil Pazarlama
Geçtiğimiz yıllarda gelişmiş ülkelerdeki pazarlamacıların karşılaştıkları ve çözmeleri
gereken önemli sorunlardan birisi, çevreye zarar vermeyen uygulamaların gerçekleştirilmesi
olmuştur. "Yeşil Hareket" olarak adlandırılan çevreyi koruma bilinci, toplumun belli bir
kesimi tarafından benimsenmiştir. Toplumun çevreye karşı bu hassasiyeti, işletmelerin de bu
konuya eğilmelerine, çevreye en az zarar verecek stratejileri geliştirmelerine ve gerekli
düzenlemeleri yapmalarına neden olmuştur (Odabaşı, 1992:4).
Bu gelişme pazarlama uygulamalarına da yansımaktadır. Pazarlama sisteminin amacı;
sadece tüketicilerin beklentilerini karşılayarak tatminlerini en üst düzeye çıkarmak değil;
yaşam kalitesini de en üst düzeye çıkarmak olmalıdır. Yaşam kalitesi; sadece ürünlerin nicelik
ve niteliği değil, aynı zamanda çevrenin kalitesi demektir.
Yeşil pazarlamanın diğer bir boyutu ise yeşil işbirlikleridir. İşletme, çevreci vakıf ya
da dernekler ile işbirliği içine girerek çevreye karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye
çalışabilir. Örneğin Kent Gıda, Oyak Bank, Aygaz, Migros gibi şirketler TEMA (Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı); Eti, Tariş, Tetrapak,
Eczacıbaşı gibi işletmeler de ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme
Vakfı) ile işbirliğine girmişlerdir.
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1970 ve 1980'lerde meydana gelen bir dizi çevresel felaket tüketicilerin bu konudaki
duyarlılığını arttırarak satın alma güçlerini çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde
kullanmalarına yol açmıştır. Buna karşın, bazı araştırmacılar, yeşil pazarlamanın beklenen
gelişmeyi gösteremediği ve tüketicilerden beklenen ilgi ve desteği sağlayamadığını
vurgulamaktadır. Toplumun bilinç düzeyinin, eğitim ve gelir durumunun düşük olması
tüketicilerin yeşil pazarlamaya desteğini olumsuz etkileyebilmektedir.

10.12. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yönetilmesi
Bir KSS projesine başlamadan önce fikir geliştirme ve hazırlık sürecinde titiz bir
çalışma yapılması, hangi toplumsal soruna eğilrnek istendiğine karar verilmesi, sorunun
boyutları ve hangi ölçekte olduğu önemlidir. Bir KSS projesini başarılı yapan etkenler şu
şekilde sıralanabilir (Özçelik, 2009:11):
•

Projenin sürdürülebilir olması,

•

Projenin kuruma uygun olması, net mesajlar içermesi,

•

Toplumsal ihtiyaç ve duyarlılıklara uygun olması,

•

Üst yönetimin projeye sahip çıkması,

•

Uygun proje ortaklıkları kurulması,

•

Kurum çalışanlarının projeyi desteklemesi ve içselleştirmesi,

•

Projenin konusunun ve uygulamasının etik standartlara uygun olması,

•
açması,

Özellikle hedef kitle üzerinden istenilen etkiye, bir davranış değişikliğine yol

•

Projenin iletişim stratejisinin belirlenmesi,

•

Varsa kurumun bayi ağı/satış temsilcilerinin değerlendirilmesi,

•

Projenin her yıl ölçümlenmesi ve bir

değerlendirme sürecinden geçirilmesidir.

10.13. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Raporlanması
Kurumsal sosyal sorumluluk raporları farklı paydaşların finansal ve finansal olmayan
beklentilerini karşılamak için harcanan ortak çabayı açıklayan metinlerdir. Bu bağlamda
hayırseverliğin ve yasal uygunluğun ötesine geçen anlamları içermektedir.
Finansal raporlamada olduğu gibi, KSS raporlaması da güvenir, tutarlı ve
karşılaştırılabilir olmalıdır. Bunun için de önceden belirlenmiş standartlara uygun raporlama
yapılmalıdır. Bu tür raporlama hem hakkında raporlama yapılan işletmelere, hem de raporları
kullanan kişi ve kurumlara uygulama ve değerlendirmede büyük fayda ve kolaylık
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sağlamaktadır. Dünyanın en büyük işletmeleri yıllık olarak Faaliyet Raporlannın yanında KSS
Raporları da yayınlamaktadır ve yine bunları (Faaliyet Raporları gibi) internet üzerinden
duyurmaktadırlar.
Günümüzün büyük işletmeleri kurumsal sosyal sorumluluk başlığı altında neler
yaptıklarını yıllık faaliyet raporuna ek birkaç sayfa değil de "ayrı bir rapor olarak"
yayınlamaktadır. Örneğin Koç Grubu 2008 yılında yayınladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Raporu (Koç Grubu Web Sitesi, 2009: 6).
Kurumsal sorumluluk raporlarında yapılan icraatlar gösterilir. Bu raporlar sosyal
sorumluluk yatırımı analistleri için özel bir bilgi kaynağıdır. Etkili KSS raporları:
•

Doğru, şeffaf ve güvenilir olmalı,

•

İşletmenin faaliyetlerini işletme amaçları ve stratejileri kapsamında tanımlamalı,

•

En iyi uygulamalara ve geniş çapta kabul görmüş standartlara referans vermeli,

• Kendi performans değerlendirmelerini yapabilmeleri için paydaşlara uygun
ayrıntılar sunmalı,
•

Gelecekteki performansı ölçmek için temel sunmalıdır.

Finansal olmayan raporların (örneğin KSS Raporlarının) belirli bir standart (şablon)
çerçevesinde hazırlanması, bu raporların anlaşılabilir olmasını arttırır. Belirli bir standartta
hazırlanan raporlan birbiriyle karşılaştırmak ve gelişmeleri izlemek kolaydır. Girişimi ve
Küresel İlkeler Sözleşmesi, (GRI: The Global Reporting Initiative) bu amaçla hazırlanmış bir
kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal performansına dair genel kabul görmüş bir raporlama
çerçevesi olarak kabul edilebilir (GRI Web Sitesi, 2009).

10.14. Sponsorluk
Sponsorluk faaliyetleri günümüzün rekabete dayalı piyasa koşullarında kuruluşların
çeşitli avantajlar elde etmek, varlıklarını sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla
yaptıkları iletişim faaliyetleri içerisinde, her geçen gün artan bir biçimde varlığını
sürdürmektedir.
Manfred Bruhn’a göre sponsorluk, bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak
amacıyla spor, kültür sanat ve sosyal alanlarda çeşitli kişi, kuruluş ve organizasyonlara ayni,
nakdi veya başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve
kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan, taraflar arasında karşılıklı olarak birbirine fayda
sağlamaya yönelik olarak yapılan bir iş anlaşmasıdır.
Sponsorluk iki taraflı olarak bir fayda ilişkisine dayanan, önceden belirlenmiş kuruluş,
ürün veya marka hedeflerini gerçekleştirmek için bir durum analizi yapılarak belirlenen
hedeflere göre yapılacak faaliyetlerin tek tek planlanması, organize edilmesi, uygulanması ve
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faaliyet sonucunda elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi sürecini kapsayan, hangi
alanlarda ve ne şekilde yapılabileceğini ve tarafların karşılıklı çıkarlarını korumak amacıyla
yazılı bir anlaşmaya dayalı olarak gerçekleştirilir.
Sponsorluk, bir sponsorun imajı, kimliği, markaları, ürünleri/hizmetleri ile sponsor
edilen olay, etkinlik, örgüt ve birey arasında olumlu bir bağdaştırma sağlamak amacıyla ve
anlaşmalı olarak, finansman veya diğer tür destek sağlandığı bir iletişim yöntemi olarak
tanımlanmaktadır. Tanımda yer alan sponsor, destek sağlayan kurum, sponsor edilen ise, olay
ve etkinliklerle ilgili dolaylı ve dolaysız destek alan birey, örgüt veya kurumdur (Çoban,
2003: 213-229)
Sponsorlukla ilgili tanımların büyük bir kısmında sponsorluğun ticari kuruluşlarca
yapıldığı ifade edilse de devlet veya yerel kuruluşların da sponsorluk faaliyetlerinde
bulundukları görülmektedir. Dolayısıyla sponsorluğu sadece ticari kuruluşların yaptığını
söylemek yanlış olacaktır.
Sponsorluğun tarihi oldukça eskidir. Sponsorluk başlangıçta sanat koruyuculuğu
olarak başlamıştır. Yüzyıllar boyunca hükümdarlar, krallar, soylu aileler ve varlıklı aileler
yaşadıkları toplumda ünlerini artırmak için yetenekli olan sanatçıları korumuşlardır. Sanatı ve
sanatçıyı koruyan kimselere de sözlüklerde "mesen" denilmiştir. Sanatçıları koruma işine de
mesenlik denilmiştir. Mesen sözcüğü de Roma imparatoru Augustus'un yakın dostu ve
danışmanı olan Gaius Elini us Maecenas'ın isminden gelmektedir. Ancak, pazarlama ve
reklam amaçlı çağdaş anlamda ilk sponsorluk 2.Dünya savaşından sonra ABD’ de ortaya
çıkmış, 1970 yılında da Avrupa’da yaşama geçirilmiştir. İlk kez Fransa’da “şirketlerin
Yurttaşlık Görevini Yapması” olarak değerlendirilmiş ve bu görüş daha sonra bir slogana
dönüştürülmüştür (Bülbül, 2004: 86).

10.14.1. Sponsorluğun Önemi ve Yapılma Nedenleri
Özellikle son yıllarda pek çok sanat gösterilerinin sponsorların yardımı olmadan
gerçekleştirilememesi sponsorluğun önemini ortaya koymaktadır. Almanya ve İsviçre’de
yapılan istatistik verilerine göre bu ülkelerde sponsorluk, başta sportif faaliyetler olmak üzere
hemen hemen bütün alanlarda geniş bir uygulama alanına sahip olup, sponsorluk için yapılan
harcamalar her yıl katlanarak artmaktadır. Sponsorluk yeni sayılabilecek bir kavram olmakla
birlikte, kısa sürede çok büyük gelişme göstermesinin önemli sebebi olarak, sponsorluğun
klasik anlamdaki reklama nazaran daha avantajlı özellikleri bünyesinde taşıması
gösterilebilmektedir (Grassinger, 2003: 30-31)
Sponsorluk, tanıtıma ihtiyaç duyan çevreler için reklama nazaran daha geniş imkânlar
sunan iletişim aracıdır. Sponsorlukta sponsor, kamuoyunu ilgilendiren her türlü alanda çok
geniş bir hareket serbestliği içinde hareket ettiği için reklamda söz konusu olabilecek haksız
rekabetin ortaya çıkma ihtimali çok azdır. Sponsorluk klasik anlamda reklam olmadığı için
bazı ürünlere getirilmiş olan reklam yasakları sponsorluk bakımından geçerli olmamaktadır.
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Kuruluşun halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılması açısından sponsorluk çok uygun
bir faaliyettir. Çünkü, sponsorluk yapan kuruluş topluma karşı olan sorumluluğunu,
kendisinin yönlendirmediği bir faaliyeti desteklemekle yerine getirerek hem topluma hizmet
etmekte, hem de kuruluş imajının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Sponsorluk ve halkla
ilişkiler faaliyetinin tespit edilmesi ve seçilen alanlarda faaliyette bulunulmasına karar
verilmesinde, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesi de yer alarak kuruluşların
sosyal yükümlülükleri ön plana çıkmaktadır ( Budak ve Budak, 2004:233).
Yapılan her sponsorluktan, her kurumun belirli bir talebi vardır. Kuruluşlar, farklı
sebeplerle benzer olayların sponsorluğunu yapabilirler. Genel olarak kuruluşlar, sponsorluk
faaliyetlerini imajlarını sağlamlaştırmak, kurum kimlikleri oturtmak, halkın gözünde iyi bir
kuruluş olarak algılanmak, faaliyette bulunduğu topluma faydalı olmak, kuruluşun tanıtımını
gerçekleştirmek maksadıyla yapmaktadırlar.
Kurumların sponsorluk faaliyetleri sponsor ve sponsorluğu yapılan taraf olmak üzere
iki tarafı kapsar. Sponsorun yaptığı katkının türüne göre;
• Mali destekte bulunanlar,
• Malzeme ve teçhizat desteğinde bulunanlar,
• Hizmet desteğinden bulunanlar,
Sponsorlar yaptıkları katkının büyüklüğüne göre,
• Ana sponsor
• Yan sponsor olarak adlandırılabilirler.
Kurumların sponsorluğa verdiği öneme göre;
• Pasif,
• Aktif,
• Odaklanmış, olarak sınıflandırılabilirler.
Pasif sponsorlukta kurum fazla bir bedel ödemeden küçük bir destekte bulunur. Aktif
sponsorlukta, sponsorluğa önem vererek birden fazla alanda büyük destekler sağlar.
Odaklanmış sponsorlukta ise, sponsorluğu yapılmamış alanlarda planlı ve sürekli bir destek
söz konusudur. Özellikle, aktif ve odaklanmış sponsorlukla kurum itibarının güçlendirilmesi
ve sürdürülmesi sağlanabilir.

10.14.2. Sponsorluk Amaçları
Kuruluşların genel olarak sponsor olma nedenlerini bir çok araştırmacı ve yazar kurum
kimliğinin tanınmasına ve pekişmesine katkıda bulunmak, kuruluşun ismini hedef gruplara
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duyurmak, kuruluşun tanıtımına katkıda bulunmak, kurum imajını güçlendirmek, kurum
kültürünü geliştirmek, topluma katkıda bulunarak halkın iyi niyetini kazanmak, kurum içi
iletişimi desteklemek, personelin motivasyonunu ve kuruluşlarına karşı olan sadakatlerini
artırmak, kitle iletişim araçlarında yer almak, yeni bir ürünü tanıtmak, satışları desteklemek
ve çeşitli eğlence imkanları sunmak şeklinde açıklamaktadır. Diğer yandan, sponsorluğun
kurumlara sağladığı vergi muafiyetinin yanı sıra, toplumsal duyarlılıklarını hedef kitlelerine
sunmak için önemli fırsatlar vermesi de sponsorluğu kuruluşlar açısından cazip hale
getirmektedir (Peltekoğlu, 2007:366).
Kuruluşların sponsorluk yapmalarının nedenlerini (reklam, halka ilişkiler, pazarlama)
kesin çizgilerle birbirinden ayırmak zordur. Yapılan sponsorluk faaliyetinin amaçları zaman
zaman birbiri içine girmiş bir şekilde olduğu için kesin bir sınırlandırmaya girmeden
sponsorluğun amaçlarını; halkla İlişkiler, reklam ve pazarlama amaçları olarak üç grup olarak
açıklayabiliriz (Okay,2005:441-443)
Sponsorluğun Halkla İlişkiler amaçları;
•

Kurum kimliğini pekiştirmek,

•

Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak,

•

Kurum imajını pekiştirmek,

•

Halkın iyi niyetini kazanmak,

•

Medyanın ilgisini çekmek,

•

Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence imkânları oluşturmaktır.

Pazarlama İletişimi Kapsamında Sponsorluk Faaliyetlerinin Önemi
•

Halkın takdirini kazanmak,

•

Medyanın dikkatini çekmek,

•

Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence olanakları oluşturmak.

Sponsorluğun reklam amaçları;
•

Medyada reklamı yasaklanan ürünleri duyurmak,

•

Ürünlere destek sağlamak,

•

Başka reklam imkanlarını kullanmak.
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Sponsorluğun pazarlama amaçları;
•

Bir ürünü piyasaya yerleştirmek,

•

Pazarlama politikasında değişiklik yapmak,

•

Yeni bir ürünü lanse etmek,

•

Ürün kullanımını teşvik etmek,

•

Satıcıları teşvik etmek,

•

Uluslararası pazarlama çalışmalarına fayda sağlamak.

10.14.3. Sponsorluk Türleri
Kuruluşlar belirlediği hedeflere ve hedef kitlelerine ulaşmak için farklı sponsorluk
alanlarını ve çeşitlerini tercih edebilirler. Amerika’da yayınlanan IEG Sponsorship Report ‘a
göre 2008 yılında Dünyadaki toplam sponsorluk harcaması % 14.7 oranında artarak yaklaşık
43.5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüme hızı sponsorluğun tanınma ve farklılaşma çabası
doğrultusunda gelecek dönemlerde etkisinin daha çok artacağını göstermektedir. Öte yandan
sponsorluğun uygulama alanları da bu alanların toplam sponsorluk bütçesindeki payı da
farklılıklar gösterir. Örneğin sponsorluğa ayrılan bütçenin % 69’u spora, % 10’u müzik
organizasyonları ve konserlere, % 9’u sosyal sorumluluk projelerine, % 4’ü festival, fuarlara,
% 5’i sanata % 3’ü diğer konulara ayrılmaktadır
(http://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/en-hizli-buyuyen-pazarlama-yontemi,
11/06/2017). Farklı amaçlara hizmet eden değişik sponsorluk alanları ve türleri aşağıdaki gibi
açıklanmıştır.

10.14.3.1.Spor Sponsorluğu
Sponsorluk çeşitleri arasında en geniş yeri alan spor sponsorluğu, özellikle ürünlerini
ve hizmetlerini kısa zamanda büyük kitlelere tanıtmak isteyen kurumlarca yapılmaktadır.
Çünkü bu tip sponsorluk ile geniş kitlelere hitap edilebilmektedir (Budak ve Budak, 2004:
241).
Sponsorları bu alana yönelten sebeplerin arasında, sporun hedef kitlelere daha kolay
ulaşması ve kitle iletişim araçlarının da spor olaylarına çok fazla yer vermesi bulunmaktadır.
1896 Olimpiyat Oyunları’nın resmi programına reklamların yerleştirilmesiyle, sponsorluğun
ilk defa ticari kullanımı gerçekleşmiştir. Coca-Cola tarafından 1928 Olimpiyatları’nda, ilk
olarak örnek ürün dağıtımı hakları alınmıştır. 1975’li yıllardan sonra, sponsorluğun bugünkü
algılandığı biçimiyle çağdaş kurumsal spor sponsorluğu görülmeye başlanmıştır ( Okay ve
Okay, 2005: 445)
Aşağıdaki üç şekilde spor sponsorluğu değerlendirilmektedir.
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a) Bireysel Sporcuların Sponsorluğu
Firmanın kendi reklamını yapması ana amaç olup, mali destek ön plandadır.
Oyuncunun formasında firmanın logosunun veya isminin bulunmasına bu sponsorluk
çeşidinde karşılaşılır. Kişinin sadece spordaki başarısına bakmak, sponsor olunacak sporcu
saptanırken yeterli değildir. Sporcunun günlük hayatına da önem verip vermediği
incelenmelidir.
b) Spor Takımlarının Sponsorluğu
Mali destek, bu türde daha çok öne çıkmaktadır. Sponsor firmaların kıyafetlerini, spor
takımlarındaki oyuncular üzerlerinde taşırlar veya reklamlarında yer alabilirler. Oyun
alanındaki reklam panolarında yine sponsor firmanın ismi bulunabilir (Budak ve Budak,
2004:241-242). Takım sponsorluğu yapmanın riski, bireysel sporcuların sponsorluğunu
yapmaktan daha azdır. Sponsor kuruluşun erişmek istediği hedef gruplar ile spor takımının
hitap ettiği hedef grup arasında bir ahengin olması da spor takımlarının saptanmasında göz
önünde bulundurulmalıdır. Sponsor kuruluşların, seyirciler tarafından daha çok tanınması,
takım sponsorluğuna kitle iletişim araçlarında daha çok yer verilmesine ve bazı
müsabakaların televizyondan naklen yayınlanmasına bağlıdır. Bir sponsor, hedef gruplara
erişmek için birden fazla takımı destekleyebilir. Bu konuda en bilindik örnek Beko firmasının
adı ile anılan Türkiye Basketbol 1. Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ile son dönemde oldukça ses
getiren Avrupa’nın en büyük Basketbol ligi olan Eurolig’in Türk Hava Yolları Eurolig
(Turkish Air Lines Euroleague) olarak anılması gibi.
c) Spor Organizasyonlarının Sponsorluğu
Resmi sponsorlara oldukça fazla gereksinim duyulmaktadır, çünkü para, malzeme gibi
araçlarla desteklenen spor organizasyonlarında maliyet çok fazladır ( Okay ve Okay, 2005:
447). Bu organizasyonlarda, teçhizat veya para yardımı söz konusu olup saha kenarlarındaki
reklam panolarında, oyuncuların formalarında, malzemelerin, eşantiyonların, taşıtların
üstünde kurumun adı ve logosu yer alabilir (Budak ve Budak, 2004: 242).

10.14.3.2.Kültür-Sanat Sponsorluğu
Kurumun kültürel ve sanatsal çalışmaları, bu sponsorluk çeşidinde desteklenmektedir.
Kurumların hedef kitleleriyle yakın bir iletişim kurması, kültür sanat sponsorluğu ile
mümkündür. Müzik, sergi, gösteri sanatları, yayınlar, film ve program sponsorluğu kültür
sanat sponsorluğu içerisinde yer almaktadır. Hedef kitlenin demografik özelliklerinin
araştırılması ve bu yönde uygun alanın saptanması, kültür ve sanat sponsorluğunun hangi
konuda yapılacağına karar vermeden önce gerekmektedir. Konser, açılış, sergi, tarihi eserler,
kazı çalışmaları, restorasyon, müze, kütüphane arşiv oluşturma, yenileme, düzenleme
çalışmaları, el sanatları, festivaller, belgeseller, gösteriler, yarışma gibi etkinlikler ya da
doğrudan bir sanatçı, orkestra ya da koronun desteklenmesi olarak ortaya çıkan kültür sanat
sponsorluğu gösteri sanatları, müzik, sergiler, yayın ve radyo televizyon programları olmak
üzere beş ana başlıkta sınıflandırılabilir.
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Kültür sanat sponsorluğu başlığı altında ele alınan bir başka sponsorluk türü ise kitap,
dergi, yıllık, araştırma raporu, rehber gibi yayınların desteklendiği yayın sponsorluğudur. Bu
konuda en bilinen örnek Guiness Rekorlar Kitabı’dır.

10.14.3.3. Sosyal Sponsorluk
Kuruluş hakkında pozitif duyguların meydana gelmesinde, sosyal sponsorluk alanında
uygulamış oldukları faaliyetlerin, halk tarafından desteklenmesinin önemli bir etkisi vardır.
Sponsorluğun algılamaya yönelik hedeflerine ulaşmada, önemli rol oynayan faktörler
arasında, hayırseverlik ve bağış gibi görünen sosyal sponsorluk faaliyetleri de bulunmaktadır (
Okay ve Okay, 2005: 456).

10.14.3.4. Çevre Sponsorluğu
Firmalar, çevre sponsorluğu uygulaması içine, doğanın dengesini korumak, yeşilliğin
yok olmasını önlemek ve bu yönde kendi adları ile ilgili pozitif bir imaj oluşturmak veya
mevcut imajlarını güçlendirmek amacıyla girebilirler.

10.14.3.5. Eğitim Sponsorluğu
Bir okulun, kütüphanenin, çeşitli bilimsel projelerin desteklenmesi bu tip
sponsorluklar kapsamında yer almaktadır. Üzerinde firma adı yazılı teçhizat desteği veya
firmanın adının okuldaki bir kürsüye verilmesi, eğitim sponsorluğunun kapsamı içerisine
girmektedir.

10.14.3.6. Sağlık Sponsorluğu
Bu sponsorlukta yapılan faaliyetler, kliniklerin, hastanelerin desteklenmesi, türlü
hastalıkların önlenmesi hususunda olmaktadır.

10.14.3.7. Macera-Seyahat Sponsorluğu
Bu sponsorluk çeşidi son yıllarda oldukça popüler olmuştur. Kurumlar, uzun süreli
deniz, kara, hava yolu ile yapılan geziler ve keşifler gibi bütün toplumun dikkatini çekecek
faaliyetlerle adlarını duyurmak için, bu faaliyetlere sponsor olmaktadırlar.

10.14.4. Kurumların Sponsor Olma Nedenleri
Son yıllarda, kimi kuruluşlar, özellikle özel sektör, sundukları hizmet veya ürünü
hedef kitlelerine tanıtmak, onlar üzerinde kurum imajını oluşturmak ve güçlendirmeyi
hedeflemektedirler. Böylece, dolaylı yoldan ve genellikle de uzun bir dönemi kapsayan süre
içinde, hedef kitlelerinin satın alma tercihlerini etkilemek üzere sponsorluk uygulamalarına
yönelmektedirler.
Hem sponsor olan kuruluş hem de desteklenecek kişi ya da grupların birbirlerinden
karşılıklı yarar beklentisi söz konusudur. Kimi kuruluşlar, desteklenecek etkinliğe ana sponsor
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olabilecekleri gibi, sadece yan sponsor da olabilirler. Bu etkinliğin şartlarını beklentilerini de
içerecek şekilde yazılı olarak belirtirler. Ana sponsor ya da yan sponsorların destekledikleri
etkinliğin kişi ya da gruplarından beklentileri, aradaki fark az da olsa farklıdır (Brückner ve
Schormann, 1996: 50-54).
Ana sponsorların beklentileri:
•

Tüm basılı materyal ve reklam gereçlerinde logo kullanabilmek,

•

Katalog, program ve dergilere reklam verebilmek,

•

Davetiye almak,

•

Müşteri ve çalışanları için imkanlar yaratmak,

•

Ürünü tanıtma olanağı elde etmek,

•

Resmi destekleyici tanımını bir süre kullanabilmek olarak adlandırılabilir.

Yan sponsorların beklentileri
•

Basın toplantılarına katılmak,

•

Panolarda yer almak,

• Tüm program içinde tek bir gösterinin sponsorluğunu yapmak ve firmaya ait bir
gösteri düzenlemek,
•

Katalogda firma adının anılması, reklamının basılması,

•

Reklam gereçlerinde kuruluş logosuna yer verilmesidir, şeklinde sıralanabilir.

10.14.5. Sponsorluktan Sağlanabilecek Başlıca Yararlar
Sponsorluktan sağlanabilecek başlıca yararlar;
• Kuruluş ve sponsor olunan olayların bağdaştırılmasıyla, firmanın belirtilen olayın
imaj ve prestijini paylaşması,
• İşletmenin geleneksel kitle iletişim araçlarındaki yığılmalardan kurtulabilmesi,
geleneksel reklam medyasındaki kalabalıktan sıyrılma ve ön plana çıkması,
• Bazı olayların, hedef pazarın özel bölümlerine, mesela üst gelir grupları,
yatırımcılar ve özel yaşam şekline sahip gruplara, ulaşmakta yararlı olabilmesi,
• Sponsorluğun, öteki pazarlama iletişim alt karması araçlarıyla bağdaştırılarak
sinerjik etki oluşturma isteği,
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• Sponsorluğun doğal sonucunun, sponsor edilen olayla ilgili haberleri ulaştırmak
için propaganda oluşturması,
•

Tüketicilerin medya alışkanlıklarındaki değişim ihtiyaçlarına cevap verme şansı,

• Toplumun ve türlü kamuoyu gruplarının (firma bağlantılı veya firma dışı) onayını
kazanma şansı,
• İletişim ve promosyon gayretlerini hedefleyebilme fırsatı ve olanağı sağlaması
olarak sıralayabiliriz.

10.14.6. Sponsorluk Faaliyetinin Değerlendirilmesi
Sponsorluk faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek için öncelikli olarak sponsorun neyi
veya neleri gerçekleştirmek istediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yönetimin "ilgi
duyduğu bir kişi veya alanın" desteklenmesi de sponsorluğun etkinliğini tespit etmede zorluk
oluşturacaktır. Bunun yanında uygulamada pek çok sponsorluk faaliyetinin etkinliğinin
değerlendirilmediği görülmektedir. Sponsorluğa büyük paralar yatıran kuruluşların
sponsorluğun değerlendirilmesinde gereken önemi, özeni göstermedikleri ve bu konu için
bütçeden herhangi bir pay ayırmadıkları görülmektedir. Yapılan sponsorluk faaliyetlerinin
değerlendirilmesinin yapılmamasının bir nedeni de sponsorluktan sorumlu olan kişilerin
değerlendirme yapmaya isteksiz olmaları yüzündendir. Çünkü değerlendirmeyle bireyler
kendi mesleki kariyerlerini, faaliyetlerini sorgulamakta, başarısız olmaları halinde işlerini
kaybedebileceklerini bilmektedirler.
Genel olarak sponsorluk konusu incelendiğinde sponsorluk faaliyetlerinin her zaman
teori çalışmalarından önce geldiği görülmüştür. Dünyada ve Türkiye'de yapılan sponsorluk
çalışmaları genellikle tecrübeye dayalı olarak yapılmış ve ne yazık ki her zaman akademik
araştırmalara açık olmamıştır. Sponsorluk konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde daha
çok bu çalışmaların makro düzeyde kaldıkları yani daha çok hangi şirketlerin hangi olayları
ne amaçlarla desteklediklerini tespit etme amacıyla yapıldığı, mikro düzeyde yani yapılan
sponsorluk faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkilerinin neler olduğu, sponsor ve
sponsorluk faaliyetleri hakkında neler düşündükleri gibi konularda pek yapılmadığı
görülmektedir.(http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sponsorluk.pdf,
12/06/2017).
Sponsorluğu değerlendirmede bir sponsorun pazarın belli bir kesimine hitap etmek
istediğinde sponsorluk faaliyetine katılanların yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik olarak hangi
gruplara girdiğini bilmesi, başarısını değerlendirmek istediği hedef gruba seslenip
seslenmediğini ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca spor faaliyetlerini seyredenlerin
karşılaşmalardan önce ve sonra görüşleri alınarak yapılan sponsorluğun kuruluşun belirlediği
hedeflere ulaşma açısından başarıya ulaşıp ulaşmadığını belirlemede etken olacaktır.
Pazar, ürün veya markayla ilgili hedefler bakımından satışlarda bir artışın olup
olmadığı da sponsorluğun değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.
328

Sponsorlukla ilgili değerlendirmeler çeşitli yollarla yapılabilir. Bunlar: Gözlem yapmak, soru
sormak, pre-testler, sponsorluk sırasında yapılan testler, post-testler, araştırmalar, laboratuvar
deneyi, alan-saha deneyi ve çeşitli anket uygulamaları şeklinde olabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu ders kapsamında sosyal sorumluluğun tanımı yapılarak, işletmelerde sosyal
sorumluluğun sınırları, yasal gerekliliklere karşı gönüllü sosyal sorumluluk ve kurumsal
sosyal sorumluluk konuları, KSS alanında temel olarak ele alınan yaklaşım ve modeller
açıklanarak, kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere ve tüm paydaşlara sağladığı faydalar,
işletmelerin ilişkili olduğu sosyal sorumluluk alanları, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
ve kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibarla ilişkisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve
pazarlama uygulamaları ve işletmelerin büyüyüp gelişmesinde, kamuoyu oluşturmak, şirketin
tanıtımını yapmak, marka imajını geliştirmek, tüketiciler üzerinde olumlu bir farkındalık
yaratmak için kullanılan bir pazarlama karması elemanı olan sponsorluk faaliyetleri detaylı bir
şekilde bu ünitede açıklanmıştır.
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Uygulamalar
Türkiye’de Yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
2004 yılında Doğan Gazetecilik’in başlattığı özellikle Milliyet gazetesi markasının öne
çıkarıldığı Baba Beni Okula Gönder projesi, Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı
Hanzade Doğan Boyner tarafından ortaya çıkarılmış önemli bir proje. Projenin amacı;
Türkiye’de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak
zorunda kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasıdır. Özellikle ülkemizin doğu
illerinde önemli bir problem olarak ortaya çıkan kız çocuklarının okullara gönderilmemesi
durumunun aşılması için büyük farkındalıklar yaratan bu proje, ülkemizdeki KSS projeleri
içerisinde en anlamlılarından biridir.
Kardelenler
Türkiye’nin en eski KSS projelerinden biri olan “Kardelenler”, Turkcell’in
gerçekleştirdiği en büyük etkiye sahip KSS kampanyası durumunda. 2000 yılında ilk adımları
atılan projede amaç kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak idi. Özellikle 2007
yılında Süreyya Ciliv’in CEO olması ile hız kazanan projede, bugüne dek 100.000 burs
verilmiş ve 28.000 kız çocuğuna ulaşılmış. Her yıl 10 bin kız çocuğuna burs verilen proje,
meyvelerini de toplamaya başladı. Proje ile eğitim öğretim hayatını başarı ile bitiren 15.000
kız çocuğu mezun oldu. Turkcell’in Kardelenler dışında da, özellikle eğitim alanında
gerçekleştirdiği pek çok proje mevcut, fakat “Kardelenler” 13 yıl sonunda Turkcell
markasından bağımsız bir hal aldı, hatta National Geographic belgesellerine konu olan proje
Türkiye’ye önemli artılar sağlayan bir KSS kampanyası olarak girişimlerine devam ediyor.
Temiz Tuvalet
2000 yılında tohumları Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tarafından atılan,
“Temiz Tuvalet” projesinin amacı, toplumda tuvalet temizliği konusunda farkındalık
yaratarak, bu konu üzerinde hassasiyet uyandırmaktı. İşe ilk önce kendi istasyonları ve
personelleriyle başlayan Opet, daha sonra köy ve kasabalarda halka, okullarda öğrenci ve
öğretmenlere verilen eğitimler ve seminerler ile projeyi geniş kitlelere ulaştırmayı bildi.
Toplamda 5.250 saat eğitim verilen proje, 72 ilde 7 milyonu aşkın kişiye tuvalet temizliği
konusunda bilgilendirme yapmayı başardı. MEB, TCDD, İBB başta olmak üzere pek çok
kamu ve sivil toplum kuruluşu ile de ortaklaşa yürütülen eğitimlerde projenin hızla
yayılmasını ve etkisinin artmasını sağladı. Ek olarak dağıtılan bilgilendirici broşürler ve el
kitapçıkları ile de eğitimlere katılamayan halka ulaşıldı. Önemli ölçüde başarı sağlanan proje,
aldığı pek çok KSS ödülü ile de başarısını taçlandırarak, KSS projeleri arasında kendisine
önemli bir yer edindi.
Eti Çocuk Tiyatrosu
Eti tarafından başlatılan “Çocuk Tiyatrosu” projesi, hayatlarına yeni açılımlar, yeni
ufuklar sunarak yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunabilecek tiyatro sanatının
çocuklarımız ile buluşturulmasını amaçlamıştır. Onlara tiyatro salonlarında, en güzel anları,
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duyguları yaşatmayı hedefleyen proje bugüne kadar Türkiye’yi 8, KKTC’yi 6 kez dolaştı. 1.5
milyon çocuğu tiyatrolarda misafir eden “Eti Çocuk Tiyatrosu” Hakkari’den Edirne’ye,
Lefkoşa’dan Üsküp’e yüz binlerce çocuğa tiyatro sevgisi aşılıyor. 2.000’den fazla tiyatro
gösterimi gerçekleştirilen projede, çocuk oyunlarının dünya klasikleri sergileniyor.
Aile İçi Şiddete Son
2004 yılında bugün olduğu gibi aile içi şiddet ülkemizin en büyük sorunlarından
biriydi, fakat ana akım medyada bu sorun günümüzdeki kadar öne çıkmış değildi. Veya
hükümet bu sorunla ilgili olarak, bugün atılan pek çok adımı atmamıştı. “Aile İçi Şiddete
Son” projesi işte böyle bir dönemde kimsenin ağzına alamadığı bu büyük sorunu çözmek için
yola çıktı. Sorun çok karmaşık ve sadece bir KSS projesi ile başa çıkılacak gibi değildi. Fakat
projenin en büyük amacı da bu sorunun çözümü için farkındalık ve kamuoyu
oluşturulmasıydı. Başarıldı ve sonunda hükümet, sivil toplum örgütleri ve diğer medya
organları sorunun üzerine gitmeye karar verdiler. Kamuoyu oluşturulmasının dışında da, 9
yılda 13.500 mağdura destek verildi ve 1.500’den fazla mağdur güvenli yerlere
yerleştirildiler. Türkiye’nin kanayan yarası olan aile içi şiddetin çözümüne önemli katkılar
sağlayan bir projedir.
Sokakta İlk Adımlar
Renault KSS projesini özellikle kendi alanında seçmiş ve yine Türkiye’nin önemli
problemlerinden biri olan trafik kazalarını azaltmak için çocukların bilinçlendirilmesi
gerektiğini düşünmüş. Bu sebeple “Sokakta İlk Adımlar” isimli projenin startı 2002 yılında
verilmiş. Proje için oluşturulan kurumsal iletişim ekibi, toplamda 81 bin 836 km yol kat etmiş
ve 1.200.000’den fazla öğrenciyi yol güvenliği eğitimleri ile buluşturmuş.
Meslek Lisesi, Memleket Meselesi
Türkiye özellike son yıllarda nitelikli ara eleman problemi ile karşı karşıya. Bunun en
büyük nedeninin ise meslek liselerinin 80’li yıllardan sonra önlerinin kesilmesi ve
popülerliklerinin düşmesidir. Bu sorunun farkında olan ve Türkiye’de belki de ara eleman
sıkıntısı çeken grupların başında gelen Koç Topluluğu, MEB’in başlattığı “Mesleki-Tekniki
Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”
kampanyasını başlatır. Kampanyanın hedefi, olanakları kısıtlı başarılı ilköğretim
öğrencilerinin sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerine eleman yetiştiren meslek liselerine
girmelerinin burslar ile desteklenmesi ve ek olarak sunulan staj olanakları ile bilgi, beceri ve
yeterliliklerinin artırılarak, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların
yetiştirilmesidir. Projenin startının verildiği 2006 yılından bu yana, 8.1118 öğrenci program
dahilinde burs alıyor ve mesleki eğitimlerine devam ediyorlar. Bu öğrencilerin %80’ine staj
olanağı sağlanmış durumda. Özellikle Koç Topluluğu, son 3 yılda projenin sadece kendileri
ile sınırlı kalmaması için uğraş veriyor ve uyguladıkları modeli diğer şirketlere yaymaya
çabalıyor. Bu sayede meslek liselerine verilen desteğin artmasını bekleyen topluluk,
öğrencilerin
meslek
liselerini
tercih
etme oranlarını
artırmayı
hedefliyor.
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(http://www.pazarlamasyon.com/is-dunyasi/kurumsal-sosyal-sorumluluk/turkiyeninmarkalasmis-sosyal-sorumluluk-projeleri/12/06/2017)
Turkcell
Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Türk sporuna verdiği güçlü
desteği daha da artırıyor. Halen Atletizm ve Yüzme Federasyonları ile Geleceğe Koşanlar
projesi kapsamında iş birliği yürüten Turkcell, bu kez elit sporcuların yetişeceği iki farklı
projeyi Türk sporuna kazandırıyor.
İstanbul 2020 adaylık sürecine 2.5 milyon Euro katkı veren Turkcell, federasyonlar ile
ortak çalışarak bireysel sporların tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Atletizm
Federasyonu ile gerçekleştirilecek iş birliği sonucunda Turkcell Yüksek Performans Merkezi,
Yüzme Federasyonu iş birliği ile de Ulusal Yüzme Sistemi kurulması hedefleniyor.
Ülker
TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Ülker’in desteği ile gerçekleştirdiği Çocuklar için
Futbol programı kapsamındaki TFF-Ülker Futbol Köyleri projesi 2007’den bugüne
220.000’den fazla çocuğa ulaşarak yetenekli minik futbolcuları geleceğe hazırlıyor.
Bu köylerden çıkan başarılı oyuncuların, futbol kulüplerinin ve milli takım alt
yapısının zenginleşmesine önemli bir katkısı oluyor. TFF-Ülker Futbol Köyleri’nden çıkarak
Genç Milli ve Kulüp alt yapı takımlarına transfer olan 20 erkek ve 10 kız oyuncu geleceğe
emin adımlarla ilerliyor. Bu oyuncuların bir kısmı ülkemizi Avrupa Şampiyonası ve Gençlik
Olimpiyatı gibi büyük organizasyonlarda temsil ederken bir kısmı da takımlarında A takıma
kadar yükselme başarısı gösterdi.
Türk Telekom
Türk Telekom bulunduğu sektörde kitle iletişim araçlarında hizmetlerinin yazılı ya da
görsel reklamlarının yanında son yıllarda önemli sponsorluk faaliyetlerine imza atıyor.
Türk Telekom, grup şirketleri Avea ve TTNET ile birlikte Türkiye’de sporun evrensel
değerlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve dünya standartlarında sporcuların yetiştirilmesi
amacıyla Türk sporunu destekliyor. Avea, 4 büyük futbol takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray ve Trabzonspor’a sponsorluk yaparken TTNET de futbol milli takımlarının ana
sponsorluğunu yürütüyor.
Türkiye’de ulusal ve uluslararası pek çok spor aktivitesini destekleyen, başta Avea ve
TTNET olmak üzere Türk Telekom grup şirketleri, futbol milli takımları, A Milli Voleybol
Erkek Takımı, A Milli Voleybol Erkek ve Bayan Genç Takımı, A Milli Voleybol Erkek ve
Bayan
Yıldız
Takımları’nın
sponsorluğunu
üstlenmiş
durumdadır.
(http://ttornegisponsorluk.blogspot.com.tr/)
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Uygulama Soruları
1) Koç Topluluğu, MEB’in başlattığı “Mesleki-Tekniki Eğitimi Özendirme
Programı” çerçevesinde “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” kampanyasınının hedefleri
nelerdir?
2) Eti tarafından başlatılan “Çocuk Tiyatrosu” projesinin amaçları nelerdir?
3) Türk Telekom’un yapmış olduğu sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?
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Bölüm Soruları
1) Ekonomik çıkarlarının dışında kalan her türlü sosyal/etik sorumluluk biçimini
tamamıyla geri çeviren işletmelerin uyguladığı KSS stratejisi nedir?
a) Savunma
b) Uyumlaşma
c) Reddetme
d) Öngörücü
e) Reaktif
2) Toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve
faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflara ne ad verilir?
a) Toplumsal taraf
b) Stratejik grup
c) Menfaat sahipleri
d) Demografik çevre
e) Paydaş
3) İşletmenin sosyal bir konu, dava ya da fikre destek olduğunu pazarlama
mesajlarında işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bir bölümünü bu
sosyal konu veya davanın gerçekleşmesine çaba gösteren tarafa bağlamasına ne ad verilir?
a) Sosyal işbirlik
b) Lisans anlaşmaları
c) Amaca yönelik pazarlama
d) Sponsorluk
e) Kurumsal avantaj
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak geliştirilen
sosyal sorumluluk stratejilerinden biri değildir?
a) Yenilik ( innovation) stratejisi
b) Engelleme (obstruction) stratejisi
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c) Savunma (defence) stratejisi
d) Uyumlama (accommodation) stratejisi
e) Geleceğe yönelik strateji (proaction)
5) Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un urumların ekonomik sorumluluklarını ifade
etmez?
a) Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek
b) Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması
c) Karlılığa yönelmek
d) Rekabet pozisyonunu koruyabilmek
e) Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak
6) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yöneticilere
sağladığı faydalardan biri değildir?
a) Onur ve gurur duyma
b) Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikaları
c) Trendlere uygun hareket etme
d) Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesi
e) İşbirliklerinin gelişimi
7) Ahlaki standartların, modern toplumların mal, hizmet üretmesi ve dağıtması
esnasında organizasyonlardaki ilgili bireylerin hareketlerine nasıl uygulanacağına ilişkin
çalışma ne olarak tanımlanır?
a) İş etiği
b) Kurumsal vatandaşlık
c) Sürdürülebilir kalkınma
d) Kurumsal hesap verebilirlik
e) Kurumsal sosyal sorumluluk
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8) Çeşitli kurumlara bağışlarda bulunmak, sosyal ve çevresel kaygılar doğrultusunda
konulan yasaların ötesinde eylemlerde bulunmak, yeşil satın alma ve tedarik politikalarını
uygulamaya koymak gibi etkinlikler ne tür bir sosyal sorumluluk uygulamasıdır?
a) Stratejik uygulama
b) Etik sorumluluk
c) Yasal sorumluluk
d) Toplumsal pazarlama
e) Proaktif uygulama
9) Aşağıdakilerden hangisi bir sponsorluk faaliyetidir?
a) Kuruluşun gereksinimi olan bir yere bağışta bulunması
b) Kuruluşun karşılık beklemeden yardımda bulunması
c) Kuruluşun korunmaya muhtaç bir aileyi korumaya alması
d) Kuruluşun, tv, film, radyo gibi araçlarla yayınlarda bulunması
e) Kuruluşun ticari yarar sağlayacağı bir olayı desteklemesi
10) Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun amaçlarından değildir?
a) Heyecan yaratmak
b) Medyada yer almak
c) Marka bilinirliği ve farkındalığını arttırmak
d) Marka konumlandırmak
e) Toplumsal sorumluluğu yerine getirmek

Cevaplar: 1) c, 2) e, 3) c, 4) a, 5) b, 6) e, 7) a, 8) b, 9) e, 10) a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyi halkla ilişkiler uzmanları başarılı bir etkinlik düzenleyebilmek için doğru ve etkili
stratejiler geliştirebilmeli, etkinlik alanı hakkında yeterince bilgi ve deneyime sahip olmalı,
planlama ve uygulama açısından da deneyim sahibi olmalıdır. Etkinlik planlanırken etkinliğin
türü, süresi, etkinlik içinde kullanılacak teknoloji, parasal kaynaklar ve yapıldığı yere bağlı
olarak farklı hizmet dağılımını gerekli kılacağından etkinlik yöneticisi, etkinlik katılımcıları
ve seyircilerin ihtiyaçlarını tatmin edecek hizmetlerin neler olduğuna karar vermeli ve bu
hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışmalıdır. Bu bağlamda bu bölümde öncelikle etkinlik ve
etkinlik yönetimi kavramsal boyutları ele alınacaktır. Daha sonra, etkinliğin amacı, etkinliğin
hedef kitlesi, etkinlik paydaşları, etkinliklerin özellikleri, etkinlik türleri, başarılı etkinlik
planlamasının özellikleri, etkinlik planlama süreci, etkinlik teklifi, etkinlik yönetiminde
yaşanan krizler ve etkinlik yönetiminde sosyal medya kullanımı konulara açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etkinliği nasıl tanımlarız?
2) Etkinlik türlerini nasıl sınıflandırırız?
3) Başarılı bir etkinliğin düzenlenmesi için gerekli ipuçları nelerdir?
4)

Etkinlik teklifinin hazırlanmasında nelere dikkat edilir?

5) Etkinlik Yönetiminde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalrını
açıklayınız?
6)

Etkinlik Sonrası Değerlendirme nasıl yapılır?

7)

Etkinlik yönetiminde yaşanan krizler nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeşenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Etkinlik
kavramı, Etkinlik tanımı ve etkinlik Etkinliğin birkaç farklı tanımı
Etkinlik yönetimi
yönetimi
kavramları yapılarak etkinlik yönetimi detaylı
öğrenilecek
bir şekilde öğrenilebilir.
Etkinliklerin
özellikleri ve türleri,
Başarılı
Etkinlik
Planlamasının
Özellikleri

Etkinliklerin özellikleri,
türleri
ve
planlaması
konusunda gerekli bilginin
elde edilmesi

Etkinliklerin özellikleri ve türleri,
başarılı
etkinlik
planlamasının
özelliklerinin daha detaylı bir şekilde
incelenebilir.

Etkinlik
planlama Etkinlik planlama süreci Etkinlik yönetimi alanında yazılan
süreci ve etkinlik ve
etkinlik
teklifi kitaplar
incelenerek
etkinlik
teklifi hazırlama
hazırlamanın temel ilkeler planlama aşamaları ve etkinlik
öğrenilecektir.
teklifinin hazırlanması ile ilgili
ilkeler hakkında geniş bilgi sahibi
olunabilir.
Etkinlik Yönetiminde
Yaşanan Krizler ve
Etkinlik Yönetiminde
Sosyal
Medya
Kullanımı

Etkinlik
yönetiminde
yaşanabilecek krizler ve
atlatılmasına
yönelik
detaylı bilgiler ile etkinlik
yönetiminde sosyal medya
kullanımı ile ilgili bilgiler
elde edilecektir.

Özellikle kurumsal iletişimde kriz
yönetimi ve sosyal medya kullanımı
ile ilgili kitaplar okunarak ilgili
alanda daha geniş bilgi sahibi
olunabilir.

Etkinlik Yönetimi ve Kültürel farlılıklara göre Kültürlerarası
iletişim
kitapları
Kültür
etkinliklerin yönetiminde sayesinde
derinlemesine
bilgi
nelere dikkat edilmesi ile edinilebilir.
ilgili
konular
incelenecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Etkinlik: Katılımcılar üzerinde bir etkinin yaratılması için dikkatli bir şekilde
tasarlanmış deneyimdir.
• Etkinlik yönetiminde planlama: Etkinliği yöneten kişilerin etkinliği akıcı ve
sorunsuz biçimde gerçekleştirmesi için hazırladıkları plandır.
• Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Yazılı biçimde hazırlanan
planlama aşamasının uygulanmasıdır. Etkinliğin katılımcılar tarafından izlenen, gözlenen ve
medya tarafından takip edilen sürecidir.
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Giriş
Etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler disiplini araçlarından biri olarak oldukça eskiye
dayanan uygulamalardır. Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek
planlı ya da plansız organizasyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bireyin kendine
özgü bir takım anlamlar yükleyerek topluma mal ettiği bir davranış da etkinlik, bir kişi ya da
kurumun planlı olarak bir amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği organizasyonlar da bir etkinlik
olarak düşünülebilir.
Etkinlik olgusun temelinde iletişim yer almaktadır. Çünkü içeriğinde belirli hedef
kitlelerle doğrudan ya da dolaylı temas kurmayı amaçlayan eylemler barındırmaktadır.
Dolayısıyla günümüzde hedef kitleleri ile daha sıcak ve güçlü bağlar kurmak isteyen
markalar, sundukları ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, çalışanlarını motive etmek,
müşterilerini satın almaya özendirmek vb. nedenlerle etkinlikler düzenlemektedirler. İhtiyaç
duyulan etkinlikler, geçmişte sıradan içeriklerden oluşurken, günümüzde profesyonellerce
yönetilen, yüksek bütçeli, stratejileri ve planlamaları içerğinde barındıran ayrıntılı
uygulamalar haline gelmiştir. Bu nedenle hedef kitle ile iletişime geçmek adına halkla
ilişkilerin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmak isteyen markalar, firmalar ve kurumlar için
etkinlik yönetimi oldukça önemli bir iletişim aracı olarak görülmektedir.
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11. ETKİNLİK YÖNETİMİ
11.1. Etkinlik Kavramı
Etkinlik dendiği zaman açılış töreni, kongre, gösteri, konser, karşılama töreni, yemek,
festival-şölen fuar organizasyonları, yarışma, roadshow, bayi toplantıları, lansman, sanatkültür-spor organizasyonları vb. akla gelmektedir. Söz konusu etkinlikler kendiliğinden
gelişen olaylar değildir. Tüm bu organizasyonlar belirli stratejiler doğrultusunda planlanan
faaliyetlerdir. Günümüzde ayrı bir öneme sahip olan etkinliklerin stratejik olarak yönetilmesi,
etkinliğin hedeflenen amaca ulaşmasında en önemli etkendir.
Etkinlik kavramı İngilizce event kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakta ve olay ve
daha çok etkinlik olarak günümüz Türkçe’sinde kabul görmektedir. Etkinlik kavramı, özel bir
durumu kutlamak ya da çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için
planlanmış spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. Etkinlikler
ulusal günleri ve kutlamaları, çeşitli kültürel performansları, önemli spor etkinliklerini,
kurumsal etkinlikleri, ürün tanıtımı ve tutundurma amaçlı düzenlenen etkinlikleri de
kapsamaktadır. Etkinlik kavramı hem etkinlik organizatörleri hem de etkinlik müşterileri ya
da katılımcılar açısından da tanımlanabilmektedir. Organizatörler açısından etkinlikler,
organizasyon komitesi veya sponsorların normal program ve aktiviteleri dışında bir kez ya da
nadiren düzenlenen etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Ziyaretçiler veya katılımcılar
açısından ise, bireylerin günlük aktivite tercihlerinin dışındaki deneyim fırsatları olarak
tanımlanmaktadır (Getz, 1991: 45-46; Jago ve Shaw, 1998: 29). Bu kavram, “etkin olma
durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet” olarak da tanımlanmaktadır. Ayrıca, Getz ve
Goldblatt etkinlik kavramını “özel”, “tek seferlik”, “eşsiz” ve “günlük deneyimin ötesinde”
olarak tanımlamışlardır (Berridge, 2007). Etkinliğin özel, ticari, sosyal veya kutlama şeklinde
olması fark etmez, her etkinliğin içerisinde diğer insanlarla deneyimi paylaşma, iyi vakit
geçirme ve sosyalleşme gibi amaçlar bulunmaktadır (Silvers, 2004). Dolayısıyla halkla
ilişkiler açısından söz konusu faaliyetin stratejik olarak yönetilmesi ve yapılacak olan
faaliyetin kuruluşun felsefesine uygun olması aynı zamanda imajını güçlendirmesi kısaca tüm
bunlara olumlu katkısının olması gereklidir. (Özgen, 2011:237)

11.2. Etkinlik Yönetimi
Etkinlik yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm
ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans veya kutlamaları
tanımlamaktadır (Peltekoğlu, 2014:321). Etkinlik yönetimi, yabancı literatürdeki ismiyle
“event management”, halkla ilişkiler disiplini altında gerçekleştirilen çalışmalarda gelişim
göstermiş ve hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. İç ve dış sosyal paydaşlarla iletişim
kurma hedefine destek olan etkinlik yönetimi, önceleri halkla ilişkiler ajansları tarafından
uygulanırken, son yıllarda etkinlikler özel kurulan ajanslarca yönetilmektedir.
Diğer taraftan, kurumların ya da markaların iletişim faaliyetlerinin bir parçası olan
etkinlikler iletişimsel anlamda bir takım avantajları da beraberinde getirmektedir. Bu
avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:
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- Mesajı hedefe doğrudan iletmeyi sağlamakta,
- Hedef kitle ile duygusal bağ kurma fırsatı sunmakta,
- Hedef kitleyi yakından gözlemlemeyi, tanımayı ve dokunmayı sağlamakta,
- Hedef kitle hakkında bilgi elde etmek daha kolay hale gelmekte,
- Geleneksel medyada ve sosyal medyada yer almayı kolaylaştırmaktadır.

11.2.1. Etkinlik Unsurları
Etkinlik kavramı ile bağlantılı pek çok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar; etkinliğin
amacı, teması, yer, hedef kitle, kaynak, zaman ve takımın güç ve kabiliyetidir (Argan, 2009).

11.2.1.1.Etkinliğin Amacı
Etkinlik planlayıcılarının başlangıç noktasını etkinliğin amacı oluşturmaktadır.
Etkinliğin amacı net olarak belirlenmezse, etkinliğin sonucunu ölçmek de mümkün
olmayacaktır. Etkinlik toplumsal amaçla düzenlenen bir olay mı yoksa sadece kar amaçlı
oluşturulmuş bir olay mı bunların ortaya konması gerekmektedir. Çoğu etkinliğin asıl amacı
kazanç elde etmek iken, bazılarında sosyal, kültürel, toplumla bütünleşme, insanların
deneyimlerini yönlendirme, eğlendirme, eğitme, kutlama yapma gibi amaçlar söz konusudur.
Bazı durumlarda hem ticari hem de sosyal yönelimli amaçlar bir etkinlik içerisinde
birleştirilir.

11.2.1.2. Etkinliğin Teması
Etkinlik teması, etkinliğin amaçlarıyla bağlantılıdır. Tema, tüm araştırma ihtiyaçları ve
ilgili olabilecek konular ile uyumlu olmalıdır. Bilet, program, üniforma, dekor, poster ve ürün
gibi etkinlik için oluşturulan tekrarlanabilen tüm unsurlar etkinlik için uyarlanabilir. Bu
unsurlar etkinliğin temasını tanımlamada katılımcılara yardım eder. Potansiyel temalar için
sonsuz sayıda seçenek bulunmaktadır. Ama bunları sınırlayan firmanın imajı ve tüketicilerin
ödemeye niyetli olduğu fiyattır. Bu konuyu içeren bazı örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Tarih, coğrafya ve kültür, sportif faaliyetler, film, müzik ve eğlence vb.

11.2.1.3. Etkinliğin Düzenlendiği Yer
Etkinliğin düzenleneceği yer, etkinliğe katılımın yüksek olacağı coğrafik bir yerin
seçilmesini işaret eder. Bunun anlamı etkinliğin hedef kitlesine yakın bir yerde
gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu durum etkinliğe katılım oranını olumlu yönde etkileyecektir.
Coğrafik bölge seçildikten sonra daha spesifik özelliklere dikkat edilmesi gerekir.
Işıklandırma, ses ve yiyecek ayarlamalarının yapılmasına katkı sağlar.
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11.2.1.4. Etkinliğin Hedef Kitlesi
Etkinliğin hedef kitlesi, etkinlikten yararlanacak olan kişi, grup, tüketici ya da
kurumların kim olduğunu ifade eder. Herhangi bir etkinlik organize edildiği zaman, tüm
katılımcıların ihtiyaçlarının önceden düşünülmesi gerekir. Etkinlikler hedef kitlenin
ihtiyaçlarına cevap verdiği müddetçe başarılı olma şansı yakalar. Her hedef kitle birbirinden
farklıdır ve etkinlik yöneticisi farklı olan hedef kitlelerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını tatmin
edebildiği müddetçe amacına ulaşabilir.

11.2.1.5. Finansal Durum
Finansal durum, etkinlik konusu ve tasarımlarının her düzeyinde önemli olan bir
konudur. Etkinliğin düzenlenebilmesi için belli bir parasal kaynağın bu iş için tahsis edilmesi
gerekir. Finansal yönetimin amacı, katlanılan tüm maliyetlerin zaman içinde telafi
edilmesidir. Ancak tüm etkinlikler kar yönelimli değildir. Etkinlik firması tarafından
yürütülen iyi bir finansal yönetim için en azından katlanılan maliyetleri karşılayacak düzeyde
bir gelir elde edilmesidir. Elde edilen bu gelir maliyetleri karşılama düzeyindedir ancak ümit
edilen şey ise firma için kar elde etmektir. Başka bir durumda ise, bilet gelirleri ve diğer
satışların masrafları aştığı durumda, bu etkinliği düzenleyen firma veya yatırımcı tarafından
kar elde edilebildiği söylenebilir. Spor etkinlikleri veya konserler bu tür bir gelir elde etme
örnekleri olabilir.

11.2.1.6. Etkinliğin Zamanlanması
Zamanlama daha çok sezon veya hava durumu ile bağlantılıdır. Spor etkinliklerinde
zamanlama spor sezonu ve sporcuların yarışmalarıyla sınırlıdır. Uluslararası hedef kitleye
yayın yapıldığında başka konuların da düşünülmesi gerekir. Örneğin, Sidney 2000 Olimpiyat
Oyunlarında en önemli atletik etkinliğin yapıldığı saatin öğleden sonra olması, Prime Time’da
bazı ülkelerin bunu canlı olarak yayınlayamayacağı anlamını taşır. Bu bakımdan yerel ve
uluslararası etkinlikler planlanırken televizyonda canlı yayın olgusu dikkatli bir şekilde ele
alınmalı ve olay buna göre yönetilmelidir. Etkinlik konusu değerlendirilirken zamanla ilgili
olarak dört faktör dikkate alınmalıdır. Bunlar:
• Sezon
• Haftanın günü
• Günün saati
• Süre
Etkinliklerin zamanlanmasında sezon, haftanın günü, günün saati ve etkinliğin süresi
dikkate alınması gereken konulardır.
Genellikle, etkinlik katılımcıları ilkbahardaki etkinliğe aşırı talepte bulunurken, kış
ortasındaki etkinliklere ise katılım zayıf olarak ortaya çıkmaktadır. Haftanın günlerini
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değerlendirdiğimizde, çoğu durumda hafta içine göre hafta sonu etkinliklere katılım daha
yüksek olmaktadır. Günün saati, açısından değerlendirildiğinde etkinliğin türüne ve hedef
kitlesine bağlı olarak farklı saatler ön plana çıkabilir. Süre ise etkinliğin düzenleneceği
günlerin planlanması açısından değerlendirilmesi gereken diğer bir konu olarak ortaya
çıkmaktadır.

11.2.1.7. Etkinlik Paydaşları
Etkinliğin gerçekleştirilmesinde görev alacak kişi, grup ve kurumlar paydaş olarak
değerlendirilmektedir. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde birçok taraf bulunmaktadır. Etkinliği
gerçekleştiren firma veya organizasyon etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirecek kurumlarla
işbirliği içerisine girmektedir. Etkinlik türüne bağlı olarak birçok ortakla çalışılması
gerekmektedir. Örneğin, aydınlatma, ses, yiyecek ve içecek güvenlik, acil yardım gibi
faaliyetleri yerine getirenler de paydaşların bir bölümünü oluşturur. Etkinliği düşünen ev
sahibi organizasyon bu tür hizmetleri ya kendi yönetimi altında planlayacak ve yerine
getirecek ya da bu tür hizmetleri dışarıdan temin edecektir. Planlanan etkinliğin doğasına
bağlı olarak, etkinlik planlayıcılarının aradığı materyalleri sağlayacak paydaşlar ayrıca ek
destekler de sunabilmektedir. Bunlar; (Babacan ve Göztaş, 2011);
•

Havayolları Şirketleri

•

Seyahat Acenteleri

•

Catering Şirketleri

•

Dekorasyon Firmaları

•

Çiçekçiler

•

Oteller

•

Baskı ve Tasarımcı Firmaları

•

Promosyon Malzemesi Firmaları

•

Restoranlar

•

Özel Efekt firmaları

•

Diğer Tedarikçiler

•

Ulaşım Firmaları, bir etkinlikteki en önemli faktör olarak karşımıza çıkar;

11.3. Etkinliklerin Özellikleri
Etkinliklerin temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Getz, 1991: 45-46; Jago ve
Shaw, 1998: 29):
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• Sınırlı bir süre içerisinde gerçekleşmektedir.
• Bir ülke veya şehirde sadece bir kez ya da nadiren düzenlenmektedir.
• Ziyaretçilere veya katılımcılara sıra dışı deneyimler sunmaktadır.
• Halka açık kutlamalardır.
• Belirli bir temayı kutlamak veya sergilemek amaçlıdır.
• Çoğu zaman kendilerine ait sabit bir yapıları (bina, tesis vb.) bulunmamaktadır.
• Etkinlik programları ayrı ayrı birçok aktiviteden oluşmaktadır.
Bireyler boş zamanlarında etkinliklere genel olarak dört temel amaçla katılmaktadır
(Getz ve Cheyne, 1997:154):
• Eşsiz deneyimler yaşamak,
• Sosyalleşmek, farklı insanlarla tanışmak,
• Yeni bilgiler öğrenmek,
• Çeşitli sosyal ve seyahat deneyimleri ile birleştirilmesi.
Yukarıda belirtilen özellikler dışında etkinliğin türüne ve gerektirdiği hizmetlere bağlı
olarak bazı özelliklerin gruplandırılması gerekir. Etkinliklerin temel özellikleri arasında
eşsizlik, soyut olma, emek-yoğun olma, dayanıksızlık, sadece kâr amacı güdülmemesi, çeşitli
paydaşlara sahip olması sayılabilir (Argan, 2009; Getz, 1997). Bu özelliklerin her biri şu
şekilde özetlenebilir:
Eşsizlik: Etkinliklerin temel özelliği benzersiz, eşsiz oluşudur. Her bir etkinlik
birbirinden farklıdır. Aynı tür etkinlik farklı zamanlarda tekrarlanabilir ancak katılımcılar,
etkinliğin yapıldığı ortam, seyirciler ve diğer değişkenler etkinliği eşsiz kılar. Örneğin,
Olimpiyat Oyunları uzun zamandan beri dört yılda bir yapılmaktadır ve günümüze kadar
birçok kez tekrarlanmıştır. Ancak her biri eşsizdir çünkü her birine farklı atlet, farklı
organizasyon ve farklı seyirciler katılmıştır.
Soyutluk: Etkinliğe katılan bireylerin deneyimleri ve yorumları birbirinden farklılık
gösterir. Etkinliğe katılan bir tüketici etkinliğe katılarak bir şey elde edemez ancak eşsiz
deneyimler ve hatıralar elde eder.
Depolanamama: Etkinliklerde satılamayan etkinlik biletleri, etkinlik nedeniyle
kullanılmamış koltuklar ya da odalar sabit maliyetlerin artması anlamına gelmektedir. Çünkü
satılamayan bütün bu unsurlar mallar gibi bir sonraki etkinlikte satılmak üzere depolanıp,
saklanamazlar. Örneğin, günü geçmiş bir Formula 1 yarışının biletlerinin satılması
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düşünülemez. Çünkü o yarış için, o koltuğun bileti yarış gününden sonra bir değer ifade
etmeyecektir.
Önceden denetlenememe: Etkinliğin kendisi ve etkinlik kapsamındaki seyahat,
konaklama ve aktivite deneyimleri her zaman farklılık gösterir. Etkinliğe katılacak kişiler,
katılacakları etkinlikleri ve etkinliğin düzenlendiği ülke ya da şehirleri daha önceden bilmek
isterler fakat etkinliğin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir fikir sahibi olamazlar.
Sadece kâr amacı gütmemek: Etkinliklerin başarı faktörleri, çeşitli şekillerde
değerlendirilmektedir. Ekonomik talep ya da gelir, etkinliklerin başarısında ana unsur
değildir.
Etkinlikler,
gerçekleştirildikleri
bölge
halkının
boş
zamanlarını
değerlendirebilecekleri sosyal fırsatlar olarak da görülmektedir. Bu nedenle ilgili bölgede
çoğunlukla kâr amacı gütmeyen kurumlarca gerçekleştirilmektedir.
Standardize edilemez: Etkinlikler aynı anda üretilip tüketildiği için, o hizmeti sunan
kişi veya kurum hizmetin bir parçası konumuna geçer ve hizmetler çeşitli şekillerde ortaya
çıkar. Örneğin, Güney Kore ve Japonya’da yapılan FIFA 2002 Dünya Futbol Şampiyonası’nı
izlemek için seyahat acenteleri tarafından turlar düzenlenmiştir. Ancak acenteler bu turları
farklı paketler halinde tüketicilerine sunmuş ve böylece bir farklılaşma yaratmışlardır. Bu da
etkinliklerin kolayca standardize edilemeyeceğini göstermektedir. (Argan ve Katırcı, 2002).
Emek-yoğundur: Etkinlikler büyük ölçüde emek-yoğundur. Etkinliğin organize
edilmesinde ve sahnelenmesinde temel unsur “insan”dır ve bu faaliyetlerin çeşitli teknolojiler
kullanılarak yerine getirilmesi mümkün değildir.
Çeşitli paydaşlar: Etkinlikler, yerel yönetimler, özel sektör, sponsorlar ve katılımcılar
gibi farklı paydaşlar tarafından organize edilirler.

11.4. Etkinlik Türleri
Etkinlikler ile ilgili farklı sınıflamalara rastlanılsa da, etkinliğin büyüklüğü ve ölçeği
etkinlik türünün belirlenmesinde önemli bir değişken olarak gösterilir. Bunun yanı sıra ilgili
alanlara göre (kamu, spor, sanat, festival, turizm vs.) sınıflandırmaların yapıldığı da görülür
(Argan, 2007:451).
Etkinlikler ile ilgili genel bir sınıflandırmanın yapılması, hergün gelişen, yeniden
üretilen ve yeni ve farklı türlerin ortaya çıktığı bir alan olduğu için pek mümkün
gözükmemektedir. Ancak yine de kimi araştırmacı ve yazarlar etkinliklerin içeriklerini,
büyüklüklerini ya da planlanma biçimlerini dikkate alarak bazı sınıflandırmalar yapmışlardır.
Ancak etkinlik türleri konusunda tam anlamıyla bir fikir birliği sağlanmış değildir. Bunun
temel nedeni ise, dünya çapında çok farklı etkinlik türleri olması ve kavramı tanımlayanların
hangi etkinliği temel aldığına göre kavramın farklılaşmasıdır.
Bu sınıflamalar içinde akademik ve profesyonel çevreler planlanmış etkinlikler
üzerinde çalışmaktadır. Literatürün özellikle üzerinde yoğunlaştığı kavram “özel
etkinlikler”dir. Getz (1997) etkinliğin özel olma durumunu etkileyen faktörleri amaçların çok
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yönlülüğü, festival ruhu, temel ihtiyaçların karşılanması, özgünlük, kalite, orijinallik, gelenek,
esneklik, konukseverlik, somutluk, temalandırma, sembolik unsurların güçlü kullanımı, elde
edilebilirlik, elverişlilik şeklinde sıralamaktadır.
Diğer taraftan Berridge (2007:11-13) etkinlik türlerini; RSVP dergisinin 2005 yılında
yapmış olduğu etkinlik sınıflandırma çalışmasını dikkate almaktadır. Söz konusu çalışma
etkinlikleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
İşletme ve kurumsal etkinlikler: Yönetim fonksiyonları, kurumsal iletişim, eğitim,
pazarlama, işçi ilişkileri, tüketici ilişkileri gibi kurumsal hedefleri destekleyen etkinliklerdir.
Nedene dayalı ve para toplama kampanyaları: Gelirlerinin bir kısmının yardım
kampanyalarına ya da sosyal sorumluluk projelerine aktarılan etkinlik türleridir.
Fuar ve sergi etkinlikleri: Belli bir sektörde yer alan satıcı ve alıcıları, bir
ürün/hizmetin farkındalığını arttırmak, satışını gerçekleştirmek için düzenlenen, halka açık ya
da kapalı bir alanda gerçekleştirilen etkinliklerdir.
Eğlence ve boş zaman etkinlikleri: Bir kerelik ya da periyodik yapılan, girişi ücretli
ya da ücretsiz düzenlenen, belli bir zamanda ya da tesadüfi takvimlenmiş, katılımcılarını
eğlendirmek amacı ile tasarlanmış etkinliklerdir.
Festivaller ve fuarlar: Dini ya da dini olmayan kültürel bir kutlamayı içeren, tek
başına takvimlenmiş ya da diğer etkinliklerle birleştirilmiş etkinliklerdir. Birçok festival, alıcı
ve satıcıları festival atmosferinde buluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Ülkemizde her yıl
Manisa Mesir Şenlikleri, İzmir Kurtuluş Şenlikleri, İstanbul Lale Festivali, Antalya Film
Festivali, Akşehir Nasrettin Hoca Festivali, Pamukkale Festivali, Tekirdağ Kiraz Festivali
gibi birçok festival düzenlenmektedir (Çulha, 2008). Fuar ile festivalin birbirinden farklı tipte
etkinlik olduğu söylenebilir. Her iki etkinlik türünün geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte
fuarlar kamusal kutlamalardan çok, iş ve ürünle ilgili kutlamalardır. Bu tür etkinliklere katılan
işletmelerin öncelikli amaçları şöyle sıralanmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2003):
• Yeni müşterilerle tanışmak
• Yeni ürünleri ilgililere tanıtmak
• Mevcut müşterilerle etkileşimde bulunmak
• Mevcut ürünleri tanıtmak ve sipariş almak
• İşletme imajını geliştirmek ve güçlendirmek.
Hükümet ve belediye etkinlikleri: Politik partilerin, belediyelerin, hükümetlerin,
düzenlediği ya da kapsadığı tek başına takvimlenmiş ya da diğer etkinliklerle birleştirilmiş
organizasyonlardır.
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Hallmark (Damga) etkinlikler: Bir bölgenin ya da ülkenin farkındalığını ya da imajını
geliştirmeye ya da pekiştirmeye odaklı etkinliklerdir. Hallmark etkinlikler; temel olarak
farkındalığı artırıcı özelliklere sahiptir. Önemli bir zamanda veya sınırlı bir sürede tekrarlanan
olaylar, kısa veya uzun vadede turizm destinasyonunun karlılığını artırır ve ilgi çeker. Bu gibi
etkinliklerin başarısı; benzersiz oluşlarına, tek oluşlarına, statülü oluşlarına ve ilgi ve dikkat
çekmelerine bağlıdır. Hallmark olayları ile ilgili olarak klişeleşmiş bir biçimde verilen
örneklerden biri Rio Karnavalı’dır (Argan, 2009).
Pazarlama etkinlikleri: Ticari amaçla tasarlanmış, bir ürün ya da hizmetin
farkındalığını ve satışlarını arttırmayı amaçlayan, alıcı ve satıcıları biraraya getiren
takvimlenmiş ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlardır.
Toplantı ve konferans etkinlikleri: Bilgi alışverişi, tartışma ve ilişki geliştirme, eğitim
amacıyla bir araya gelmiş insanlar için tasarlanmış takvimli ya da benzeri etkinliklerle
birleştirilmiş organizasyonlardır.
Sosyal/yaşam döngüsü etkinlikleri: Sadece davetiye ile katılınabilen, kültürel, dini, ya
da hayat döngüsü kavramları ile bütünleşmiş kutlama ya da anma törenleridir.
Spor etkinlikleri: Seyirci ya da katılımcıların yer aldığı, boş zaman ya da yarışçı spor
etkinliklerinin bir takvimde ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlardır.

11.5. Başarılı Etkinlik Planlamasının Özellikleri
İyi halkla ilişkiler uzmanları haberi dikkat çekecek şekilde hazırlayarak (kimi zaman
da yaratarak) hedef kitlesini etkileme başarısını gösterebilme becerisine sahip olmalıdır.
Edward Bernays halkla ilişkilerde sürekliliği olan ve monoton hale gelen aktiviteleri
renklendirerek, sıradanlığın dışına çıkarak basının ve dolayısıyla hedef kitlenin dikkatini
çekebilmenin önemli olduğunu ifade etmektedir. Kurumun gerçekleştirdiği aktivitelerin
tümünün medyada yer almasını beklemek yanlıştır. Medyaya bu kadar yoğun bir mesaj
bombardımanı varken, öncelikle medyanın sonra da hedef kitlenin dikkatini çekecek,
kurumun imajını olumlu yönde etkileyecek yaratıcı aktivitelere ihtiyaç vardır. Kuşkusuz
burada temel amaç, kurum/ürün ile yaratılan olay (event) arasında ilişki kurularak medyanın
dikkatini çekmektir. Bu yöntemin uygulanmasında özel bir kural olmamakla birlikte hayal
gücüyle hareket edilebilir.
Başarılı bir etkinliğin düzenlenmesi için gerekli ipuçlarını şöyle özetleyebiliriz;
– Eğer olanaklı ise uzman bir koordinatör tutulmalı.
– Gerçekçi amaçlar oluşturulmalı.
– Profesyonelce hazırlanmış ve basılmış davetiyeler hazırlanmalı.
– Yeterli insan gücü istihdam edilmeli ve görevler en küçük detaylara kadar
belirtilmeli.
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– Basın duyuruları için oldukça titiz ve detaylı bir hazırlık yapılmalı.
– Gerekli yerlerden izin ve onay alınması gerekiyorsa bunun zamanında ve yetkililerce
yapılması gerekir.
– Etkinlik için doğru zaman seçildiğinden emin olunmalı. Bu durum özellikle basında
yer almak için son derece önemli (Odabaşı, Oyman, 2002:158).
Etkinliklerin düzenlenmesindeki bu ipuçlarına, doğru ve etkili stratejilere, yaratıcı
fikirlere ihtiyaç vardır. Bu şekilde halkla ilişkilerde hedef kitleye ulaşmak, onu etkilemek ve
yönlendirmek mümkün olacaktır. Bu bağlamda, halkla ilişkileri çekici, etkili kılan da zaten
sürekli daha önce yapılmamış aktiviteleri bulmak ya da yapılmış olanlara yeni soluk
kazandırma arayışı içinde olmasıdır. İlginç ve yenilikçi taktiklerle farklı fikirler yaratmak, bu
konudaki tüm girişimleri halkla ilişkiler kampanyasının stratejisine bağlamak ve kopukluğu
ortadan kaldırmak son derece önemlidir.

11.6. Etkinlik Planlama Süreci
Etkinlikleri en az hata ve istenilen şekilde gerçekleştirmek için daha fazla detay içeren,
aksilik ve krizleri daha olası şekilde değerlendiren planlama süreçlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Getz (1997) tarafından geliştirilen bu sürecin ilk aşamasında programlama
unsurları yer almaktadır. Programın doğası, deneysel unsurlar ve yönetim unsurları bu
aşamada ele alınmaktadır. Etkinliğin hazırlık sürecini bu aşama oluşturmaktadır. Bunu
etkinlik alanına ilişkin unsurlar takip eder. Bu aşama etkinliğimizin başarıya ulaşmasında en
az araştırma süreci kadar önemlidir. Çünkü tema tasarımından bütçeleme sürecine kadar
geçen ilk aşama son derece başarılı biçimde hazırlanmışken, etkinlik alanında meydana
gelebilecek bir sorun, aksaklık ya da kriz tüm etinliği riske atabilir. Örneğin katılımcı sayısını
kaldırmayacak kadar küçük bir alanın seçilmesi medya değerlendirmesinde karşımıza
istemediğimiz çıktıları koyabilir. Bu ilk iki aşama, kurumsal hedeflere ve politikalara hizmet
etmektedir. Etkinlikler kurum ya da kuruluşumuzun hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.
Aksi taktirde çalışmalarımızda hedeflediğimiz iletilerin hedef kitlelerce benimsenmesi,
anlaşılması ve işbirliğinde bulunulması son derece güç olacaktır. Etkinlik alanının
düzenlenmesi, yiyecek ve içeceğin temini ve miktarı, teknik desteğin sağlanması ve hizmet
kalitesinin korunması, katılımcılar tarafından buz dağının görünen kısmıdır. Örneğin dekor bir
ayrıntı gibi görünürken aslında gerçekleştirilmesi başlı başına bir iştir. Dekorun kime
yaptırılacağı, maliyeti, temaya uygunluğu, malzemesinin temini, etkinlik alanına getirilmesi,
kurulması, sağlamlaştırılması, kaldırılması ve saklanması aşamaları aslında birçok
katılımcının göz önünde bulundurmadığı detaylardandır. Bu detayların önemi, onu etkinlikten
çıkarıldığı zaman anlaşılır. Gittiğiniz bir etkinlikte dekor örneğinde verdiğimiz benzeri
detayların olmadığını farzedin. O zaman etkinliğin ne kadar özenle yapıldığını daha iyi
anlamış olacaksınız.
Bu süreç etkinliğin bitimi ile sona ermektedir. Ancak halkla ilişkiler kavramının en
önemli unsurlarından olan devamlılık, bu planlama sürecinin eksik yönlerinden biridir. Bir
halkla ilişkiler etkinliğinin devamlılığı son derece önemlidir. Bir etkinlik ile verilmek istenen
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mesajın hedef kitleler tarafından anlaşılması, kabul edilmesi ve işbirliğinin sağlanması
düşünülmesi gereken unsurlardır. Bu nedenle etkinliğin devamı ve başarısı için tekrar tekrar
değerlendirilmeye alınması önemlidir. Çünkü çıkan aksaklıkların giderilmesi, görülmeyen
sorunların krize dönüşmemesi için şarttır. Halkla ilişkiler kavramının en önemli görseli olan
etkinlik, tıpkı halkla ilişkiler planlama sürecinde olduğu gibi ele alınmalıdır.
Bu bağlamda aşağıda verilen süreç halkla ilişkiler planlama süreci ile daha paralel
olacak, aynı zamanda döngüselliği de sağlayacaktır (aktaran Babacan ve Gözdaş, 2011, s.43):
1. Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinliği yöneten kişi ve/veya birim, kurum
yöneticileri, kurum değerleri, vizyonu ve misyonu gibi unsurları içerir.
2. Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinliği yöneten kişilerin etkinliği akıcı
ve sorunsuz biçimde gerçekleştirmesi için hazırladığı plandır. Bu aşamada ele alınan konular
titizlikle hazırlanmaldır. Çünkü bir sonraki süreçte bu aşamada göz önüne alınan plan dikkate
alınacaktır.
Etkinlik öncesi tasarım ve planlama aşamasında, müşterinin beklentileri doğrultusunda
etkinliğin amaçları belirlenir. 5W kuralı (Why? Who? When? Where? What?) çerçevesinde
etkinliğin nasıl üretileceğine dair Niçin? Kim? Ne Zaman? Nerede? Ne? sorularının
cevaplarına bağlı tespitler yapılır. SWOT analizi gerçekleştirilerek etkinliğe dair tüm riskler
ve avantajların ölçümü yapılır. Elde edilen tüm veriler doğrultusunda etkinliğin planı ortaya
konulur, etkinliğin konseptine uygun tasarımlar hazırlanır ve etkinlik için gereken bütçe
belirlenir. Dolayısıyla bir sonraki aşamaya geçmeden önce şu sorulara cevap aramak
gerekecektir: (Pira, 2004: 105)
- Etkinlik nedir?
- Kim tarafından düzenlenmektedir, neyi hedeflemektedir?
- Kim yönetmektedir?
- Ne zaman gerçekleşecektir?
- Hangi kaynakları kullanacaktır?
- Nerede gerçekleşecektir?
- Hedef kitleleri kimlerdir?
- Etkinlik içindeki aktivitelerin sıralanışı ve zamanlaması nedir?
- Tanıtım desteği organize edilmiş midir?
- Etkinlik nasıl –tüm detayları ile- gerçekleşecektir?
Etkinliklerin düzenlenmesindeki bu ipuçları doğru ve etkili stratejilerle yürütülmelidir.
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– Kurumun içinde yaşadığı şartlar nedir? Durum analizi verileri nelerdir?
– Kurumun hedefleri nelerdir? Etkinlik sonrasında nasıl bir etki yaratmayı planlıyor?
– Hedef kitle/ler kimlerdir ve bunlar nasıl tanımlanır?
– Planlanan etkinlik nedir? Bu etkinlik kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine nasıl
yardımcı olacaktır?
– Etkinlik için belirlenen hedefe ulaşmayı sağlayacak ne gibi stratejiler
kullanılacaktır?
– Bu stratejiler hangi teknikleri içermektedir?
– Etkinliğin yeri, zamanı nedir?
– Etkinliğin yöneticisi, yardımcısı/ları, komite/leri belirlendi mi? Görevliler ve görev
tanımları ile sorumlulukları ve ihtiyaçları belirlendi mi?
– Planda güncelleme yapma ve onaylatma yetkisi kimin? Onay mercii kim?
– Etkinlik çizelgeleri ve uygulama detayları hazır mı?
– Destek alınacak kurumlar hangileridir? Destek tipleri, sorumlu kişiler ve iletişim
detayları nelerdir?
– İletişim formatları ve detayları hazır mı?
– Etkinlik geniş bir halkla ilişkiler projesinin tekniği midir? Kendi başına bir proje
midir?
– Diğer kurumsal hedeflere bir katkısı var mı?
– Sosyal-kültürel-eğitsel vb. bir yönü var mı?
– Bütçesi ve kullanacağı diğer firma kaynakları nelerdir?
– Nasıl bir değerlendirme yapılacak?
Bu sorulara verilecek cevaplarla etkinlik planı oluşturulur. Hazırlanan bu etkinlik
projesinin hayal kırıklığına dönüşmemesi için stratejik planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi gerekir. Bir etkinlik planlanırken durum analizi verilerini takiben etkinliğin
ana hedefi/leri ve alt hedefleri, detayları ile yazılmalıdır. Etkinlikler son derece detaylı
hazırlanmalı ve sürekli kontrol edilmelidir. Etkinliğin yöneticisinin etrafındaki komiteler de
titizlikle çalışırlar. Planlamada olduğu gibi uygulamada da itina gösterilerek istenilen sonuca
ulaşılır.
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3. Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Yazılı biçimde hazırlanan
planlama aşamasının uygulanmasıdır. Etkinliğin katılımcılar tarafından izlenen, gözlenen ve
medya tarafından takip edilen sürecidir. Etkinlik uygulama aşamasında, etkinlik öncesi
hazırlıkların hedef kitlenin karşısına çıkarıldığı yani etkinliğin gerçekleştirildiği süreçtir.
Uygulama aşaması etkinliğin türüne bağlı olarak 24 saatten kısa sürebileceği gibi birkaç gün
ve daha fazla da sürebilmektedir. Bu aşamadaki hedef, etkinliğin planlandığı şekilde
kusursuzca yerine getirilmesidir.
Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün raporunda etkinliğin planlanmasında ve yürütülmesinde
dikkat edilmesi gereken ayrıntılar şöyle ifade edilmektedir (Howard:68-75):
Tarihin Belirlenmesi; Kuruluşun düzenleyeceği etkinliğin tarihi belirlenirken, aynı
tarihte önceden belirlenmiş başka önemli bir etkinliğin düzenlenip düzenlenmediği kontrol
edilmelidir.
Konu ve Konuşmacıların Seçimi; Planlanan etkinlik bir konferans veya sempozyum
ise, konuşmacıların ve konunun belirlenmesi gerekir.
Konuk Listelerinin Hazırlanması ve Duyurulması; Konuk listesinin hazırlanması zor
iştir. Böyle bir liste konuyla ilgili akademisyenleri, uzmanları, yerel ve ulusal çaptaki yüksek
makamlarda bulunan kişileri, bakanları, milletvekillerini, parti temsilcilerini, vali ve belediye
başkanlarını, eğitimcileri, önemli müşterileri, iş yapılan kuruluşların yöneticilerini, sendika
odaların temsilcilerini, iş adamlarını, hissedarları (ve bunların eşlerini) vb. içeren uzun ve
kapsamlı bir listedir.
Basın davetlerinin hazırlanması ve duyurulması; Öncelikle böyle bir davet için
davetiye mi bastırılacağı, yoksa telefonla, e-maille, mektupla mı yapılacağının karar verilmesi
gerekir. Davet mesajında gelecek olan önemli kişilerin (VIP) belirtilmesi daha etkili olur.
Toplantı yeri, LCV (lütfen cevap veriniz) kıyafet biçimi ile ilgili bir ayrıntı varsa belirtilir.
Rezervasyonlar; Otel, restoran, toplantı yeri vb. rezervasyonların önceden ve
zamanında yapılması gerekir.
Bastırılacak Materyaller; Özel olarak bastırılacak materyaller arasında, davetiyelerin,
el kitapçıklarının, program metinlerinin, rehberlerin, haritaların, kurumun tarihçesini anlatan
kitapların, film gösterimi varsa filmin özetinin ve eleştirilerinin hangileri olduğuna karar
verilir.
Konuşma Metinleri; Kurum yöneticilerinin konuşma metinlerinin hazırlanması
genellikle halkla ilişkiler uzmanlarının görevidir. Davet sahibinin konukları karşılaması,
tanıştırmalar, konuklara verilen brifingler, mikrofonların ve hoparlörlerin düzenlenmesi,
büyük salonlarda hareket halindeki konuklar için kapalı devre televizyon yayınları, video
kayıt düzeninin sağlanması simültane (anında) tercüme vb. işlerin organize edilmesi de halkla
ilişkiler uzmanının sorumluluğuna düşen işler arasındadır.
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Protokol Sırası; Üst düzey yetkililerin, kıdemli personelin ve diğerlerinin protokol
sırasına göre takdim edilmesi işlerinin organize edilmesi gereklidir.
Özel Gösteriler ve Teşhir Programlarının Planlanması; Programın içerisinde amaca
ve hedef kitleye uygun olarak planlanan diğer gösteri ve düzenlemelerin hazırlığının da
yapılması gerekir. Kimi zaman özel gösterilerde müziğin ustaca kullanılması, ortamda
tansiyon yaratmaya veya tansiyonu düşürmeye yardım eder.
Ayrıntıların Organize Edilmesi; Mekanın çeşitli yerlerine, kapı girişlerine ve masalara
yerleştirilecek çiçek buketleri, ziyaret (anı) defteri ve diğer ayrıntılarında atlanmadan
düşünülmesi gerekir.
Organizasyonun Kontrol Edilmesi; Etkinlikte görev alan tur rehberleri, hostesler vb
kişilerin bilgilendirilmesi, yakalarına takacakları rozetlerin veya boyunlarına asacakları
görevli kartlarının hazırlanması, tur rehber kitapçıklarının kontrol edilmesi, kesin
zamanlamaların prova edilmesi vb gerekir. Aynı zamanda çıkabilecek aksaklıkların en aza
indirilebilmesi için her şeyin gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Dekor; Konferans salonunun, yemek salonunun ve diğer yerlerin dekor ve
görünümleri kontrol edilmelidir. Etkinlikte görevli personelin kılık kıyafetlerinin, saç,
makyaj, sakal vb. temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmelidir. Konukların etkinliğin
yapılacağı salonu rahat bulabilmeleri için yön gösteren tabelaların uygun yerlere konulması
sağlanmalıdır.
Ulaşım; Etkinliğin davetlilerinin gidiş ve dönüşleri için binecekleri tren, uçak, araba
vb. ayarlanmalı, Otoparkta görevli personel bilgilendirilmeli ve konuklara yardımcı olmaları
sağlanmalı.
İkram Servisleri; Salata ve zeytinyağlı yiyecek büfesi, akşam yemeği, çay-kahve
servisleri ve ulaşım sırasındaki yiyecek hizmetleri önceden planlanmalı. Yemek masasındaki
protokol oturuşları için isim kartlarının yerleştirilmesi, basın masasının hazırlanması gerekir.
Menülerin, müziğin seçimi, dekorasyon biçimi, vestiyer imkanı, verilmesi gereken bahşişler
vb. unutulmaması gereken önemli ayrıntılardandır.
Hava Şartları İçin Önlem Alma; Yağmurlu veya aşırı güneşli günler için şemsiyelerin
hazırlanması, çamura karşı rahatlıkla yürümenin sağlanabilmesi için naylon veya tahtadan
platformların hazır edilmesine dikkat etmek gerekir.
Medya Mensuplarına Yönelik Düzenlemeler; Yazılı, görsel, işitsel basının
mensuplarının öncelikle etkinliğe davet edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra rahat fotoğraf ve
hareketli görüntü alabilmeleri için uygun bir yerin ayarlanması ve daha önceden hazırlanan
içerisinde basının ihtiyaç duyabileceği basın bülteni, fotoğraf, cd, kurumu tanıtıcı metinler vb.
yer aldığı basın kitlerinin (dosyalarının) medya mensuplarına verilmesi (gelmeyen basın
mensuplarının ise adreslerine gönderilmesi) halkla ilişkiler uzmanının çok önem vermesi
gereken konuların başında gelmektedir.
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Diğer Medya; Yukarıda ifade ettiklerimizin yanı sıra, kurumu tanıtıcı bir film
hazırlanarak davetlilere gösterilmelidir. Aynı zamanda çeşitli posterler hazırlamak, sergiler
düzenlemek, ürünlerin tanıtımına ilişkin gösteriler hazırlamak vb. bu etkinliği şüphesiz çok
daha renkli bir hale getirecektir.
Fotoğraflar veya Video Kasetler (CD); Etkinliğin kayıt edilmesi için olay öncesinde
bir fotoğrafçı ve video çekimi içinde bir kişi ile anlaşılmalıdır. Elde edilen görüntüler (video)
kurgulanarak televizyon kanallarına gönderilebilir. Öte yandan hazırlanan cd ve fotoğraflar
etkinliğin bir hatırası olması ve anılarda uzun süre yer etmesi için konuklara verilmesi de
şüphesiz çok hoş bir jesttir.
Hediyeler ve Hatıra Eşyalar; Özel konuklara veya katılan tüm konuklara verilmek
üzere hazırlanan hediyeler ve hatıra eşyalar, bu tür düzenlemelerde alışılmış uygulamalar
arasındadır.
Ülke Dışındaki Özel Etkinliklerde Veya Yabancı Konukların Davet Edilmesi
Durumunda; Böyle bir durumda şüphesiz ki tercümana çok ihtiyaç vardır. Yazılı olarak
hazırlanan materyaller ve basın bültenlerinde mutlaka etkinliğin gerçekleştiği ülkenin diline
tercüme edilir ve lisan nedeniyle bir aksaklık yaşanmaması için yukarıda saydığımız birçok
özellik o ülkenin diline uygun hale getirilmelidir.
Nihai Plan; Etkinliğe ilişkin bir aksaklık yaşanmamsı için son kontrolleri titizlikle
yapılması, konuklara ve katılımcılara etkinlik günü, yeri ve saati son bir kez daha
hatırlatılmalıdır.
Bütçe; Çıkabilecek ekstra harcamaları da düşünerek detaylı bir bütçe hazırlanarak
yönetimin onayı alınmalıdır.
4. Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Yöneticiler değerlendirme
unsurlarını seçer. Öncelikle etkinlikle elde edilmek istenenler, belirlenen hedefler ortaya
konur ve bunlara ne kadar ulaşıldığı değişik araştırma metotları ile saptanır. Bu
değerlendirmelerin ardından eksiklikler ve başarı noktaları belirlenir ve bir sonraki etkinlikte
göz önünde bulundururlur. Değerlendirme, etkinliği hazırlayan kişi ya da kurum açısından,
elde edilen data ve tecrübenin raporlanması noktasında önemli bir veri sunmaktadır. Etkinlik
sahibi firma açısından ise verimlilik, performans analizlerine dayalı verilere ek olarak
etkinliğin tekrarı hakkında fikir sunmaktadır.
Etkinlik yönetimi ve pazarlamasındaki ölçümleme kriterleri, PR şirketlerinin
ölçümlemelerine benzese ve kesiştiği yerler olsa da çok daha kapsamlıdır. Etkinlik öncesi,
etkinlik sırasında ve sonrasında yapılan ölçümlemeler, medya yansımaları, raporlamalar ve
bunların analizleri, hangilerinin yapılması gerektiği hala soru işaretleri barındırıyor. Etkinlikle
birlikte bunların ölçümlenmesi, araştırılması için ek bütçe harcanması gerekliliği de ayrı bir
problemdir. Etkinlikle erişilen kişi sayısı, bunların demografik özellikleri, planlanan
hedeflemelerle karşılaştırmaları, etkinlik hakkında çıkan haber adedi, bunların içeriği,
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etkinliğin satışa ve marka algısına yansımaları gibi bir çok alanda ölçümleme ve raporlama
yapmak mümkündür.
Forrester, (2008) etkinliklerin değerlendirilmesinde başlıca dikkate alınması gereken
soruları şu şekilde sıralamıştır;
• Etkinliğe duyulan ihtiyaç ile ilgili sorular (ihtiyaç analizi): İhtiyaç analizi, etkinliğin
düzenlenmesi veya etkinliğin düzenlenmesi için gerekli olan beceri ihtiyaçlarının ne
olduğunun belirlenmesi, yeni bir etkinliğin tasarlanması ve bir etkinliğin yeniden
yapılandırılmasında kullanılan ilk aşamadır.
•Etkinliğin kavramsallaştırılması veya tasarım ile ilgili sorular (program
değerlendirme): Etkinliğin oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve devam ettirilmesinde rehber
olarak kullanılan teorinin yazılı veya grafiksel olarak ifade edilmesi ve elde edilen sonucun
uygunluğunun ölçülmesidir. Bu değerlendirme, ileride markalaştırılması düşünülen veya pilot
çalışması yapılan etkinlikler için çok önemlidir.
• Etkinlik operasyonları, uygulanması ve hizmet sunumu ile ilgili sorular (etkinlik
süreçlerinin değerlendirilmesi): Süreç değerlendirmesi, önceden belirlenmiş bir süreçtir.
Uygulanan stratejide çalışan ve çalışmayan unsurların belirlenmesine ve elenmesine ilişkin
gözlemlemeyi kapsamaktadır.
• Etkinliğin sonuçları ve etkisi ile ilgili sorular (etki değerlendirmesi): etki
değerlendirmesi, etkinlikte beklenen ve beklenmeyen etkilerin ölçümlenmesidir.
• Etkinliğin maliyeti ve maliyet-etkinliği ile ilgili sorular (etkinlik değerlendirmesi):
etkinliğin etkinliğini değerlendirmek, etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli olan maliyeler
ile etkinliğin yararlarının incelenmesidir. Maliyet-etkin analiz, etkinlik maliyetleri ile
etkinliğin sonuçları/etkinleri (yararları) arasındaki ilişkiyi inceler ve hem maliyetlere hem de
etkinlik yararlarına parasal değerler biçer.
Ölçümleme ve değerlendirme ile birlikte “raporlama” hizmetleri de oldukça önem
taşımaktadır. Etkinlik sırasında, sonrasında yapılan raporlama hizmetleri bir çok bilgiyi
içerebilir. Etkinlik “data”larının toplandığı raporlar; ağırlıklı olarak sayısal bir içeriğe
sahiptirler. Çalışma tarihleri, çalışma noktaları, günlük ve haftalık bazda toplamlar, nokta
bazında toplamlar, genel toplamlar, görüşülen tüketici sayıları, datası alınan tüketici sayıları,
üye sayıları, broşür verilen tüketici sayıları, hediye verilen tüketici sayıları, aktiviteye katılan
tüketici sayıları, çekilişe katılan tüketici sayıları gibi daha çok sayısal verileri içerebilirler.
Geri dönüşlere yer verilen raporlar; Tüketici yorumları, ürün-hizmet hakkındaki
görüşleri, olumlu olumsuz genel tüketici izlenimleri, çalışma sonucunda elde edilenler, genel
tüketici izlenimleri, talep ve önerilere yer almaktadır.
Görsellere yer verilen raporlar; çalışmayı yansıtan, ayrıntılı, net ve kaliteli, fotoğraf,
video vb. gibi formatlarda hem yapılan çalışmanın belgelendirilmesini sağlayan hem de daha
sonra gerek kurum içi gerek kurum dışı alanlarda kullanılabilecek datayı içerirler.
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11.7. Etkinlik Teklifi
Başarılı bir etkinlik düzenlemenin yolu iyi bir teklif hazırlamaktan geçer. Etkinlik
teklifi, yapılması düşünülen bir etkinliğin temel kısmını oluşturur ve sağlam temele
dayanması gerekir. Teklif, etkinliğin sahibi olan müşteriyi etkinlikte doğru hedefe götürme
amacını taşıyan farklılık yaratacak stratejileri anlatmak için hazırlanmalıdır. Düzgün bir
şekilde hazırlanmış bir teklif, yoğun bir araştırma gerektirir. Etkinliği düzenleyecek olan kişi
ya da kurum, etkinliği düzenleyeceği müşterisi hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmalıdır.
Müşterisi olan kurumun imajı, kimliği, geçmişi, sektör içindeki yeri, rakipleri, daha önceki
etkinlikleri, halkla ilişkiler stratejisi gibi bir çok konuda bilgi sahibi olmalıdır. Etkinlik teklifi
genel anlamda belirli bir şablondan oluşur ve etkinliğin türüne göre genel şablon
doğrultusunda hazırlanır. Bir etkinlik teklifinde yer alması gereken kısımları genel olarak şu
şekilde sıralayabiliriz: (Pira, 2004: 61-100)
- Etkinlik Teklifi Ön Yazısı
- Etkinliğin Çerçevesi
- Etkinliğin Yeri
- Ulaşım
- Konaklama
- Etkinliğin Günlük Programı
- Etkinlik Takvimi
- Etkinlik Bütçesi
Yapılan etkinliğin sağlam temeller üzerinde yapılandırılması açısından titizlikle
hazırlanmış sözleşmelere de ihtiyaç duyulacaktır. Sözleşme tarafları, etkinliği hazırlayan
ajans/firma, tedarikçiler ve etkinliğin sahibi olan müşteridir. Taraflar arasında hazırlanan
sözleşme, hukuksal içerikleri ile detaylandırılmış, etkinliğe yönelik şartlar/koşullar açıkça
ifade edilmiş bir şekilde olmalıdır.
Sözleşme tarafların imzasıyla yürürlüğe girecektir. Etkinlik yönetiminde neyin, ne
zaman gerçekleşeceği, tarafların yasal sorumluluklarının belirtilmesi, yapılan işin içeriğinin
bilinmesi, ödeme konusundaki netliğin oluşturulması, kimin hangi işle sorumlu olduğunun
bilinmesi hazırlanacak sözleşme ile belirginleşecektir.
Etkinlikler lansman, açılış töreni, kuruluş yıldönümü, basın toplantısı, gala, özel davet
gibi bir günden kısa süren yada kamp, turnuva, yarış, bayi toplantısı, fuar, festival, roadshow
gibi birkaç gün süren organizasyonlar olabilir. Burada önemli olan etkinliğin ilk saatinden
itibaren gerçekleşecek adımlarda zamanı iyi yönetmek, atılması gereken bu adımlara dair
detaylı bir kontrol listesi (check-list) oluşturmak gerekecektir. Kontrol listesi, etkinliğin
detayına, türüne, uzunluğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buradaki hassas nokta
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ise kontrol listesini konusunda uzman kişinin oluşturması ve buna bağlı olarak etkinliği
yönetmesidir.
Etkinlikler, içerden (inhouse) yani firmaların kendi kurumsal iletişim ve pazarlama
ekipleri ile yönetilebileceği gibi dışardan (outsource) konusunda uzmanlaşmış kişi ya da
ajansların ekipleri ile de yönetilebilmektedir. Etkinliği yöneten hangi taraf olursa olsun
organizasyona yönelik oluşturulan farklılıklar, gösterilen hüner, tecrübe ve uzmanlık etkinlik
yönetiminde ekibin ne kadar önemli olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Etkinlik ekibini
oluşturmak ve ekip içerisinde görev paylaşımını doğru kurgulamak etkinliğin başarılı bir
şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla etkinlik ekibi oluşturulurken şu sorulara
cevap aramak gerekmektedir: (Pira, 2004:104)
- Proje lideri kim olacaktır?
- Destek elemanlar kimlerden oluşacak, nasıl görevlendirilecektir?
- İlgili görev tanımları ve iş çizelgeleri hazırlanmış mıdır?
- Son onaylar kimin tarafından verilecektir?
- Ortak bir çalışma gerektirmekte midir?
- Gerektiriyorsa iş bölümü yapılmış mıdır; net midir; bağlantı kişiler belirlenmiş
midir?
- Tedarikçiler kimler olacaktır?
- İlave bir danışmanlık faaliyeti gerektirecek midir?
- İlgili sözleşmeler hazırlanmış mıdır?
- Ne tip diğer kaynaklara ihtiyaç olacaktır; maddi, teknik, entelektüel vb?
- Kullanım zamanları, miktarları, tedarikleri, kullanım yerleri nasıl ayarlanacaktır?
- Etkinlik, destek tanıtım faaliyetleri gerektirmekte midir?
- Gerektiriyorsa ilgili hazırlıklar yapılmış mıdır?
- Etkinlik ile hedeşenen faydalar ve maliyetleri analiz edilmiş midir?
- Etkinlik ile harekete geçirilebilecek başka hedef kitleler var mıdır?

11.8. Etkinlik Yönetiminde Yaşanan Krizler
Bir etkinlik planı, etkinliğin türü ne olursa olsun yapısından ya da çevreden
kaynaklanabilecek olası krizlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Etkinlik planlayıcı, firmasındaki
kriz planlarına ilaveten her bir etkinlik için olası krizleri görüp önlemlerini almaya çalışır.
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•

Etkinlik ne gibi güvenlik sorunları ile karşılaşabilir?

•

Ne gibi krizlere gebedir?

•

Her bir kriz için önlem planı ve alternatif senaryo hazırlanmış mıdır?

•
Kimin kim ile iletişim kuracağı belli midir? Firma dahilinde etkin ve güvenilir
bir bilgi akışı sağlanabilecek midir?
•
Kriz yönetim planında öngörülen her krize hitap edebilecek bir iletişim planı
geliştirilmiş midir? Kriz iletişim planı sürekli güncel tutulmakta mıdır?
•

Herkesin görev alanları ve sorumlulukları çizilmiş midir?

•

Personel için bir iletişim çizelgesi hazırlanmış ve dağıtılmış mıdır?

•
Olayın afet ihtimalini değerlendirmek için, beklenmeyen olaylarda görev
yapacak bir ekip kurulmuş mudur?
•
Durumun asla hafife alınmaması, planlarda oynama olabileceği ve insani
endişelerin giderilmesi gerektiği kabul edilmiş midir?
•
Polis, itfaiye istasyonları, hastaneler, yerel yönetimler ile irtibata geçilebilecek
sistematikler geliştirilmiş midir?
•

Kriz anında irtibata geçilecek kişilerin güncel listesi hazır bulundurulmakta

mıdır?
•
Bir acil durum planı tasarlamak için etkinlik mahali personeliyle bağlantıya
geçilmiş midir?
•
Afet durumu için, etkinliği düzenleyen komiteyle birlikte etkinlik mahali
personeli ve ajans personelini de içeren bir emir komuta zinciri tasarlanmış mıdır?
•

Plan, tüm etkinlik personeli ile gözden geçirilmiş midir?

•

Basın ilişkileri planlanmış mıdır?

•
Kriz anında kullanılacak medya ve teknikler belirlenmiş, gerekli hazırlıklar
yapılmış mıdır?
•

Kriz anında gerekebilecek acil bilgiler derlenmiş midir?

•

Kriz ile ilgili açıklamayı kim, nasıl, ne zaman, kimlere yapacaktır?

•
Etkinlik kriz merkezi nerede olmalıdır? Süreli bir yer tespit edilip gerekli
ekipmanla donatılmalı mıdır yoksa böyle bir yer bulundurulup gerektiğinde mi
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çalıştırılmalıdır? Şayet ekipman sürekli oraya bağlanamıyorsa hangi bölümden ya da
kurumdan ödünç alınabilir/kiralanabilir? Nelere ihtiyaç duyulacaktır?
•
Temelde hangi iletişim metotları kullanılacaktır? Hedef kitlelere yönelik hangi
farklı metotlar kullanılacaktır? Hedef kitleler yeterince tanınıyor mu?
•
Üzerinde çalışılan senaryolar hakkında basının talep edebileceği ya da
içerebileceği konular nelerdir? Basın nasıl yönlendirilebilir, basın takibi nasıl yapılabilir
(yazılı basın; kupür derleme/görsel-işitsel basın; video-audio kayıt sistemi v.s.) ve olayın
değerlendirilmesinde nasıl kullanılabilir?
•
Kriz anında kimin ne sorumlulukları olduğunu belirleyen kumanda zinciri
çalışmakta mıdır? Tüm birimlere iletilmiş midir?
•

Krizden etkilenebilecek tüm gruplar belirlenmiş midir?

•

Bilgi akışı kontrol edilebilmekte midir?

•
Acil tepki verilebilmekte ve iletişim idare edilebilmekte midir? gibi sorular ve
cevapları, stratejik etkinlik planının bir parçasıdır.
Misafirlerin güvenliği, etkinlik planlamasında her zaman en önemli unsur olmuştur.
Ancak değişen zaman içerisinde misafirlerin güvenliği yeni bir boyut kazanmıştır. Şu anda
akla ilk önce güvenlik gelmekte ve yerel ve özellikle şehir dışında veya ülke dışında bir
etkinlik düzenlemek isteyen müşteriler için en öncelikli iş olmuştur. Müşteriler,
planlayıcıların misafirlerinin bireysel güvenliğini temin etmek için her şeyi yapmış
olduklarından kesin olarak emin olmak isterler. Teklifin hazırlanma sürecinde, planlayıcılar
güvenliğe ilişkin konuları ortaya koyabilirler.

11.9. Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı
Yüksek bütçeli etkinlik uygulmalarının gerçekleştiği günümüz iletişim dünyasında,
etkinlik yönetimi büyük bir sektör haline gelmiş ve teknolojiyi, interneti ve beraberindeki
sosyal medyayı etkinlik yönetiminin en önemli yaratıcı rekabet unsuru olarak kullanmaya
başlamıştır.
Her etkinliğin amacında dolaylı ya da doğrudan yöntemlerle bireye ulaşma amacı
vardır. Sosyal medya, sahip olduğu işlev açısından bireye doğrudan ulaşma imkanı vermesi ve
bunun birçok noktada geri dönüşünün elde edilebilmesi açısından etkinliklerin en kritik
mecrası olarak görülmeye başlanmıştır. Sosyal medyanın etkinlikler için kritik bir mecra
haline gelmesinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
(http://www.pazarlamaturkiye.com/sosyal-medya-odakli-etkinlik-yonetimi/)
- Yapılacak etkinlik için farkındalık yaratır.
- Sosyal medya tabanlı uygulamaları sunar.
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- Mobil uygulamalar sunar.
- Hızlı ve etkili karar vermeye yardımcı olur.
- Zaman tasarrufu sağlar.
- Önemli ve olumlu gelişmeler “Sosyal Medya” üzerinden paylaşılır.
- Daha eğlencelidir.
- Organizasyonel esneklik kazandırır.
- Hedeflediğiniz kitleye ulaşmanın en kısa ve hızlı yoludur.
- Maliyeti düşüktür.
- Geri dönüşleri ölçümlenebilir ve değerlendirilebilir.
Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya ağları aynı zamanda
etkinlik yönetimi planı içerisine dahil edilen ağlar konumundadır. Sosyal medya ile entegre
biçimde yürütülmek istenen etkinlikler aynı zamanda teknolojinin sunduğu olanaklardan
fazlasıyla yararlanan organizasyonlardır. Etkinliklerdeki sosyal medya ve teknoloji
entegrasyonu önceleri sadece teknolji sektörünü ilgilendiren etkinliklerde kullanılmaktayken
günümüzde tüm sektörlerin etkinliklerine hitap eder konuma gelmiştir (Akay, 2014)
Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olup görüntü, bilgi ve yer bildirimi
paylaşımının oldukça yaygın bir şekilde gerçekleştiği Facebook ve Twitter ağları günümüz
etkinliklerinin de en fazla proje üretmeye çalıştığı ortamlardır.

11.10. Etkinlik Yönetimi ve Kültür
Kültür, insan davranışının ve bu davranışın yansımaları arkasında yatan dünyanın
soyut değerleri, inançları, algılarından oluşur; toplum üyeleri tarafından paylaşılan ve
toplumda kabul edilen davranışları üretir. İnsan topluluklarının tarihsel geçmişini, gelişme
özelliklerini, üretim biçimlerini, toplumsal ilişkilerini, tüm yaratıcı etkinliklerini ve bu
etkinlikler sırasında ortaya çıkan değer yargılarını, insan ve çevresiyle ilgili her şeyi kapsayan
kültür, biyolojik kalıtımdan çok öğrenilir, aktarılır ve parçaları tamamlanmış bütünler olarak
işlev görür. Kültür oldukça geniş bir çalışma alanını içermesine rağmen yapılan birçok
tanımın ortak yönü, kültürün öğrenilmiş davranışlar bütünü olması, toplum üyelerince
paylaşılması, insan gereksinimlerine cevap vermesi ve de bütünleyici bir eğilim olmasıdır.
Her topluluğun bir kültür dokusunun olduğu; bunun kurum kültürlerine ve iş görme
biçimlerine de yansıdığı bir gerçektir. Ancak kültürlerarası bu farklılaşma, başka kültürlerde
iş yapma durumunda olan kurumların önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Etkinlik
planlama işinde de durum farklı değildir. Eğer kültürel farklılıkların olduğu bir yerde etkinlik
planlanıyor ise ya da katılımcılar farklı kültürel dokuya sahip ise bu hususa itina edilmesi
gerekir.
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Etkinlik planlama dünyasında, yerel protokolün, uygun davranışın gelenek ve
inançların anlaşılması son derece önemlidir. Etkinlik planlayıcı, etkinliği ne zaman, nerede,
ne şekilde ve neden yapması gerektiğini bilir. Örneğin Çin'de düzenlenecek A protokol
düzeyinde katılımcıların olduğu bir etkinlikte Çin'e ait davranış kuralları uygulanır.
Etkinlik planlayıcıları sizleri dünya genelinde herhangi bir yere götürebildiği gibi
dünyayı da evinize getirebilir. 31 yıl boyunca İsviçre'de düzenlenmekte olan Dünya
Ekonomik Forum'u, 2002 yılında New York'ta toplanmıştır. Dünya genelinde üç bin önemli
devlet adamının katıldığı forum, kitle iletişim araçları ve WEB aracılığı ile tüm evlere
girebilmiştir. Böylesi bir toplantıda etkinlik planlayıcının gerek katılımcılar, gerek medya ve
dünya kamuoyu gerekse de toplantının mahiyeti açısından kültürel değerler sisteminin
farkında olması gerekir.
Misafirler, danışmanları veya etkinlik planlayıcıları tarafından tam olarak ne ile
karşılaşabilecekleri, neler yapmaları gerektiği ve en iyi nasıl yapabilecekleri hakkında
bilgilendirilirler. Vücut dili kültürden kültüre büyük farklılıklar gösterir. Bazı ülkelerde son
derece nazik bir davranış, diğer bazı ülkelerde kabalık göstergesi olabilmektedir. Örneğin
Tayland'da bir kişinin başına dokunmak, baş kutsal sayıldığı için büyük saygısızlık olarak
kabul edilmektedir. Ayrıca öpüşmek, selamlaşmak, duruş, oturuş biçimleri, jest, mimik ve
mesafelerin kültürel algılanışları önemli farklılıklar gösterebilmektedir.
Ünvanların kullanılma tarzı, hitap şekli, takdim, kartvizit değişimi, fiziksel temaslar ile
ilgili detaylar, yeme-içme-konaklama gelenekleri, gardırop yönetimi, hediyeleşme dikkat
edilmesi gereken konulardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş ortamında ilk ad ile hitap
etmek çok doğal olabilir iken pek çok Asya ülkesinde bu, bir saygısızlık ifadesi olabilir. Hatta
bazı ülkelerde soyadlara unvanlar da eşlik eder. Etkinlik sonrası hediyeleşmek de yaygın bir
gelenektir. Hediyeler toplantı veya ziyaret sonunda takdim edilir; kişisel olmaz; hediye
verenin kültürünü yansıtır. Karşı tarafa takdim edilirken dostça el sıkılır. Hediyeler iki elle
karşı tarafa verilir. Hediyelerin şık ancak asil bir ambalajı olur, mevcut bulunan herkese; her
gruba verilir. Ambalajın rengi ülkeden ülkeye değişebilir. Birçok ülke için saflığın rengi
beyaz seçilirken örneğin Çin'de beyaz ölümün rengi olduğundan tercih edilmez; şansın rengi
olan kırmızı düşünülür. Oysa aynı kırmızı Kore'de ölüm ve son demektir. Aynı şekilde kimi
ülkede hediyelerin logolu olması uygun iken kimi ülkede nahoş olacaktır. Bir dizi kişiye
hediye takdim edilecekse, unvan olarak en yüksek kişilere verilecek hediyelerin, iş yerindeki
mevki farklı-lığım yansıtması uygun olur.
Çok kültürlü başarılı etkinlikler düzenlemenin ardındaki sır, kültürel ve politik
meselelerde bilgili olmaktır. Uluslararası bir etkinlik söz konusu ise etkinlik planlayıcıları,
detaylı araştırmalar yapmak ve destek almak durumundadır. Tedarikçilerle planlama
ihtiyaçlarıyla ilgili açık bir şekilde iletişim kurabilmek son derece önemlidir ve eğer
planlayıcı gidilen ülkenin lisanını konuşamıyorsa veya yerel gelenek ve protokoller hakkında
bilgili değilse yanlış bir iletişim gerçekleşebilir. Etkinlik planlamasında özellikle tedarikçiler
ile ülke içinde veya dışında, iletişim kurulurken yanlış anlaşılmaları ve olası itilafları önlemek
için bunun yazılı yapılması önerilir. Etkinlik planlayıcı, mutlaka gerekli ön hazırlıkları yapar.
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Etkinlik planlayıcıları, dünya çapında etkinlik düzenlerken yerel etkinliklerde çoklu
kültürel özelliklere hassasiyet göstermek durumundadır. İlgili ülkenin turizm kurumları, yerel
gelenekler, protokol ve yerel tatiller hakkında planlayıcılara yardımcı olabilir ve güncel
bilgiler verebilirler.
İkram konusu da farklı kültürlerde etkinlik düzenlerken ya da değişik kültürlerden
konuk ağırlarken dikkat edilmesi gereken son derece önemli bir konudur. Bazı ülkelerde
güvercin, at eti, tavşan, domuz eti, köpek eti, koyungözü, kurbağa veya böcek yemek normal
bir davranıştır. Yerel yiyeceklerden tatmayı tercih eden misafirlere yerel lokantalarda neler
bulabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir. Konuklar inanç sistemleri veya kişisel tercihleri
nedeniyle bazı besinleri tüketmiyor olabilir. Kişisel tercihlerin tam tespiti mümkün olmamak
ile birlikte bir diyet ve vejetaryen büfenin ikramda bulundurulmasında fayda vardır. Ancak
davetli kitlesinin genel özellikleri de ikramı etkileyebilir. Örneğin Hintli misafirler genelde et
yemeyecekler, Müslüman misafirler domuz ve domuz ürünlerini tüketmeyecekler, Yahudi
konuklar sütlü bir tatlıyı et yemeği arkasından tüketmek istemeyebileceklerdir. İçecek
konusunda da aynı şeyler geçerlidir. Konukların inanç, duygu, algı ve hatta sindirim
sistemlerine saygı göstermek gerekir. Alışılmadık bir yiyecek, fiziksel sıkıntılar da getirebilir.
Etkinlik planlayıcı çok kültürlü etkinlikleri düzenlerken hassasiyet gösterir ve misafirlerine
tam olarak neyin ikram edildiğinden emin olur. Eğer tanıdık olmayan bir şey varsa, bunların
içeriğinin öğrenilmesinde fayda vardır. Müşteriler, etkinlik planlayıcılarından öneriler
beklemekte, neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler almakta ve ikramın misafirleri
için uygun olduğundan emin olmak istemektedirler. Bu yaklaşım sadece yurtdışına
düzenlenen etkinlikler için olmayıp, yerel düzenlenen etkinliklerde de dikkate alınır. Etkinlik
planlayıcıları sadece gidilecek yeri tanımayıp, katılımcı misafirlerin de yapısını da bilmek
ister.
Yerel etkinlik yönetim firmaları, turistik organizasyonlar da dâhil olmak üzere,
etkinlik planlayıcılarına yerel gelenekler, etik davranışlar, giyinme ve davranış kuralları
hakkında gidilecek yerin ziyareti sırasında tavsiyelerde bulunabilir. İnternet de değerli bir
bilgi kaynağıdır. Konuklar, gidecekleri ülkenin yaşam biçimi, şartları ve kültürü konusunda
bilgilendirilir.
Gelenek ve yerel kültürün hizmet açısından da planlanan etkinlik üzerinde etkisi
olacaktır. Hizmet kalitesi ve yaklaşımı da ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca
yerel halkın davranış ve beklentileri, güvenlik organizasyonları, yerel basın ile ilgili bilgiler,
uluslararası etkinlik planlamada dikkat edilmesi gereken önemli detaylardır.
Şu ana kadar aktarılanlar çerçevesinde, başarılı yerel çok kültürlü etkinlikler veya
dünyanın herhangi bir yerinde etkinlik planlamasının yapılabilmesi için aşağıdakiler hakkında
bilgi sahibi olunması gerekir:
•

Yerel Gelenekler ve Adetler

•

Yerel Beklenti ve Öncelikler
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•

Yerel Protokol Kuralları

•

Doğru Davranış Şekilleri

•

Dini İnançlar

•

Kültürel Konular

•

Politik Konular

•

Ekonomi

•

Tarih

•

Dilin Kullanımı

•

Ulaşım

•

Yerel Tatiller

•

Gardırop Yönetimi

•

Vücut Dili

•

Renkler

•

Yeme-İçme Detayları

•

Güvenlik Konuları

•

Basın

•

Tedarik Firmaları

•

Yasal Zemin

•

Yerel Halk

•

Hizmet Anlayışı

•

Konukların Özellikleri

Başarılı etkinlik planlamanın arkasında bireylerin hassasiyetlerine önem vermek
yatmaktadır. Başka insanların gelenek ve inançlarına saygılı olmak son derece önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etkinlikler markaların genel halkla ilişkiler ve reklam politikalarına uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. Dolayısıyla etkinlikler, konusunda uzman olan
profesyonellerce uygulanması gerekmektedir. Etkinliğin yeri, zamanı, detaylı uygulama
listesi, iletişim metodları, hedef kitlelerin doğru analizi stratejik bir etkinlik planlaması
açısından büyük önem taşır.
Etkinlik yönetimi, günümüzde birçok marka ya da kurum tarafından tercih edilen
verimli iletişim uygulamalarıdır. Dolayısıyla hem etkinlik yapan markalar hem de etkinliği
uygulayan profesyoneller açısından her anlamda güçlü bir rekabet sözkonusudur. Çünkü
yıllardan beri süregelen sıradan etkinlik içerikleri değişen teknoloji ve bundan fazlasıyla
etkilenen toplumunun beklentilerini karşılamamaktadır. Özellikle bireyin hayatına giren
sosyal medya olgusuyla birlikte iletişim ve halkla ilişkiler disiplinlerine dair birçok uygulama
dijitalleşmeye doğru yönelmektedir ve farklılaşma stratejilerinin, yaratıcılığın ve yüksek
bütçeli uygulamaların daha fazla ön plana çıktığı bir iletişim dünyasında etkinlik yönetimine
dair de değişimler de sözkonusudur. Gelenek ve yerel kültürün hizmet açısından da planlanan
etkinlik üzerinde etkisi olacaktır. Ayrıca, etkinliklerdeki hizmet kalitesi ve yaklaşımı da
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Yerel halkın davranış ve beklentileri, güvenlik
organizasyonları, yerel basın ile ilgili bilgiler, uluslararası etkinlik planlamada dikkat edilmesi
gereken önemli detaylardandır.
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Uygulamalar
ZİRAAT BANKASI 150.YIL KUTLAMA PROGRAMI
Bir sandıkla başladı her şey ve bir bankadan daha fazlasına dönüştü. Sadece
Türkiye’de değil, dünyada bile az sayıda kurumun yaşadığı bir gururdur 150 yılı geride
bırakmak… 150 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en önemli aktifi Ziraat Bankası bu ülke için hep
bir bankadan daha fazlası oldu. Ziraat Bankası’nın 150 yıllık köklü geçmişini, bu ülke için
yarattığı katma değeri, ekonomimize olan katkısını, toplumsal kalkınmaya, sanata ve spora
verdiği desteği, ve bir dünya bankası olma vizyonunu paylaşmak amacıyla özel bir protokol
daveti gerçekleştirilecektir.
ZİRAAT BANKASI 150. YIL PROTOKOL DAVETİ
Tarih: 20 Kasım 2013
Yer: Congresium Ankara
150. YIL ÖZEL PROGRAMI
RESEPSİYON KOKTEYLİ ZİRAAT BANKASI KOLEKSİYONU SERGİSİ
PROGRAM 19.00
Karşılama 19.00-20.30
150. Yıl Resepsiyonu Ziraat Bankası Koleksiyonu Sergisi 20.30-21.15
150. Yıl Özel Konseri 21.15
Uğurlamalar
KARŞILAMA (19.00) Ziraat Bankası’nın “bir dünya bankası” olma vizyonunu
sembolize eden dev Videosphere görüntü balonu, yansıyan hareketli dünya görüntüsü
üzerinde Ziraat Bankası’nın yayıldığı coğrafyaların işaretlendiği özel karşılama
prodüksiyonuna ev sahipliği yapacaktır. Congresium girişine Tarihi Ziraat Bankası binasının
outdoor mapping görüntüsü yansıtılacaktır.
-

Ziraat Bankası Koleksiyonu Sergisi Resepsiyon Kokteyli

-

Ziraat Bankası Koleksiyonu Sergisi Resepsiyon Kokteyli Karşılama

-

KARŞILAMA (19.00) Karşılama Deski Kayıt Alanı

-

150. YIL RESEPSİYON KOKTEYLİ (19.00-20.30)

Resepsiyon alanında yer alan cam bloklar dev görüntü alanlarına dönüştürülecektir.
Bu alanlara Ziraat Bankası’nın 150 yıllık köklü geçmişini, bu ülke için yarattığı katma değeri,
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ekonomimize olan katkısını, toplumsal kalkınmaya, sanata ve spora verdiği desteği ve bir
dünya bankası olma vizyonunu gösteren görüntüler yansıtılacaktır.
- INDOOR MAPPING GÖSTERİSİ
- 150. YIL RESEPSİYON KOKTEYLİ (19.00-20.30)
- İKRAMLAR Resepsiyon için özel olarak hazırlanan menü ikram edilecektir.
- 150. YIL RESEPSİYON KOKTEYLİ (19.00-20.30)
Resepsiyon süresince davetlilerimiz Ziraat Bankası resim koleksiyonundan özel bir
seçkiyi rehberler eşliğinde gezebileceklerdir.
- ZİRAAT BANKASI KOLEKİSYONU SERGİSİ TAHİR AYDOĞDU TRIO
PERFORMANSI Tanınmış kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu piyano ve ney eşliğinde
gerçekleştriceği müzik dinletisi davetlilerimize eşlik edecektir.
- ZİRAAT BANKASI KOLEKİSYONU SERGİSİ Koleksiyon kapsamında yer alacak
en önemli sergilemelerden biri Ziraat Bankası’nın temellerini oluşturan ilk memleket sandığı
ve kuruluş dönemine ait eserler olacaktır.
- 150. YIL ÖZEL KONSERİ (20.30-21.45) Davetlilerimiz 150. Yıl Özel konseri için
Gordion Ouditorium’a yönlendirilecektir
- Sunucu Ceylan Saner/ Kenan Işık Hoş Geldiniz Konuşması
- 150. YIL ÖZEL KONSERİ (20.30-21.45)
- SEREMONİ AKIŞI
- Protokol Konuşmaları Ziraat Bankası 150. Yıl Reklam Filmi Gösterimi
- 150. YIL ÖZEL KONSERİ (20.30-21.45) Fatih Erkoç Munip Utandı Dilek Türkan
KONUK SANATÇILAR 150 Yıl’dan Yansımalar… Yansımalar grubunun müzik
koordinatörlüğünü üstleneceği Ziraat Bankası 150. Yıl Konseri’nde Anadolu ve yakın
coğrafyanın farklı renkleri usta müzisyenlerin konuk sanatçı olarak katılımıyla
seslendirilecektir.
- 150. YIL ÖZEL KONSERİ (20.30-21.45) Tarkan Orhan Gencebay Tarkan ve Orhan
Gencebay’ın birlikte gerçekleştireceği sürpriz performans davetlilerimize çok farklı bir
deneyim sunacaktır. Hatasız Kul Olmaz ve Uzun İnce Bir Yoldayım gibi klasiklerin yer
alacağı programda Tarkan vokal, Orhan Gencebay enstrüman performanslarıyla yer alacaklar.
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Uygulama Soruları
1)

Ziraat bankası 150. Yıl protokol davetinde yer alan unsurlar nelerdir?

2)
Ziraat bankası 150. Yıl Kutlama etkinliğinin uygulama aşamasında neler
yapılmıştır?
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Bölüm Soruları
1)
Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın
gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin
tümüne ne ad verilir?
a)

Fuar

b)

Yönetim

c)

Etkinlik

d)

Boş zaman

e)

Eğlence

2) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan biri değildir?
a) Tema
b) Stratejik hayırseverlik
c) Hedef kitle
d) Finansal durum
e) Zaman
3) Aşağıdakilerden hangisi özel etkinliklerin sınıflandırılmasından biri değildir?
a) Boş zaman etkinlikleri
b) Kültürel
c) Kişisel
d) İş ve işletme
e) Fuar ve Festival
4) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı oluşturabilmek için ihtiyaç duyulacak
konulardan birini içermez?
a) Kurumun içinde yaşadığı şartlar nedir? Durum analizi verileri nelerdir?
b) Kurumun hedefleri nelerdir?
c) Hedef kitle/ler kimlerdir ve bunlar nasıl tanımlanır?

374

d) Kurumdaki sorunlar neler, çözümleme yolları nelerdir?
e) Etkinliğin yeri, zamanı nedir?
5) Etkinlik yönetiminde planlama aşaması aşağıdakilerden hangilerini kapsar?
a) Amaçların belirlenmesi ve değerlendirilmesini
b) Amaçların belirlenmesi, strateji ve taktiklerin seçimini
c) Taktiksel eylemleri uygulamaya koymayı
d) Kurumun stratejilerini ortaya koymayı
e) Plan ve programları denetlemeyi
6) Aşağıdakilerden hangisi bir teklifte yer alması gereken bölümlerden biri değildir?
a) Etkinlik Firmasının Kurumsal İletişim Faaliyet ve Raporları
b) Etkinlik Önerisi ve Çerçevesi
c) Etkinlik Mekânının Değerlendirilmesi * Görsel Bilgiler
d) Kapak Yazısı* Detaylar / Veriler
e) Maliyet Tablosu * Detaylar / Veriler
7) Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi ve pazarlamasındaki ölçümleme
kriterlerinden biri değildir?
a) Etkinlik öncesi ölçümlemeler
b) Etkinlik sırasındaki ölçümlemeler
c) Müşteri beklentileri
d) Medya analizleri
e) Etkinlik sonrası ölçümlemeler
8) Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate alınan
sorulardan biri değildir?
a) Etkinliğe duyulan ihtiyaç ile ilgili sorular
b) Etkinliğin tasarımı ile ilgili sorular
c) Etkinlik operasyonları, uygulanması ve hizmet sunumu ile ilgili sorular
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d) Etkinliğin sonuçları ve etkisi ile ilgili sorular
e) Etkinliğe onay verenle ile ilgili sorular
9) Aşağıdakilerden hangisi etkinlikte bizi başarıya taşıyacak yöntemlerden biri
değildir?
a) Personel oryantasyonu
b) Ekip tasarımı
c) Zamanlama
d) İş detayları
e) Kaynak tasarımı
10) Başarılı yerel çok kültürlü etkinlikler veya dünyanın herhangi bir yerinde etkinlik
planlamasının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasına
gerek yoktur?
a) Renkler
b) Yerel beklenti ve öncelikler
c) Doğru davranış şekilleri
d) Doğal olaylar
e) Yerel protokol kuralları

Cevaplar: 1) c, 2) b, 3) e, 4) d, 5) b, 6) a, 7) c, 8) e, 9) a, 10) d
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12. HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. YEŞİM GÜÇDEMİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın internet, dünya üzerinde yaygın bir kullanım
alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma erişmiş bir kitle iletişim aracıdır. İnternet her geçen gün
bilgiyi yayma, saklama ve kolay ulaşımı sağlama özellikleri yanında hızlı ve düşük maliyette
iletişime de imkan sağlayarak kullanıcı sayısını arttırmaktadır Bu bölümde öncelikle sosyal
medya ve Web1.0’den Web2.0’a değişim sürecinin özellikleri değerlendirilecektir.Daha sonra
ise halkla ilişkiler açısından ise sosyal medya ve araçları ele alınacaktır. Günümüzde sosyal
medya kuruluşların doğrudan hedef kitleleri ile iletişim kurulabildikleri, onların yorum,
eleştiri ve beklentilerini elde edebildiği en etkili mecradır. Bu nedenle gün geçtikçe geleneksel
medya yanında sosyal medya üzerinden yapılan iletişim kampanyalarının oranın arttığı
görülmektedir. Bu çerçevede halkla ilişkiler açısından sosyal medya ve uygulama alanları
değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medyayı açıklayın?
2) Sosyal medyanın özellikleri nelerdir?
3) Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili özellikleri nelerdir?
4) Kurumların sosyal medyada var olma amaçları nelerdir?
5) Sosyal Medyada itibar yönetimi nasıl sağlanır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sosyal medya Kavramı ve Sosyal medyanın gelişimi Sosyal medya alanındaki
Gelişimi
Hakkında hakkında bilgi edinebilmek. dijital
dokümanlar
ve
kitaplar incelenerek, bu
Kavramsal Çerçeve
konudaki
kavramlar
pekiştirilebilir.

Sosyal
Medya
Araçlarının
Tanımı
Kapsamı

Sosyal Medyada
İlişkilerin Kapsamı

ve Sosyal
medyayı
ve tanımlayabilmek.
Sosyal
medyanın özelliklerin dair
bilgi verebilmek.

Sosyal
medya
uygulamalarının kavramsal
çerçevesinin
çizilmesini
sağlayan kavramlara yönelik
bilgiler pekiştirile bilinir.

Halkla Sosyal medyada Halkla Sosyal medyada halkla
ilişkiler
yönetimini ilişkilerin avantajlarının ve
anlayabilmek
uygulama
alanlarının
belirlenmesi ve bu konudaki
uygulama örnekleri elde
edilen
bilgiler
ışığında
değerlendirilebilir.

Sosyal medya ile Değişen
iletişim süreci ile Halkla
İlişkileri uygulama alanları
Arasındaki Bağlantı

Sosyal medyada Halkla
ilişkiler yönetimi uygulama
alanları hakkında bilgi sahibi
olmak

Sosyal medyadaki halkla
ilişkiler
strateji
ve
uygulamaları incelenebilir
ve bu konudaki kitaplar ve
makaleler okunabilir. Sosyal
medyadaki halkla ilişkiler
uygulamalarının kapsamına
ve önemine ilişkin bilgiler
değerlendirile bilinir.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya, Sosyal medya özellikleri,

•

Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Yönetimi,

•

Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Uygulama Alanları
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Giriş
Sosyal medya mecrası, fikir, düşünce ve mesaj üretiminin ve yönlendirilmesinin
kullanıcıya bağlı olduğu, karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir iletişim ortamı oluşturmuştur.
Bireylerin özgürce kendilerini ifade edebildikleri bu yeni dijital medya ortamı, kişisel,
örgütsel ve toplumsal farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Kullanım alanının ve olanaklarının
geniş olması sosyal medya kullanıcı sayısını da her geçen gün artırmaktadır. Sosyal medya ile
tüm internet kullanıcıları birer içerik üreticisi haline gelmiştir. Bu süreç, 2004 yılında
O’Reilly Medya tarafından ortaya atılan Web 2.0. tabanlı uygulamalar ile başlamıştır. Web
2.0 ile birlikte dijital medya İçeriklerine ulaşmak kolaylaşmış, hızlanmış ve ücretsiz hale
gelmiştir. Özellikle sosyal ağ siteleri ile işletmeler hedef kitlelerini etkileyebilecekleri
pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirecekleri dijital bir mecraya
sahip olmuşlardır. Günümüzde birçok kurum iş stratejilerini sosyal medya üzerinden
geliştirmektedir. Sosyal medya ile birlikte kurumlar güçlü bir rekabet ortamı içinde varolmaya
çalışmaktadır. Bu bölümde, öncelikle Web 1.0’dan Web 2.0’a geçiş süreci ve sosyal medya
araçları incelenmektedir. Daha sonra ise, sosyal medya kanallarının kullanıcılara sağladığı
etkili iletişim ortamlarında halkla ilişkiler uygulamaları değerlendirilmektedir.

12.1. Web 1’den Web 2’ye Geçiş Süreci
Toplumsal yaşamda geleneksel iletişim araçlarının yanında yeni iletişim
teknolojilerinden olan internetin, geçen zaman içerisinde ekonomiden, sağlık, eğlence, kültür
sanat, alışveriş ve bilime kadar her alanda önemini daha fazla artmaktadır. Zaman içinde
önceleri tek yönlü iletişime izin veren web1.0 tabanlı uygulamalar web 2.0 ve artık semantik
tabanlı uygulamalar olan web 3.0 doğru ilerlemektedir.
Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki temel farklılık, Web 1.0'da, web sayfaları az sayıda
yazar tarafından, daha büyük sayıda okuyucu için yaratılmasıdır. Web 1.0'da içerik yaratıcıları
az sayıdadır ve kullanıcıların büyük çoğunluğu sadece içeriğin tüketicileri olarak hareket
etmektedir. Web 2.0'da ise her katılımcı içerik yaratıcısı olabilir ve içerik yaratma
potansiyelini maksimize etmek için çok sayıda teknolojik yardımla donatılmaktadır. (Akar,
2010)
Web 1.0’dan ve Web 2.0‘ın dinamik gelişim süreci şu şekilde sıralanabilir:
1969
İnternetin doğduğu yıl (ARPANET ilk bilgisayar ağ bağlantısı, sırasıyla Ucla, Stanford
ve Utah Üniversitelerinde kullanıldı).
1973
ARPANET tarafından ilk uluslararası bağlantı İngiltere’deki Londra Üniversitesi ile
kuruldu.
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1979
Üniversitelerin araştırmalarla ilgili tartışmaları internet üzerinden yürütebilmeleri için
Usenet denilen haber grupları oluşturulmaya başlandı.
1991
Web sistemi oluşturuldu. Tim Berners-Leo dünyanın herhangi bir yerinden herhangi
bir zamanda bilgi edinebilecek web’e kolay giriş sitemini oluşturdu. Daha sonra Mozaik
adında web üzerinde dolaşmaya yarayan ve bilgi transferine imkân sağlayan ilk yazılım
oluşturuldu.
1997
Jorn Barger, weblogs dediğimiz kısaca blog diye tanımlanan kişisel günlükleri
oluşturdu.
1999
RSS (Really Simple Syndication) RSS ilk olarak bloglardan ve podcastlare eklenen
yeni ekleri, içerikleri kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistem olarak sunulmuştur. RSS
zamandan tasarruf sağlayarak, ilgilendikleri içeriği bulup kullanıcıya ulaştırmaktadır.
2001
Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından oluşturulan Wikipedia, kullanıcılara farklı
konularda içerik hazırlamalarına izin veren bir online ansiklopedidir.
2003
MySpace, kullanıcıya interaktif ortamda arkadaşlıklar kurma imkânı sağlayan, bunun
yanında kişisel profilleri, blogları, grupları, resimleri, müzik ve videoları kapsayan sosyal
paylaşım platformudur.
2004
Zuckerberg Harvard Üniversitesin’deki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurması ve
bilgi alışverişinde bulunabilmesi için Facebook’u kurdu.
Aynı yıl O’Reilly Media Şirketi Web 2.0 terimini ortaya attı ve bu konuda konferans
düzenledi.
2005
Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.
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2006
Twitter ücretsiz bir sosyal ağ ve microblog olarak açıldı. Kullanıcılarına 140
karakterlik metinler yazma imkânı vermektedir.
Aynı yıl Facebook öğrenciler dışında genel kullanıcılara açılmıştır.
2008
ABD başkanlık yarışında adaylar Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya
araçlarını kampanya aracı olarak kullanmışlardır
Son yıllarda sosyal ağlar kullanıcılarının yetkinlikleri artmaktadır. Bu tür web siteleri
kullanıcılara tercih yapma ve uygulamalarında özelleştirebilme imkanı tanımaktadır (
Güçdemir,2012:33).

12.2. Sosyal Medya (Web2.0 kavramı)
Sosyal medya dünya genelinde bireylerin etkileşim ve iletişim içinde olduğu web 2.0
tabanlı dijital ortamları kapsamaktadır. Sosyal medya kavramı, 2000’li yıllarda pek çok sosyal
ağ siteleri ile gündeme gelmiştir. Bu yeni medya ortamları aynı zamanda işletmelerin hedef
kitlelerini etkileyebilecekleri pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
gerçekleştirilebilecek dijital platformlardır .
Sosyal medya kavramı, kullanıcıların bilgi edindikleri, çevrimiçi topluluklar
oluşturabildikleri, kişisel mesajları ve videolar gibi diğer içerikleri paylaşabildikleri,
değiştirilebildikleri, bireyler, gruplar veya kurumlar arasında bilgi veya hizmet alışverişin
yapıldığı elektronik iletişim formları olarak tanımlanabilir. İkinci internet evrimi diye
adlandıracağımız sosyal medya devrimi 2004 yılı sonlarında ilk kez O’Reilly Medya
tarafından ortaya atılan Web 2.0. ile başladı.
Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal
paylaşıma olanak tanıması vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini
göstermektedir. İnsanlar sosyal medyada herhangi bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini
aktarmakta, tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedirler. Kişisel bilgilerinin
yanında çeşitli fotoğraflar, videolar, paylaşabilmekte, gerçek dünyayı sanal ortamda
yaşayabilmektedirler.
Sosyal medyayı, her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla etkilemesini olanaklı
kılan yüksek derecede ölçeklenebilir ve erişilebilir iletişim teknolojileri ya da teknikleri
olarak tanımlamaktadır.

12.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal
paylaşıma olanak tanıması ile kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal medya
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ortamları; fikir, düşünce, fotoğraf, video ve yazıların paylaşabildikleri kullanıcıların yalnızca
tüketim değil yanında üretim yapabildikleri platformlardır. Günümüzde birçok kurum iş
stratejilerini sosyal medya üzerine kurmaktadır. Kurumlar, YouTube, Facebook, ve Twitter
gibi mecralar üzerinden stratejik hedeflere ulaşmakta yardımcı olabilecek uygulamaları
belirlemeye çalışmaktadır.
Sosyal Medyayı, ortak projeler, bloglar, içerik topluluklar, sosyal ağ siteleri, sanal
oyun dünyalarında ve sanal sosyal dünyalar gibi, platformlar oluşturmaktadır.
Sosyal medya özellikler şu başlıklar altında toplanabilir (Mayfield, 2008:5);
1. Katılım: istekli olan herkesi katkı yapma ve geri dönüş sağlama konusunda
cesaretlendirmektedir.
2. Açıklık: platform üzerinde servislerinin birçoğu geri bildirim ve katılıma açıktır.
Oylama, yorumlama ve bilgi paylaşımını teşvik etmektedirler. içeriği kullanmada giriş
engelleri genelde bulunmamaktadır.
3. Karşılıklı diyalog: iki yönlü bir iletişim ve etkileşim ortamı sağlanmaktadır.
4. Topluluk: Topluluklar ortak ilgi alanları çerçevesinde bir araya gelirler.
5. Bağlantılı olma: Sosyal medya sitelerinin birçoğu bağlantılı olma özelliklerini
geliştirmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve kişilere link vererek trafik sağlamaktadırlar.

12.4. Sosyal Medya Araçları ve Kullanım Alanları
Sosyal medya araçları, son dönemlerde örgütlerin hem tüketicileri hakkında çok daha
detaylı bilgi edilebilmesini hem de ürünleri hakkında yapılan yorumları tüketicilerin
tutumlarını, tercihlerini, yaşamlarını ve isteklerini eş zamanlı olarak takip edebilmelerini
sağlamaktadır. Sosyal medya araçları kullanım alanları ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

12.4.1. Blog
Blogların tam olarak ne zaman kullanılmaya başladığı konusunda net bir bilgi
bulunmamaktadır. İlk kurulan blog 1997 yılında Jorn Barger tarafından oluşturulmuştur. Bloglar
90’lı yılların sonlarına doğru gündeme gelse de kullanımı son yıllarda artmıştır. Bloglar genellikle
blog yazarının ilgi alanına göre şekillenmektedir (politika, teknoloji, sağlık gibi). Bunun yanında
bazı kuruluş çalışanları oluşturdukları bloglarında, kuruluşlara eleştirel yorumlar yapabildikleri
gibi, şirket sırları ya da, çalışan olarak parçası oldukları organizasyonel olaylarla ilgili hikâye
yazdıklarında medyanın ilgisini çekmektedir. Bazı blog, yazarları ise uzman oldukları konulardaki
yorumlarıyla medya yazarlarından daha fazla dikkat çekebilmektedir ( Kent, 2008:33).
Blog türleri şu başlıklar altında toplanabilir:
1)

Kişisel Bloglar: Yakın tanınmış çevreye yöneliktir. Daha çok özel hayata içerir.
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2)
Temasal Bloglar: Belirli bir temaya, konuya ya da endüstriye dayalı daha özgün
içerikli bloglardır. Pazarlama ve iletişim konuları, otomobiller, eğlence sektörü, bilgi işlem sektörü
gibi pek çok farklı temayı kapsamaktadır.
3)
Kurumsal Bloglar: Bu tür bloglarda CEO’ların açıklamaları, profesyoneller ve
çalışanlar, müşteri hizmetleri, iç iletişim paylaşımı, bilgi yönetimi uygulamaları, pazarlama, ürünler
ve hizmetler konusunda görüşler paylaşmaktadırlar.
4)
Yayıncıların Sponsor Olduğu Bloglar: Bu tür bloglar daha çok gelenekse medyanın
(televizyon ve gazete gibi) bir çesit yan kurulusu gibi hizmet vermektedir.

12.4.2. Sosyal Paylaşım Ağları (Social Networking)
Web 2.0 ile hem iş hem de özel yaşamımızda devrim boyutunda değişimler yaşanmaktadır.
Toplumsal paylaşım ağları ise her alanda yaşanan değişimin merkezini oluşturmaktadır. Toplumsal
paylaşım ağları tek bir ortak kaynak üzerinden birbirine bağlanan insan grupları olarak
tanımlanabilir. Bu ağlar web siteleri üzerinden kullanıcıların tanımladıkları bir profil hesabı
yaratmalarına izin vermektedir. Örneğin ortak bir kaynaktan üye olan kullanıcılar diğer
kullanıcıların hesaplarını görebilir ve diğer kullanıcıları arkadaş listesine ekleyebilir. Günümüzde
kullanıcılar çoğunluklar sosyal tanıdığınız veya yeni arkadaş olduğunuz insanlarla kolayca iletişim
kurabilmenizi sağlamaktadır. Bu tür paylaşım ağlarına en iyi örnek, Facebook, Twitter ve
YouTube’dur.
Toplumsal paylaşım ağları, özel bir ihtiyaca çözüm getirmek, örneğin belirli arabayı veya
bir bilgisayarı kullanan insanları bir araya getirmek üzere oluşturulmaktadır. Bu web siteleri, tek
bir model arabayı kullanan bir kişinin aynı tip model arabayı kullanan diğer bir kişi ile bir araya
gelmesine imkan vermektedir.Bu iki insan, birebir tanışmadan bile daha etkili bir biçimde arabaları
hakkında görüş alışverişinde bulunabilmektedir.Ayrıca sosyal ağlar insanların birbirleriyle kolay
ve sürekli iletişimde olmasına yardımcı olmaktadır ( Buice ve Heath,v.d.,2007).
Sosyal ağlar bireylerin doğrudan fikir aktarımı konusunda büyük bir rol oynamışlardır.
Bir markayla sorun yaşayan bir müşteri sosyal ağları kullanarak doğrudan ve hızlı çözüme
ulaşma fırsatı yakalamıştır. Ayrıca fikirlerin hızlıca paylaşımı ve etkileşimi de sosyal ağlar
sayesinde teknik olarak kolaylaşmıştır. Birçok bağımsız haber kanalı sosyal ağlar üzerinden
yayın yapmaktadır. Ayrıca vatandaş gazeteciliği de Vivahiba.com gibi platformlar sayesinde
gelişen bir faaliyettir. Ayrıca sosyal ağlarda ki gruplar sayesinde diğer platformlarda yazılmış
olan haber, blog gönderisi gibi içeriklerin yayılımı hızlanmaktadır (Kuş, 69:20016).

12.4.3. Facebook
1 milyarı aşan kullanıcısı sayısıyla Facebook, en çok tercih edilen sosyal ağdır.
Facebook çoklu ortam uygulamalarıyla, kullanıcılar diğer kullanıcılarla sanal ortamda gerçek
bir iletişim süreci yaşatmaktadır. Kullanıcılar Facebook üzerinden başka sitelerle bağlantı
kurarak paylaşım yapabilmekte, grup, etkinlik ve uygulama gibi seçenekler ile geniş
topluluklarla iletişim kurulabilmekte ve çevrimiçi sohbetler gerçekleştirilebilmektedir.
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Facebook ayrıca çeşitli düşüncelerin örgütlenebildikleri, fikir paylaşımına imkân tanıyan
grupları da barındırmaktadır. Gelişen aktüel olaylar ve olgularla ilgili olarak ortak düşünce
platformları oluşturulmakta ve kamuoyu, sanal ortamlarda şekillendirilmektedir.

12.4.4. Twitter
Twitter, önemli bir mikro-blog örneği olmasının yanında, en çok kullanıcı sayısına da
sahiptir. Twitter’daki temel mantık en fazla 140 karakter ile düşünülenin, hissedilenin ya da
gündem konuları hakkındaki yorumların takipçiler ile paylaşılmasıdır. Twitter cep
telefonlarında dahi kullanılabilir bir araç haline geldiği için zaman ve mekan kaygısı olmadan
anlık iletişim ve paylaşım gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra; içerik tartışılabilir,
yorumlanabilir ve hatta beğenilmeyen içeriklere müdahale edilerek anında değişiklik
gerçekleştirilebilinir. Twitter bu özellikleri sebebi ile sosyal ağ özellikleri de taşımaktadır.
Twitter hem bireysel hem de kurumsal anlamda haber, iletişim, bilgi, reklam ve eğlence
amaçlı kullanılmaktadır. Mikroblog sitesi Twitter ilgi alanlarına yönelik konular hakkında
güncel bilgiler edinmek için kullanılmaktadır. Twitter kullanıcılarına ilgilerini çeken içerikleri
bulmaya yardımcı olmak adına pek çok kişiselleştirilmiş arama ve önerme sistemleri
geliştirilmektedir.

12.4.5. Instagram
Instagram, 2010 yılında Iphone için ücretsiz fotoğraf paylaşma ve fotoğraf düzenleme
uygulaması olarak kurulmuştur. Bugün dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri haline
gelmiştir. Instagram sosyal ağ özellikleri ile oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşım
uygulamasıdır. .Instagram’ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile
entegre çalışmasında yatmaktadır. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr,
Twitter, foursquare ve Tumblr üzerinden paylaşılabiliyor. Instagram, Nisan 2012′de Facebook
tarafından 1 milyar Dolara satın alınmıştır. İnstagram uygulaması ile en basit ve sıradan bir
fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile göz kamaştırıcı olabilmektedir. 2014’ün son
döneminde açıklanan rakamlara göre 300 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı
bulunmaktadır. Instagram’da günde 70 milyon civarında fotoğraf paylaşıldığını
görülmektedir(http://blog.instagram.com/post/104847837897/141210-300
million;Güçdemir,2015:50) Bu program ile fotoğrafı çekilen her şey birkaç dakika içerisinde
sanki profesyonel bir fotoğrafçının veya photoshop sanatçısının elinden çıkmış gibi ilgi çekici
olabilir. Bu sosyal ağ üzerinden, MTV, Starbucks, Burberry, Tiffany&Co. ve Nike gibi birçok
marka ürünlerini, anlık paylaşımlarla hedef kitleleriyle buluşturmaktadır.

12.4.6. Youtube
Youtube üzerinden video yüklenip, başkaları tarafından yüklenen videolar
izlenebilmektedir. “Broadcast Yourself”, (kendini yayınla) sloganı ile yola çıkmıştır. 2006’da
Google tarafından satın alınmıştır. YouTube’un yaratıcı reklamcılar için çeşitli seçenekler
önerdiği ve en iyi reklam ortamlarından biridir. Ayrıca bu tür video paylaşım sitelerinde
tüketiciler şikâyetlerini ya da ürünlerle ilgili kötü deneyimlerini diğer kullanıcılar ile
paylaşabilmektedir. Bu da şirketler için bir tehdit oluşturabilmektedir (Brown, 2009:164).
389

12.5. Halkla İlişkiler Uygulamalarında Yeni Bir Mecra Sosyal Medya
Günümüzde sosyal medyanın işlevi ve konumu her alanda gittikçe artmaktadır. Son
yıllarda halkla ilişkiler uygulayıcıları da sosyal medyaya, giderek önem vermeye başlamış ve
geleneksel uygulamaların yanında sosyal medyayı bir halkla ilişkiler aracı olarak nasıl
kullanabilecekleri konusuna odaklanmışlardır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları sosyal medya ile
birlikte ilk elden kontrol edebilecekleri yeni bir mecraya sahip olmuşlardır. Bu yeni mecra ile
birlikte eşik bekçileri ortadan kalkmış ve halkla ilişkiler uygulayıcıları hedef kitleleri ile birebir
etkileşimli iletişimi sağlama imkânı bulmuşlardır. İnternet ortamları 1990’ların ortalarından
itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Bu yeni medya ortamı, bilgi ve iletişim teknolojileri
destekli karışık bir içeriğe sahiptir. Dijital ortamda halkla ilişkiler uygulayıcıları çevrim içi
stratejik iletişimin birer e-iletişimcileri ve yöneticileri haline gelmiştir. İletişim devriminin bir
sonucu olarak belli bir fiziki mekanda var olmak, küresel bir halkla ilişkiler uygulayıcısı için
artık bir koşul değildir. Uygulayıcılar yeni medyada hedef kitlenin dikkatini en yaratıcı yollar
ile yakalarken, eş zamanlı olrak kurumun amaçları çerçevesinde strateji geliştirebilmektedir.
Halkla ilişkiler uygulayıcıları yeni teknolojilerin, hedef kitleleri bilgi paylaşımı,
medya ilişkileri, itibar yönetimi, paydaşlarla ilişkiler, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri
ve sorunlar ile kriz yönetimi gibi geleneksel halkla ilişkiler rollerine engel olabileceğini ya da
yardımcı olabileceğini analiz edebilmelidir. Teknoloji evrildikçe, halkla ilişkiler uygulayıcılarının düşünceleri de evrilmelidir (GÜÇDEMİR ,2016, 40; Kaul,2013).

12.6. Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Uygulama Alanları
“Halkla ilişkiler, demokratik toplumlara özgü bir kamuoyu oluşturma, güven, onay,
rıza veya saygınlık elde etme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Castells (2005)’ e göre,
bireyler artık küresel ve yerel olarak örülmüş, birbirleriyle bağıntılı ağ toplumu içinde
yaşamaktadır. Sürekli açık, her zaman erişilebilir internet sayesinde oluşan ağ, özel yerelleri
global ölçekte birbirine bağlayarak, “mekan” kavramını, “mesafe” ve “uzaklık” duygusunu
değiştirmiştir.” (Onat, 2010:105). Bunun sonucu olarak, geleneksel medyanın yapamadığını
sosyal medya yapmış ve etkileşimli iletişimi sağlamıştır. Günümüzde kurumlar, online
iletişimde daha az role sahipler ve bilgiyi kontrol edebilme güçleri daha azdır. Artık hedef
kitlelerin sesi daha yüksek ve kurumların ürün ve hizmetleri konusunda daha fazla bilgi talep
etmektedirler. Sosyal medya ilişkilerle, yani insanlarla ilgilidir. Eğer kurumlar sosyal
medyayı önemserlerse, çalışanlarına, müşterilerine ve paydaşlarına değer katarlar ve kurum
kazanımları daha fazla olacaktır.
Sosyal medya araçları kuruluşların müşterileri ile iletişime geçmeleri için yeni yollar
yaratmıştır. Bir kez iletişim teknolojileri konusuna adapte olmakla ilgili son araştırmalar
halkla ilişkiler profesyonellerinin artık çevrimiçi araçlara adapte olma konusunda eşit
derecede istekli olduğunu ortaya koymuştur.
Halkla ilişkiler alanında Sosyal Medyanın kullanımın 3 temel nedeni:
• Genel tanıtım
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• Daha geniş bir kitleye ulaşmak
• Bir diyalog ya da duygu oluşturmakdır.
Sosyal medyayı kullanmak kurumlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu faydalar
şu başlıklar altında toplanabilir:
• Ucuz işbirliği,
• Gerçek zamanlı iletişim / anında iletişim,
• Online arşiv oluşturma,
• Düşük fiyatlı uygulamalar,
• İnanılırlığı yüksektir.(Güçdemir,2016:44)

12.6.1. Sosyal Medya ve Medya ilişkileri
Halkla ilişkiler uygulamalarında medya ilişkilerinin merkezi bir rolü vardır çünkü
“eşik bekçieri” sosyal sistemdeki diğer mecralara akan bilgileri kontrol etmektedir. Sosyal
medya, halkla ilişkiler uygulayıcılarına, medya ilişkilerine birçok kolaylık sağlamaktadır. Halkla
ilişkiler uygulayıcıları, sosyal medyayı dünyanın herhangi bir yerindeki hedef kitlelerine haftanın 7
günü, 24 saat ulaşmak için kullanabilmektedir. Aynı zamanda editörler ve muhabirler, coğrafi
nedenler ve bilginin ulaştırılmasındaki zaman gecikmeleri olmadan kaynaklara ulaşabildiklerinden
haber üretme sirkülasyonu saatlerden dakikalara düşmüştür. Sosyal medya iki yönlü iletişimi hiç
olmadığı kadar olanaklı hale getirmiştir. Kuruluşlar ve onların hedef kitleleri iletişime geçmek
için artık web sayfalarını, forumları, blogları, sosyal ağları, e-postayı ve SMS’leri
kullanmaktadır.
Sosyal Medyadan önce, kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşmak için gazetelerden, TV ve
radyo kanallarından yararlanıyorlardı. Bugün, hedef kitleye ulaşmak daha kolay ancak daha
da karmaşık hale gelmiştir. Örneğin sosyal medya mecrasında ki hızlı büyüme beraberinde bir
mesaj bombardımanı yaşanmasına neden olmaktadır. Kuruluşların bu bilgi karmaşası içinde
ilgi çeken mesajlar oluşturması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sosyal medya ile birlikte
bugün yeni mecralar oluşmuştur. YouTube, Twitter, Facebook, Flickr, Digg, StumbleUpon,
LinkedIn, Delicious, Technorati, Alexa ve Mashable en popüler web siteleri bu anlamda
kullanılmaktadır. Bu araçlar mesajın karakterini şekillendirme gücüne sahiptirler. Cep
telefonları aracılığıyla gönderilen SMS’ler hareket eden hedef kitlelere ulaşma şansı
sağlamaktadır. Halkla ilişkilerin pek çok strateji ve taktiği medya kullanımına dayandığı için
medya teknik olarak evrimleştikçe halkla ilişkiler uygulayıcıları da stratejilerini buna adapte
etmek durumundadır (Kaul,2013).
Sosyal medyada dolaşan bilginin doğruluğu her zaman tartışma konusudur. Böyle bir
durumda kurumların sosyal medya üzerinde yönetmeye çalıştığı her türlü olumlu özellik çok
kısa bir sürede olumsuz bir hale dönüşebilir. Sosyal medyanın ortaya çıkışı çok büyük bir
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teknolojik gelişim gibi gözükse de bu gelişim kötü niyetle kullanıldığında sanıldığından çok
büyük bir zarara neden olabilir. Halkla ilişkiler medyalaştırılmalı ancak bu süreç doğru
yönlendirilmeli ve süreç sürekli kontrol edilmelidir. Sosyal medya araçları, kullanıcıları geri
bildirimde bulunmaya teşvik ederek bilginin yayılmasına, paylaşılmasına, yorumlanmasına ve
değerlendirilmesine izin vermektedir. Sosyal medya araçları ile iletişim hızlı bir şekilde
gerçekleşmekte ve etkili çift yönlü bir iletişim ortamı sağlanmaktadır. Sosyal medya sadece
tek yönlü mesaj dönemini kapatmakla kalmamakta aynı zamanda kurumların yeni stretejiler
geliştirmeye zorlamaktadır.
Sosyal medyada dolaşan bilginin doğruluğu her zaman tartışma konusudur. Böyle bir
durumda kurumların sosyal medya üzerinde yönetmeye çalıştığı her türlü olumlu özellik çok
kısa bir sürede olumsuz bir hale dönüşebilir. Sosyal medyanın ortaya çıkışı çok büyük bir
teknolojik gelişim gibi gözükse de bu gelişim kötü niyetle kullanıldığında sanıldığından çok
büyük bir zarara neden olabilir. Halkla ilişkiler medyalaştırılmalı ancak bu süreç doğru
yönlendirilmeli ve süreç sürekli kontrol edilmelidir.
Sosyal medya araçları, kullanıcıları geri bildirimde bulunmaya teşvik ederek bilginin
yayılmasına, paylaşılmasına, yorumlanmasına ve değerlendirilmesine izin vermektedir.
Sosyal medya araçları ile iletişim hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve etkili çift yönlü bir
iletişim ortamı sağlanmaktadır. Halka ilişkiler uygulayıcıları doğrudan hedef kitlelere
ulaşmak için sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. Bu, çağdaş medya araçları eskilerinin
yerini aldı demek değildir, fakat medya ile etkili iletişim için her biri birer tamamlayıcıdır.
Medya ilişkilerinin her adımı bugün çevrimiçidir ve gelecekte daha da çok olacaktır.

12.6.2. Sosyal Medyada İtibar Yönetimi
Kurumsal itibar, iç ve dış paydaşların kurumla ilgili algılarının toplamından oluşur. Bu
nedenle olumlu bir itibar elde etmek için kuruluşların hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurması ve
bu ilişkileri sürdürmesi gerekmektedir. Her kuruluşun belirli bir kimliğe ve isme sahip olması
tüm kuruluşların birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır. Kuruluşların kendilerini sunuş
şekilleri de imajlarını etkilemektedir. Bu sunuş şekli ve kuruluş ismi akla geldiğinde
zihinlerde belli bir imaj oluşmaktadır. Hedef kitleler üzerinde kuruluşla ilgili oluşan imajların
toplamı, kurumun itibarını oluşturmaktadır (Fombrun, 1996:36- 37).Kurumlar, eylemlerinin ve
imajlarının başarısını ölçmek için paydaşlarından alacakları bilgiye ihtiyaç duyarlar. Halkla ilişkiler
teorileri, iki yönlü iletişim açısından kurumsal aktörlerin başarılı olabilmesi için geribildirimin
önemini vurgular.
Sosyal Medyanın sunduğu iki yönlü iletişim olanakları düşünüldüğünde halkla ilişkiler
uygulamaları için önemli bir mecra konumunda olduğu söylenebilir. İnternette kuruluşla ilgili
herhangi bir bilgi çok çabuk yayılabilmektedir. Bir de bu bilgi olumsuz ise yayılma hızı daha
çabuk olmaktadır. Ürün ya da hizmetlerle ilgili bir olumsuzluk, anında bloglarda ya da sosyal
paylaşım ağlarında yayılabilmekte, olumlu bir imaj olumsuza dönebilmektedir. 51 İnternetle
ortamında bilgiler ve haberler çok kolay bir şekilde yayılmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar online
mecrada itibarını izlemek ve korumak zorundadır. Online itibar yönetiminde; online ortamda
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konuşulanları izlemek, itibara etki edecek bilgileri analiz etmek ve bu tip bilgileri içeren sitelere
firma adına katılmak ve negatif görüşleri engellemeye çalışmak gerekmektedir.
Halkla ilişkilerin itibar yönetimi / konu yönetimi; 5 ana bölümden oluşmaktadır (
GÜÇDEMİR 52 ;Wilcox ve Cameron, 2012; Neill & Moody, 2015):
•

Olası sorunları tahmin etmek

•

Kuruluşa yönelebilecek tehditleri öngörmek

•

Sürprizleri en aza indirmek

•

Ortaya çıkan meseleleri çözmek

•

Krizleri önlemek

Tüm bu sorumluluklar, değişen oranlarda sosyal medya ile yerine getirilebilir. Online
itibar yönetimi için bir diğer konu müşteri ilişkileri çünkü müşteriler sosyal medyada her şeyi
paylaşabiliyorlar (Barnes, 2012; Neill & Moody,2015). Bu nedenle sosyal medya en iyi
şekilde takip edilmelidir. Ayrıca ortaya çıktığında sorunlarla başa çıkabilecek çalışanlar da
önceden tespit edilmelidir .
Sosyal medya kullanımı ile birlikte kurumlar itibarı artırabilir ya da koruyabilir.
Sosyal medyada itibarın sağlanması için;
Kurumlar öncelikle, mevcut itibar düzeyini değerlendirmelidir. Kurumun sosyal
paydaşları gözünde itibar düzeyi nedir? Aynı sektör içinde yer alan kurumlar, hedef
kitleleriyle ile nasıl iletişim kurmakta ve sosyal medya stratejileri nelerdir? Bunlar
incelenmelidir.
Ayrıca Sosyal Medyada itibarın izlenmesi ve korunmasını sağlamak için yapılması
gerekenleri şu şeklide sıralanabilir:
1)
Arama motorlarında ve toplumsal paylaşım ağlarında kuruluş ya da markayla ilgili
tüm anahtar kelimelerin düzenli olarak takip edilmesi,
2)

Technorati, Feester gibi blogları takip eden sistemleri düzenli izlenmesi,

3)
Kurumsal web sayfası, intranet, extranet ve sosyal medya araçları gibi
platformlarda hedef kitlelere sistematik ve doğru bilgi alışverişinin sağlanmasıdır
(Güçdemir,2012:74)
Sonuç olarak, sosyal medyada kurumsal itibar yönetimi, kurumsal iletişim
fonksiyonlarının iş yönetimi fonksiyonlarının koordinasyonunu ve güçlü bir iş birliğini
gerektirmektedir. Kurumsal iletişim yöneticileri, sosyal medya vasıtasıyla iletişimi kontrol
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ederek ve firma bünyesinde iş birliği yaparak çalışmalıdır. İletişim stratejisi sosyal medyayı
kapsayan şekilde kurumsal itibarı desteklemelidir.

12.6.3. Sosyal Medyada Kriz iletişimi
Günümüz rekabet ortamında birçok etmen, işletmeleri krizle karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu etmenlerin başında doğal afetler, ekonomik değişkenler, teknolojik değişimlere uyum
sağlayamamak, sosyal kültürel faktörler, sayılabilir. Günümüzde yaşanan değişim ortamı kriz
çeşitlerini, artırmakta ve kuruluşların öngörülerini azaltmaktadır. Kriz sürecinde planlı ve
sistematik hazırlanmış bir iletişim planı kuruluşların kriz ortamından en az zarar ile çıkmasına
yardımcı olmaktadır.
Halkla ilişkilerin bilgi toplama, bilgilendirme, kurum imajı oluşturma ve koruma,
hedef kitlelerle iletişim sağlama, hedef kitlelerin beklentileri ile kurum performansını aynı
çizgiye getirme, sonuçları değerlendirme gibi temel işlevleri kriz dönemlerinde de kendini
göstermektedir. Kriz yönetimi karşılaşılması olası fakat hoş olmayan durumların önlenmesini
ya da en az zararla atlatılabilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmesi beklenilen,
kuruluşun politikasını etkileyen bir yönetim görevi olması ve iletişimini belirleyici özellik
taşıması sebebiyle halkla ilişkilere büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır.
Kriz boyunca kuruma karşı güvenin azalması ile birlikte itibarın olumsuz etkilendiği
görülmektedir. Bu etkiyi yaratmamak adına, kriz yönetimi etkin bir plan çerçevesinde
gerçekleştirilmelidir. Ancak böyle olursa kurum adına oluşan zararlar en aza indirgenebilir
hatta kriz fırsata çevrilebilir.
Sosyal medyada kullanıcıların dile getirdiği şikayetler dikkate alındığında sorunlar
krize dönmeden ya da krizler büyümeden çözüm üretilebilir.
1.
Olumsuz haberler hızlı bir biçimde yayılacağından çok hızlı bir şekilde cevap
verilerek yanlış anlamalar düzeltilmelidir.
2.

Haber gruplarına sürekli enformasyon sağlanmalıdır.

3.
Kriz dönemlerinde tüm sosyal medya araçları takip edilmeli, kullanıcıların konu
ile ilgili paylaşımları dikkate alınmalıdır.
4.
Haber gruplarında kullanıcıların sohbetlerine katılmalı, sorulara şirket adına
cevap vererek, taraf toplanmaya çalışılmalıdır.
5.

Sorunu kabul edip çözülmeye çalışılmalıdır, inkardan kaçınılmalıdır.

Sosyal medyada krize neden olan mecralar ise; e-posta zincirleri ile yayılan mesajlar,
sosyal ağ sitelerinde yayılan mesajlar, sosyal ağ sitelerindeki eylem grupları, video paylaşım
sitelerindeki videolar, blog yazıları, blog yazılarına gelen yorumlar, şikayet sitelerindeki
yorumlar, gazetelerin haber yorum bölümleri, tartışma forumlarındaki mesajlar, forum
mesajlarına gelen yorumlar, karalama siteleridir.
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Sosyal vasıtayla kriz iletişimi modeli, krizin çevrimiçi olarak sosyal medya
platformlarından ve çevrimdışı olarak sosyal etkileşimlerle nasıl yayıldığını açıklamaktadır.
Bu modelde, (Austin, Liu ve Jin 2012; Wan&Koh,&Andrew& Augustine Pang,2015) üç çeşit
kitle belirlemiştir:
1. Etkili sosyal medya yaratıcıları, diğer müşteriler için kriz bilgisi üretir.
2. Sosyal medya takipçileri, etkili sosyal medya yaratıcılarının bilgilerini toplar.
3. Sosyal medya pasifleri, etkili sosyal medya yaratıcılarının bilgilerini dolaylı yoldan
tüketenlerdir.
Sosyal vasıtayla kriz iletişimi modelini kullanan kriz yöneticileri, sosyal medyayı
inceleyip farklı grupları belirleyerek, çevrimiçi olarak ne zaman ve nasıl cevap vereceklerini
belirlerler.
Veil, Buehner, ve Palenchar risk ve kriz iletişimine sosyal medya araçlarını dâhil
etmek için bir kılavuz hazırlamıştır:
1. Sosyal medya risk ve kriz iletişimi yönergesinin ve yaklaşımlarının bir parçası
halinde düşünülmeli;
2. Sosyal medya araçları taranarak, risk ve kriz endişesi taşıyan paylaşımlar takip
edilmeli;
3. Günlük iletişim aktiviteleri sosyal medyaya dâhil edilmeli; Yeşim GÜÇDEMİR 58
4. Dedikodu yönetimi de dâhil olmak üzere sosyal medya platformlarındaki
konuşmalara dâhil olunmalı ve hedef kitleye ulaşmak için en iyi kanallar belirlenmeli;
5. Hedef kitlelere doğru bilgi aktarımı için, bütün bilgiler kontrol edilmeli ve gelen
sorulara dürüstçe cevap verilmelidir;
6. Mesajlar güvenilir kaynaklarla takip edilmeli ve paylaşılmalıdır;
7. Medyanın da sosyal medyayı kullandığı gözardı edilmemelidir;
8. Sosyal medyanın bireysel iletişime ve birebir iletişime imkân tanıyan bir platform
olduğu unutulmamalıdır;
9. Sosyal medya güncellemeler için ana araç olarak kullanılmalıdır;
10. Web 2.0’ın her derde deva olmadığını, geleneksel kanallar yanında bir alternatif
olduğu gözönüne alınmalıdır (Graham,&Avery& Park,2015).
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Sosyal medya bireylerin bilgi arayışında yeni ve potansiyel olarak kuvvetli bir
platform sunmaktadır. Krizden etkilenen alanlarda yaşanan teknolojik zorluklar resmi
haberlerin yapımını yavaşlatsa da sosyal medya haberleri daha hızlı yayılabilmektedir. Bir
kriz sırasında seçebilecek birçok kriz cevabı stratejisi yanında, iletişim uygulayıcıları hangi
sosyal medya aracının kullanıma uygun olduğuna ve hangi sıklıkla güncelleme yapmaları
gerektiğine karar vermelidir. Kriz zamanlarında bunların tümünü kullanmak uygun olurken,
diğer zamanlarda bir veya ikisine odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Kurumlar kriz cevap
stratejilerinde artan bir şekilde sosyal medyayı kullanmakta ve hedef kitleye ulaşmada sosyal
medya araçlarına önem göstermektedir.
Arama motorlarında ve sosyal paylaşım ağlarında kuruluş ilgili tüm anahtar
kelimelerin düzenli olarak takip edilmelidir. Kurumun en yaygın sosyal medya ağlarında
bahsedilmesini sağlamak için söz beslemeleri satın alımı yapılmalı gerekirse sponsorlu
takipçilerden faydalanılmalıdır.
Müşteri bağlılığı kurumsal itibarın değerli bir başka önemli yüzüdür. Bağlılık birçok
şekilde teşvik edilebilir. Örnek vermek gerekirse, sosyal medyada bir ya da daha fazla çapraz
müşteri ilişkisi yaratabilir. Bu tür toplulukların nihai hedefi ilgili gruplarla bir ilişki içerisinde
olmaktır, dolayı ile kurumsal itibar güçlendirebilir. Sonuç olarak, sosyal medyada kurumsal
itibar yönetimi, kurumsal iletişim fonksiyonlarının iş yönetimi fonksiyonlarının
koordinasyonunu ve güçlü bir iş birliğini gerektirmektedir. Kurumsal iletişim yöneticileri,
sosyal medya vasıtasıyla iletişimi kontrol ederek ve firma bünyesinde iş birliği yaparak
çalışmalıdır. İletişim stratejisi sosyal medyayı kapsayan şekilde kurumsal itibarı
desteklemelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özet
Günümüzde kuruluşlar hedef kitlelerini, kampanyalarından, hizmetlerinden ve
ürünlerinden, haberdar edebilmek için sosyal medya araçlarını alternatif kanallar olarak
görmektedir. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinin Facebook, Twitter, gibi sosyal ağlara
olan ilgisi kuruluşları yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Sosyal medya bir taraftan
kuruluşların hedef kitlelerini genişletirken diğer taraftan hedef kitleleri birbirleriyle daha önce
hiç olmadığı kadar yakınlaştırmaktadır. Sosyal paydaşların büyük çoğunluğunun
(tüketiciler,iş ortakları,bayiler,rakipler) bu mecrada yer alması, kuruluşların pazarlama ve
iletişim stratejilerini bu yöne kaydırmaktadır. Sosyal medya, kuruluşların doğrudan hedef
kitleleri ile iletişim kurulabildikleri, onların yorum, eleştiri ve beklentilerini elde edebildiği en
etkili mecradır. Bu nedenle gün geçtikçe geleneksel medya yanında sosyal medya üzerinden
yapılan iletişim kampanyalarının oranın arttığı görülmektedir. Geleneksel medyada yapıldığı
gibi bu mecra üzerinden de önce hedef kitle belirlenmekte, amaca uygun bir kampanya
hazırlanmakta, kampanyanın etkili olabileceği sosyal medya kanalı belirlenmektedir. Geleneksel medyadan farklı olarak geri dönüşüm süreci daha hızlı olmakta ve kampanya
sırasında kullanıcıların tepkileri anında gözlemlenmektedir. Eğer kuruluşlar doğru zamanda
doğru stratejiyi uygun sosyal medya kanalına yerleştirebilirse başarı elde edebilmektedir.
Sonuç olarak sosyal medya kuruluşların hedef kitleleri ile etkileşimli iletişime
geçebilecekleri önemli bir mecradır. Sosyal medyada başarılı bir strateji geliştirme,
kuruluşların hedef kitlelerini iyi tanımalarına ve amaçları doğrultusunda doğru kanalları
seçmelerine bağlıdır. Kuruluşlar sosyal medya kanalları üzerinden kendi topluluklarını
oluşturup, oluşturduğu topluluğu iyi yönetebilirse amaçladıkları hedefe ulaşabilir. Sosyal
medya araçları üzerindeki toplulukları; sosyal ağlar, multimedya paylaşım, profesyonel ağlar,
bloglar, forumlar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma ortamları, şikâyet ve öneri paylaşım
ortamları,oluşturmaktadır. Kuruluşlar, çeşitli iletişim kampanyaları ile bu platformlar
üzerinden iletişimi sürekli kılmalı ve kullanıcılara aktif olarak cevap vermelidir. Markalar
sosyal medya üzerinde varlığını sürdürebilmek için yaratıcı, yenilikçi ve istikrarlı dijital
mesajlar yaratmalıdır.
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Uygulamalar
SOSYAL MEDYADA KRİZ ÖRNEK OLAYI
FACEBOOK VE GREENPEACE

Şubat 2010’dan Ekim 2011’e, aktivist kurum Greenpeace, Facebook’u “Unfriend
Coal” kampanasının bir parçası olarak hedef almıştır. Amacı, IT sektöründe yenilenebilir
enerjinin yaygınlaşması ve yükselmesinin farkındalığının artmasıydı. Facebook’un kirli
kömür enerjisi olmadan büyümesi ve temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarını seçmesine
yönelik bir kampanya başlattı. Yeni veri merkezlerinin iletişiminde, Facebook enerji
verimliliğine odaklanmıştır ama enerji sağlayıcı olarak kömür kullanmıştır. Buna yanıt olarak
Greenpeace blog yazıları aracılığıyla Facebook’a saldırmış, Facebook’un CEO’su M.
Zuckerberg’e doğrudan mesajlar atmış ve sayfalarda iletiler göndermiştir. Facebook’un ise bu
tartışmalara yanıt verebilecek bir çok araca sahiptir (ana sayfa, blogları ve sayfaları). Genelde,
politika yayını bu günlerde kısıtlanmıştır. Doğrudan kamuya ileti paylaşma bloklanmış,
yalnızca kullanıcı yorumları açık bırakılmıştır. Facebook blogda, kullanıcılar yalnızca beğeni
ve paylaşma etkinliğini gerçekleştirebilmiştir. Dolayısıyla Facebook iletişim stratejisi, tek
yönlü iletişim için bloğunu ve uzun iletilerini kullanmak olmuştur. Bu yaklaşım, bir bloğun
çift yönlü iletişim aracı olarak anlaşılması amacına ters düşmüştür.
Kriz süresince, Facebook sosyal ağ siteleri aracılığıyla kamuyla bir etkileşime
girmemiştir ama Greenpeace’in onları karalayan ifadelerine karşı yapılan iletişime
odaklanmıştır. Kurum, iki blogda yorum kısımlarında cevaplar vermiştir, asıl tartışmanın
başladığı iletilerin yorumlarında. Mark Zuckerberg ise Greenpeace destekçilerinden birisine
mesaj ile cevap vermiştir, daha sonra Greenpeace’in Twitter hesabında bu diyaloglar viral
olarak yayılmıştır. Yapılan açıklamalar genelde kınama, gerekçeli açıklama, ikna ve iftira
atma gibi geleneksel kriz stratejileri içine girmiştir (Ott, Theunissen,2015;Güçdemir:2016,60).
Facebook blogda yer alan herhangi bir tartışmaya dahil olmamıştır. Dolayısıyla daha
fazla negatif bir algı oluşmamasında başarılı olmuştur. Greenpeace’in enerji verimliliğine
karşı başlattığı “Unfriend Coal” kampanyasıyla ilgili sayfalarda ve blogda yer alan tartışma ve
iftiralara karşı Facebook hiçbir şekilde bir cevap vermemiştir.
Ancak, Facebook’un çabasına rağmen, Greenpeace’in kampanyası başarılı olmuştur.
Sonuç olarak, Facebook sürdürülebilir stratejileri daha görünür ve şeffaf hale getirip
websitesinde yayınlayarak, karbon ayakizi oranlarını açıklayarak ve enerji karışımlarını
açıklayarak Greenpeace ile işbirliği yapmıştır. Bu açıklık Facebook’un büyümesinin karbon
ayakizini negatif etkilemesine karşın, Facebook’u daha fazla tartışma ve kriz ortamlarından
uzak tutmuştur (Ott, Theunissen,2015;Güçdemir:2016,60).
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Uygulama Soruları
1)

Greenpeace, Facebook’a karşı nasıl bir kampanya başlattı?

2)

Facebook Greenpeace’ın başlattığı kampanya karşısında krizi nasıl yönetti?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi internetin özelliklerinden değildir?
a) enformasyonun metin, ses, grafik gibi iletişim biçimlerinin bir araya getirilmesiyle
işleyen süreçtir
b) yerel, ulusal ve uluslararası erişim olanaklarını sağlayan iletişim biçimidir
c)maliyeti çok yüksek olan bir ağ sistemidir
d) zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran küresel bir iletişim biçimidir
e) toplumsal iletişim ortamı yaratan bir araçtır
2. İlk bilgisayar kaç yılında yapılmıştır?
a) 1934
b) 1944
c) 1948
d)1950
e) 1954
3. Modern bilgisayarlar kaç yılında üretilmeye başlanmıştır?
a) 1968
b) 1970
c) 1962
d)1965
e) 1960
4.Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın ideal mecralardan biri olarak görülmesinin
sebebi değildir?
a) Sürekli güncellenebilmesi
b) Çoklu kullanıma açık olması
c) Sanal paylaşıma olanak tanıması
d) Gerçek dünyanın sanal ortamda yaşanabilmesi
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e) Sadece üyelerin bilgileri edinebilmesi
5. Halkla İlişkiler alanında sosyal ağ sitelerini değerlendirebilecekleri durumlardan
hangisi yanlış verilmiştir?
a) Yeni ürün ve hizmet lansmanları sosyal ağ sitelerinde yapılabilir
b) Veri tabanı pazarlaması uygulaması sayesinde mesajların kişiselleştirilmesi
c) Markalarıyla ilgili ilgi çekici uygulamaları tasarlayıp hedef gruplara yollayabilirler
d) Ürün ve markalarıyla ilgili uygulamaları hedef gruplarıyla yüz yüze görüşerek
tanıtanilirler
e) Sosyal ağ sitelerinden yaparak kendi web sitelerine trafik yaratabilirler
6. Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili özelliklerden hangisi
yanlıştır?
a) halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı
sağlamıştır
b) kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini
almasını sağlamıştır
c) kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
e) çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
7. Sosyal medya araçlarının halkla ilişkiler uygulamalarına etkilerinden hangisi
yanlıştır?
a) bilgilerin ve fikirlerin aktarımı için ücretsiz forum ortamı sağlar
b)hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlar
c) bugünün dünyasının iletişim kurma biçimi
d) hedef kitlelerin neler söylediklerini hemen öğrenilmesine olanak tanır
e) hedef kitlelerle etkileşim sağlanır
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8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın halkla ilişkilere sunduğu faydalardan biri
değildir?
a) Hedef pazarın ilgisinin ne olduğunu öğrenme
b) Destekçilere odaklanma, onları harekete geçirme
c) Tüketici davranışlarını inceleme
d) Sosyal medyayı kullanma
e) Rakipleri izleme
9. Kurumların sosyal medyada var olma amaçlarından hangisi doğru verilmemiştir?
a) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
b)Hedef kitlelerin çok az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
c) Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak
d) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak
e) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek,
10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağ sitelerinin halkla ilişkiler uygulamalarına
sağladıklarından birisi değildir?
a) Çeşitli platformlarda bilgi alışverişini sağlamıştır
b) Kurumlarla ilgili bilgilerin birçok kaynakta paylaşımını sağlamıştır
c) Kuruluşla hedef kitle arasındaki etkileşim oldukça şeffaf hale gelmiştir
d) Halkla ilişkiler uygulayıcılarına hedef kitleyle birebir etkileşimli iletişim imkanı
sağlamıştır
e) Kuruluşla hedef kitle arasındaki iletişimde tamamen yüz yüze iletişimin yerini
almasını sağlamıştır
Cevaplar: 1) c, 2) b, 3) e, 4) e, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9) b, 10) e
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13. HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI
Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Betül Önay Doğan
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Halkla ilişkiler uzmanları bazen birkaç dakikalarını alan bazen uzun mesailer gerektiren
metin yazımını tüm profesyonel hayatları boyunca gerçekleştirmektedir. Bahsedilen metinler
kısa bir e-mail olabileceği gibi sayfalarca süren ve emek gerektiren bir blog yazısı da olabilir.
Halkla ilişkiler yazarlığının en zor yanlarından biri yazılanların kayıtlı olarak bir yerlerde
kalıyor olmasıdır. Bir basın bülteni de yazılsa, bir gezi yazısı da kaleme alınsa kurumla ilgili
bilgi arayışında olanların ilk karşılaştıkları şeylerden biri iletişim amaçlı yazılmış bu yazılardır.
Bu bölümde halkla ilişkilerin temel uygulaması olarak görülebilecek olan, metin yazımı
incelenecektir. Tüm metin örneklerine yer verilemese de, en temel yazılı materyaller ele
alınarak genel bir perspektif sunulmaya çalışılacaktır. Halkla ilişkiler yazarlığında
unutulmaması gereken mesajın iletim kanalı ve hedef kitleye bağlı olarak değişikliklere
uğradığıdır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkiler uzmanlarının yazdığı en temel iletişim materyalleri nelerdir?
2. Halkla ilişkilerde mesaj hazırlama sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
3. Basın bülteni nedir? Nasıl hazırlanır?
4. Halkla ilişkilerde medya ilişkileri neden önemlidir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Halkla
İlişkilerde Halkla ilişkiler biriminin Halkla ilişkilerde metin yazımıyla ilgili
Mesaj Oluşturma İçin mesaj
oluşturma bilgiler derlenerek, genel bir perspektif
sürecindeki
temel
ve oluşturulacak
Kavramsal Çerçeve
mecraya bağlı değişmeyen
özellikler hakkında bilgi
sahibi olma
Basın bülteni yazımı

Temel halkla ilişkiler
metni olan basın bültenleri
hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olunacaktır ve basın
bülteni yazma yeterliliği
kazanılacaktır.

Basın bültenleri ile ilgili internet
üzerinden tarama yapılarak basın
bülten özellikleri verilen bilgiler
eşliğinde incelenebilir.

Kurum
gazeteleri,
dergileri, broşür ve
afişleri hakkında bilgi
elde etmek

Kurumların
en
sık Verilen
örneklerden
hareketle
karşılaşılan diğer metin kurumsal
dergiler
ve
gazeteler
türleri hakkında bilgi incelenebilir. Çevrede karşılaşılan
sahibi olmak
broşür ve afişler alınan bilgilerden
hareketle analiz edilebilir.

Halkla ilişkiler için
önemli
ve
sık
uygulanan bir diğer
metin
türü,
davet
yazılarının
özelliklerini öğrenmek

Davet
yazılarının
ne
olduğu, yazılırken nelere
dikkat edilmesi gerektiği
hakkında
bilgi
sahibi
olmak

Davet
yazılarının
özellikleri
incelenerek pratik yapmak amacıyla
davet yazısı yazılabilir. Örnekler elde
edilerek incelenebilir. Bu alandaki
çalışmalardan istifade edilebilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Basın bülteni: Halkla ilişkilerin en yaygın kullandığı, medya ile ilişkiler
bağlamında medyaya haber sağlama amacı ile oluşturulan metinlerdir.
•
Kurum gazetesi/dergisi: Kurum tarafından belirli periyotlarda hazırlanan ve
kurum içi ve kurum dışı paydaşlar hedef alınarak oluşturulan çalışmalardır.
•

Broşür: Az sayfalı genellikle kurumu ya da ürünleri tanıtmaya yönelik kitapçık

•
Afiş: bir şeyi tanıtmak, herkese duyurabilmek için hazırlanmış, kalabalıkların
görebileceği yerlere asılmış, genellikle resimli duvar duyurusu.
•
Davet yazısı: Bir etkinlikte/organizasyonda katılacak olan hedef kitleyi çağırma
amacıyla hazırlanmış yazılar
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Giriş
İnsanların bilgi edinme yollarından biri belki de en önemlisi okuma yazmadır. Okuma
yazmanın gerçekleşebilmesi için yazılı bir metnin bulunması ve bu metnin görsel ya da fiziksel
yolla girdiye dönüşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geleneksel olarak okuma-yazmadan
bahsettiğimizde, harflerin üzerine yazılı olduğu bir materyale (metin), bu materyal üzerine
harfleri işleyecek (yazar) ve bu harfleri çözümleyecek birine (okur) ihtiyaç vardır. Dolayısıyla
genel olarak okuma-yazma eylemini okur, metin ve yazar üçgeni içerisinde gerçekleşen bir
süreç olarak algılamak mümkündür (Kurudayıoğlu & Tüzel, 2010: 284). Öncelikle yazar ve
metin arasında başlayan ilişki, okuru içine alarak genişler. Bu sebeple yazar ve metin arasında
ne kadar sorunsuz bir yazım süreci ve bütünlük sağlanmışsa okuyucu tarafından metnin
algılanma sürecinde aynı oranda sağlıklı sonuçlar elde edilir. Kaynak olarak görebileceğimiz
yazar, metni yani mesajını alıcıya yani okura aynı şeyleri düşündüğünü göstermek ya da onu
kendi fikirleri doğrultusunda ikna etmek amacıyla kaleme alır. Amaç metni yazarken içinde
bulunduğumuz anlam ve duyguyu karşı tarafa da hissettirebilmektir.
Halkla ilişkiler denildiğinde ilk olarak akla medya ile ilişkiler gelmektedir. Halkla
ilişkiler uzmanları kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin vb. örgütlerin
mesajlarını duyurmak için kullandıkları yöntemlerden biri medyayı bir kanal olarak
kullanmaktır. Medyayı diğer iletişim yöntemlerinden ayıran özelliklerinden biri geniş kitlelere
ulaşma imkânı vermesidir. Bu sebeple halkla ilişkilerin en önemli görevlerinden biri medya
ile iyi ilişkiler kurmaktır. Bu ilişkileri kurmanın en temel yöntemlerinden birisi ise
hazırladıkları metinler ile düzenli bir ilişkinin temelini atmaktır.
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13.1. Medyada Metin Yazımı
Bir iletişim aracı olarak dil, herhangi bir duyumuzu ilgilendiren anlamlandırmaları az
ya da çok uzlaşımsal bir biçimde iletmeye yarayan göstergeler bütününde yer alır. Dil aslında
karmaşık ilişkiler sunan bir olgudur. Dil bireyin bilincini, onun ruhsal ve toplumsal kişiliğini
de oluşturur. Çok farklı yönleri bulunan, farklı nitelikleri ile birlikte farklı bakış açılarını da
beraberinde getiren, kimi bilinmezlerini çözmekte bugün bile zorlandığımız derin bir olgudur.
İnsanla ilgilidir, böyle olunca toplumla ilgilidir. İnsanlar duygularını düşüncelerini isteklerini
dil aracılığıyla açığa vurur. İnsanı bu çerçevede farklı kılan da yine dildir. Dil aynı zamanda
bir simgeleştirme sürecidir ve simgesel kodların temelini oluşturur. Anlatıcı, yönlendirici,
bilgilendirici, etkileşimli, bağlamsal olma ve şiirsellik gibi bir takım işlevleri bulunan dil,
insanlar için en temel bildirişim aracıdır. İletişim eylemleri üzerinde dilin anlatma fonksiyonu
aracılığıyla kaynak, arzularını, isteklerini, düşüncelerini ve tutumlarını iletme işlevi
gerçekleştirir. Yani dilin açıklama fonksiyonu kaynak odaklıdır. Dilin yönlendirme işlevinde,
dil bu sefer alıcı üzerine odaklanmıştır. Her bir iletinin sözel veya görsel dilin bir unsuru
olduğunu unutmamak gerekir (Batı, 2010; 81).
Medyada ne tür metin yazılacaksa yazılsın öncelikle ortak anlam alanına sahip
olabilmek için yazılan dilin kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir. Yazılan metin
okunacak ve dinlenilecektir. Okuyan kişinin uygun yerlerde vurgu yapabilmesi, anlamı doğru
bir şekilde iletebilmesi için, hedef kitle tarafından benzer şekilde aktarılmak istenen anlamın
sorunsuz bir şekilde anlaşılması için dil bilgisi en önemli konulardan birisidir. Etkinlik yazma
eylemi olunca, dil çok iyi bilinmelidir. Metnin hitap edip etkileme amacı güttüğü okuyucu,
izleyici ve dinleyici kitlesi, çok yakından tanınmalıdır. Metnin oluşturma nedeni olan konu
hakkında, ayrıntılı işlenmesini ve görüş oluşturulmasını mümkün kılacak kadar donanımlı
olunmalıdır. Her metnin bir amacı ve işlevi vardır. Metnin amacına ulaşmasını, hitap ettiği
kitleye uygun konsept, strateji, yaklaşım, mecra, format, ve boyut belirler. Metnin anahatları
birkaç cümleyle özetlenmeye çalışılsa da, yayınlanacak mecraya bağlı olarak her metnin
birbirinden farklı özellikler barındırdığını unutmamak gerekir. Görsel unsurların öne çıktığı
televizyon metinlerinde elbette görsellik göz önünde bulundurularak metin yazılır, görsel
unsurlar izleyicilerin dikkatinin açık tutulmasına olanak tanır. Böylece metin görüntünün
desteğiyle izleyici algısını istenilen doğrultuda şekillendirir. Radyo için durum daha farklıdır.
Dinleyicileri sadece sesle uzun süre metne bağlı tutmak radyonun en büyük zorluklarındandır.
Bu sebeple ses efektleri ve müzikle metin canlı tutulmaya çalışılır. Böylece dinleyicinin ilgisi
kaybedilmeden metin ile bağlantı kurmaları arzu edilir. Gazete, dergi gibi basılı materyallerde
giriş cümleleri ve başlıklarla ilgi yakalanmaya çalışılır ve menin dinamik bir yapısı olması ve
okuyucunun son cümleye kadar metne bağlı kalmasına yardımcı olmaktadır.

13.2. Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri
Halkla ilişkiler yazarlığı genellikle medya ile ilişkilerin bir ayağı olarak
görülmektedir. Bu doğru bir tespittir çünkü yazım çalışmalarının büyük bir kısmını medya ile
ilişkilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi oluşturur. Medya ile ilişkileri
tanımlamadan önce bahsedilen medyanın ne olduğu ve halkla ilişkiler uygulamalarıyla nerede
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ve nasıl bir araya gelmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Buna göre medya özetle (Davis,
2006: 258):
•

Medyanın üç görevi vardır: bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek

•
Genel anlamıyla bilginin temel kaynağı olduğu ve bilgi güç demek olduğu için
elinde büyük bir güç vardır.
•
Medya, insanların buluştuğu, gündemdeki sorunları ve konuları tartıştığı modern
bir kamusal alandır
•

Kişisel dünya görüşleri için bir alt yapı, bir referans noktası sunmaktadır.

•

İmajların yansıtılması için doğru yerdir.

•
Halkla ilişkiler de, medyaya ücretsiz içerik sağlama yoluyla standartların ve
değerlerin aşılanması sürecinden sorumludur.
•
İnfo-reklam, ürün yerleştirme, advertorial’ler ve bunun gibi PR ürünü
programlar medya içinde kullanılmaktadır
•
Kullanım ve doyumlar teorisine göre medya 1) eğlence 2) ilginç şeyler bulmak
3) oyalanmak 4) sosyal ilişkilerin yerine 5) kişilik ve değerlerin kontrolü için kullanılabilir.
•
Kitle iletişimin temel öğeleri 1)iletilerin nasıl alındığı ve etkilerinin ne olduğu ‘)
gündem belirleme yoluyla iletileri ayıklaması ve değiştirmesi ve bu şekilde alıcıların dünya
görüşüne uydurması
•
Medya iki boyutta çalışır: 1) sosyal değişimi sağlamak ve şimdiki durumu
yansıtmak 2) kültürün veya fikirlerin veya materyalist güç ve faktörlerin altını çizmek. Bu
şekilde medya ilişkileri stratejisi: 1) dar kapsamlı ya da geniş 2) iletişimin sosyal yönüyle ya
da teknik yönüyle ilgili olabilir.
Yukarıdaki tanımlamaya dayanarak ve medyanın farklılıklarını göz önünde
bulundurarak ilişkiler kurgulanmalı ve yine medyaya bağlı olarak halkla ilişkiler metinleri
yazılmalıdır. Medyaya bağlı halkla ilişkiler etkinliklerine küçük bir örnek vererek, halkla
ilişkiler için metin yazım sürecine geçmekte fayda vardır. Radyo diğer iletişim araçlarından
farklı olarak sadece ses üzerinden iletişimi olanaklı kılar. Bu bazen bir avantaj olabilecekken
bazen de bir dezavantajdır. Radyoya halkla ilişkiler ve tanıtım açısından bakıldığında, çok
çeşitli ama önemli olan röportajlar, açık oturumlar gibi belgesel ve bilimsel nitelikteki
programlara ağırlık verilmelidir. Önemli günler, açılış törenleri, bir ürün ya da yeniliğin
duyurulması için düzenlenen basın toplantıları da yine radyoda haber olabilmek için yapılan
etkinliklerdir. Radyonun özelliği gereği, haber programlarında yer almak geniş bir
kamuoyuna ulaşmakla eş anlamlıdır. Kuruluşların toplumsal sorumluluklarını yerine
getirdiklerini gösteren kültür ve sanat programlarının hazırlanması ya da bu tür programlara
destek olunması gerekmektedir. Radyoların yaşaması için gereksinim duydukları örneğin
411

gençliğe, çocuklara, kadınlara yönelik olarak hazırlanan bilgi verici, eğitici öğretici,
eğlendirici, dinlendirici, vb. çeşitli programlara, hedef kitlelere aktarılacak iletilerin programla
ve kuruluşun amaçlarıyla örtüşmesi koşuluyla katılınabilir ya da bu tür programlar bizzat
halkla ilişkiler görevlilerince hazırlanabilir. Hazırlanan programlar ya da iletilen haberler
kitleleri yakından ilgilendiren bir öncelik taşımalıdır (Çamdereli, 2005: 135). Her etkinlik ya
da haber olma gayreti bir metin yazımını da beraberinde getirmektedir. Aşağıda halkla
ilişkilerde en çok kullanılan metinler üzerinden halkla ilişkiler yazarlığı açıklanmaya
çalışılacaktır.

13.3. Halkla İlişkiler Yazarlığı
Halkla ilişkiler yazarlığı denildiğinde ilk olarak akla basın bültenleri gelmektedir. En
sık kullanılan ve neredeyse tüm medyaya eş zamanlı dağıtımı yapılan basın bültenleri dışında
şirket gazetesi ya da dergisi, broşürler, afişler, yıllıklar, el kitapçıkları, davet yazıları … halkla
ilişkiler birimi tarafından kaleme alınmaktadır. Bunlar dışında yeni iletişim teknolojileri de
halkla ilişkiler yazarlığı için farklı kapılar açmıştır. Bu alanların başında bloglar, web
sayfaları, sosyal paylaşım siteleri gelmektedir. Metin yazım sürecinde bazı temel özellikler
tüm uygulamalara yayılmakta ya da bazı uygulamalar arasında benzerlikler bulunmaktadır.
Bu sebeple burada en fazla kullanılan, yazımı sürecinde farklılaşan uygulamalara yer
verilecektir.

13.3.1. Halkla İlişkiler Yazarlığında Mesajların Hazırlanması
Halkla ilişkiler uzmanları çalışma sürelerinde pek çok yazım göreviyle karşı karşıya
kalmaktadır. Yazacakları şeyler birkaç dakika içinde yazmak zorunda oldukları bir mailden,
uzun bir düşünme süreci ve yorum gerektiren gezi yazılarına ya da bloglara kadar
uzanmaktadır. Ancak her ne yazılacak olursa olunsun amacın hedef kitleye mesaj göndermek
olduğu unutulmamalıdır. Arzu edilen iletilen mesajın, hedef kitle tarafından beklenilen
şekilde algılanması ve hedef kitlede tutum değişikliği ya da var olan tutumu pekiştirmekle
sonuçlanmasıdır. Günümüzde mesaj bombardımanı altında olan bireylerin dikkatini
çekebilmek kolay değildir. Her bir mesaj bu hedef için yarışmaktadır. Bu yüzden yazdığımız
mesajlar canlı, kolay okunabilir, çok özlü ve kısa, her zamankinden daha dikkat çekici olmak
zorundadır. Bunun için (Kaya, 2003: 198 – 200):
1.
Amaçlı olmak: İş ve yönetsel mesajlar enformasyon sağlar, problem çözer.
Amaçları başarmak için gerekli kaynakları talep eden türdendir. Hazırlanan her bir mesajın
spesifik bir amacı vardır.
2.
Okuyucu – dinleyici merkezli olunmalı: İş ve yönetsel yazılar okuyucularadinleyicilere bir sorunu anlamada, amaçlara ulaşmak için işbirliğinde ve eyleme geçmede
yardım eder. Bu yüzden hazırladığımız her mesaj okuyucuların görüş ve bakış açılarını
dikkate almalıdır.
3.
Kısa ve öz olmalı: iş ve yönetsel yazılar açık, anlaşılır ve verimli enformasyon
sunarak, herkesin zamanını dikkate alır. Hazırlayacağınız her mesaj, konun değerini
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düşürmeksizin mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Etkili iş ve yönetsel yazıların amacı,
okuyucuları etkilemekten çok, fikirlerimizi açıklamaktır. Bunu yapmanın en iyi yollarından
biri, sistematik yazma sürecini izlemekten geçmektedir. İş ve yönetsel mesajlar yazmak için
yapacağınız spesifik eylemler her bir duruma, okuyuculara ve amaca göre değişecektir.
Bununla birlikte genelleştirilmiş aşamalar sürecini izlemek, daha etkili mesajlar yazmakta
size yardım edecektir. Bu yazma süreci üç basit aşamayı içermektedir:
a.
Planlama. Mesajların temel unsurları hakkında düşünülmelidir. İletilecek
mesajın amacı düşünülerek dinleyici – okuyucu analizleri yapılmalı ve mesaj ihtiyaç okuyucu
ihtiyaç ve beklentilerine bağlanmalıdır. Okuyucuları bilgilendirecek, ikna edecek ve motive
edecek enformasyonu toplamak gerekir. Daha sonra ihtiyaçlara uygun kanal seçilerek,
dinleyici – okuyucu beklentileri karşılanmalıdır. Nihayet, okuyucu-dinleyicilerle iyi ilişkiler
kurulmalıdır.
i. Analiz: Amacı incelemek, yazım taslağını çıkartmak ve sonra okuyucu profilini
saptamaktır.
ii. Araştırma: Formel ve informel yollarla enformasyon toplamaktır.
iii. Adapte etmek: Uygun araç ve konular seçilmesi, okuyucularla iyi ilişkiler
kurmaktır.
b.
Yazma: Bir kere mesajınızı planladıktan sonra fikirlerin organizasyonu
yapılmalı ve ilk taslak kompoze edilmelidir. Bu düşüncelerin kelimelere dökülmesi; yani
cümlelerin paragrafların yaratılması ve ana fikri desteklemek için örneklerin ve detayların
belirlenmesidir
i. Organize etmek: Ana düşüncenin belirlenmesi, alanın sınırlanamsı, görüşlerin
gruplanması, doğrudan ve dolaylı yaklaşımların seçilmesi
ii. Kompoze: Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrolü ve etkili
cümleler ve paragrafların yaratılması için sözcüklerin dikkatli seçilmesi
c.
Tamamlama (Bitirme): İlk taslak elde edildikten sonra geri dönülmeli bitin stil,
yapı ve okunabilirliği gözden geçirilmelidir. Gözden geçirilerek düzeltmek ve yeniden
yazmak mesajın açıklık ve etkinliğini arttıracaktır. Arkasından format, gramer ve noktalama
işaretleri için mesaj edit edilmeli, yani yayına hazırlanmalıdır. Bundan sonraki adım, mesajın
üretilmesi, yani mesajın okuyucular tarafından alınacağı biçime sokulmasıdır. Süreç formüle
edilirse:
i. Revize: içeriğin değerlendirilmesi, okunabilirliğin incelenmesi, edit etmek ve
yeniden yazmak
ii.

Üretim: Etkili tasarım unsurlarının ve uygun dağıtım metodlarının kullanılması
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iii. Son kontrol (gözden geçirme): Mekanik ve yazım kontrolleri, plandaki
yanlışların gözden geçirilerek düzeltilmesidir.

13.3.2. Basın Bültenleri
Bilgi ve iletişim çağının hızlı haber akışı göz önünde tutulursa, bir basın kuruluşunda
çalışan muhabir ya da gazetecilerden kuşkusuz her habere yetişebilmelerini bekleyemeyiz.
Kuruluşlar bünyesinde bilişim bağlamında oluşturulan çeşitli servisler bu açığı kapatmaya
yöneliktir. Kuruluşlarda yapılandırılan basın büroları ya da halkla ilişkiler birimleri bu amaçla
hazırladıkları basın bültenlerini ilgili yayın kuruluşuna iletmektedirler (Çamdereli, 2005:
117). Basın bültenleri medya ve kurum arasında bir iletişim köprüsü görevi görmektedir.
Kurumun medya ile ilişkilerini güçlendirmek ve bilgi vermek amacıyla en sık kullandığı araç
basın bültenleridir.
Önemli bir işleve sahip olan basın bültenlerinin nasıl yazıldığı, habere dönüşüp
dönüşmemesi noktasında en önemli belirleyicidir. Basın bültenleri, editörlerin işlerini
kolaylaştırmak amacıyla hemen habere dönüşecek gibi düşünülmeli ve haber
yazıyormuşçasına yazılmalıdır. Basın bültenlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken üç kısım
bulunmaktadır. Bu kısımlar ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir(Gültekin, 2006: 180 – 184);
•
Başlık; Başlık basın bülteninin en önemli kısmıdır. Okuyan kişide merak
uyandırması diğer kısımlarının da okunmasını ve habere dönüşmesini olanaklı kılar. Basın
bülteninin en önemli kısmı olan başlığın oluşturulmasında dikkat edilmesi gerekenler şu
şekilde sıralanabilir:
•

Başlığın ilgi çekici olması kaygısıyla konuyla ilgisi kesintiye uğratılmamalıdır

•

Başlık kısa ve akılda kalıcı olmalıdır.

•
Başlık bir olayın fotoğraf makinesiyle çekilip bir kareye resmedilmesi gibi,
habere konu olan olayı resmetmeli ve haberin sloganı olarak görülmelidir.
•
Başlıkta kurumun adı ya da yöneticinin isminin geçirilmesine özen
gösterilmelidir.
•
Başlığın, hazırlayan kurumun yapısı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Her
ne kadar yaratıcı bir haber başlığı hazırlamak temel amaç olsa da, bir özel sektör kuruluşu, bir
meslek odası ya da bir kamu kuruluşunun hazırlayacağı haber başlığı arasında fark vardır.
•
Başlık anlaşılır olmalıdır. Okuyucu birkez daha başlığı okumak için habere
dönmemelidir. Haberin ana fikrini, ilgi çekici olduğu kadar karmaşık olmayan net bir şekilde
vermek de önemlidir.
•

Başlıkta soru cümleleri kullanılmamalıdır
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•
Giriş kısmı (Spot cümlesi): Başlıkla birlikte yakalanan okuyucunun
uzaklaşmaması için giriş kısmının da aynı şekilde etkili bir dille hazırlanması gerekmektedir.
Giriş kısmı için önemli olan noktalar şu şekilde sıralanabilir:
•

Vurucu bir temanın belirlenmesi gerekir

•
“ilk kez”, “Türkiye’de ilk defa” gibi ilk olma üzerine kurulu tabirler, giriş
kısmını farklı kılar.
•
Giriş kısmı, aynı zamanda haber düzlemidir. Yani haberin içinde hareket edeceği
sınırları belirler. Haberin içeriğinin, giriş kısmında oluşan haber düzlemi çerçevesinde
şekillenmesi gerekir.
•
Gelişme kısmı: Başlık ve giriş kısmından sonra ayrıntıların verileceği gelişme
kısmı yer alır. Gelişme kısmı stratejik bir kısımdır ve haber dilindeki ifadelerin en çok
kullanıldığı bölümdür. Gelişme kısmı için şu detaylar sıralanabilir:
•
Olayın nerede nezaman, nasıl niçin, neden ve kim tarafından gerçekleştiğini
özetleyen “5N1K” kuralının yapılandığı ve habere dair akla takılacak tüm ayrıntıların
verildiği bölüm gelişim kısmıdır.
•
Kurum tarafından çeşitli açıklamaların ve bilgilendirmelerin yapıldığı gelişim
kısmında kuruma dair açıklamaların; -belirtildi – bildirildi –ifade edildi –kaydedildi –dile
getirildi –açıklandı –vurgulandı –altı çizildi yüklemleriyle verilmesi uygundur.
•

Basın bültenlerinin reklam metinleri olmadığı unutulmamalıdır

Basın bültenleri bir gerçek üzerine bina edilmelidir. İlgi çekici ve özgün olmasına
özen gösterilmelidir. İlgi çekebilmek adına yersiz kelime oyunlarından ve esprilerden
kaçınmak gerekmektedir. Diğer bir önemli nokta ise basın bültenindeki ifadelerin kimin
ağzından söylendiğinin belirtilmesidir. Kişilerin güvenini kazanmak ve sorunluluk alındığını
göstermek için yetkili kişinin ismi basın bülteninde geçirilmelidir. Basın bülteni
hazırlandıktan sonra diğer bir önemli konu, bültenin hangi basın mensuplarına
gönderileceğidir. Yanlış zamanda ve yanlış kişiye gönderilen basın bülteni ne kadar çarpıcı
olursa olsun etkisini kaybedecektir.
Basın bülteninin formatı bir diğer önemli husustur. Günümüzde her ne kadar basın
bültenleri e-mail ortamında gönderilse de, e-mail olarak gönderilen basın bültenlerinin de
benzer formatta olması gerektiği unutulmamalıdır. Aşağıdaki örnek üzerinden basın
bülteninin formatını incelersek:
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Yukarıda da görüldüğü gibi, başlığın ön plana çıkartılmaya çalışıldığı spot cümlenin
tüm konuyu özetlediği basın bültenlerinde, formatla ilgili olarak unutulmaması gereken bir
diğer husus bir sayfayı geçmemesi ve cümlelerin basit ve anlaşılır yazılmasıdır. Uzun yazılar
editörler tarafından okunmayacaktır. Uzun cümlelerin ise anlaşılmama ihtimali vardır ve
okuyan kişi anlamasa bile tekrar geri dönüp ikinci kez okuyacak vakti bulamayabilir.
İletişim kanallarına bağlı olarak halkla ilişkiler yazarlığının da farklılık göstermesine
koşut olarak, basın bültenleri de farklılık göstermektedir. İletişim kanallarına göre basın
bültenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Onat, 2014: 65 -67):
a) Radyo basın bültenleri: Radyoda kullanılmak üzere özel olarak hazırlanırlar. Haberi
okuyan kişi için kolay okunması ve dinleyen içinde kolay anlaşılması önem taşır. Rodyoda
verilen mesajlar çok kısa sürede duyulur ve ardından unutulur; dinleyicilerin sadece bir kez
dinleme şansı bulunur. Okunması zor kelimeler okunacaksa, okunma şekli parantez içinde
verilmelidir. 5 N 1 K sorularını cevaplayacak tarzda yazılmalıdır.
Bunlar dışında Her cümlede 10 kelime bulunması idealdir. İlk birkaç kelime,
dinleyiciyi mesaja konsantre etme amacıyla dinleyicinin adaptasyonunu sağlar. Eğer
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mesajınızın en önemli kelime ve cümleleri girişte verilirse, dinleyicinin adaptasyon ve
algılama hızı yavaş olduğundan mesajın özü kaçırılmış olur. Aynı zamanda önemli kişiler
tarafından yapılan açıklamalarda, açıklamanın sahibinin başta söylenmesi mesajın etkinliğinin
arttırılması bakımından son derece önemlidir. Mesaja dikkat ancak cümlenin ikinci yarısından
sonra gerçekleşir (Uzoğlu Bayçu, 2013).
Radyo bültenlerinde metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir. Radyo
haberleri genellikle 60 saniyedir. Buradan hareketle çok uzun olmayacak bültenler
hazırlanmalıdır. Radyo bültenleri hazırlanırken süresi de göz önünde bulundurulmalı ve
hesaplanmalıdır. Örneğin; Radyo Bülteni 45’ gibi. Spikerler dakikada 150-160 kelime
okurlar. Yayının süresini buna göre ayarlayabilirsiniz. Ancak bu ölçüm bazen kelime
uzunlukları nedeniyle yanıltıcı olabilir. O zaman, satır sayısına göre bir hesaplama yapılırsa
daha doğru bir zamanlama elde edilir. Bilgisayarda 16 satırlık bir yazı bir dakikalık
konuşmaya, 8 satırlık bir yazı 30 saniyelik bir konuşmaya denk gelmektedir (Uzoğlu Bayçu,
2013).
Radyo ve televizyon için bülten hazırlanırken hatırda tutulması gereken diğer hususlar;
sayı ve istatistikler küsurlu verilmek yerine tam sayıya yaklaştırılmalı, konuyla ilgili söz
söyleyen kimselerin isim ve unvanları konuşmalarından önce verilmeli, doğrudan alıntı
yapılmaktan kaçınılmalı, haberlerde yer alan kişilerin tüm unvanları yerine genel bir unvanı
verilmeli, basmakalıp ve klişeleşmiş ifadelerden kaçınılmalı, kısaltmalar ve sayılar açık olarak
yazılmalıdır (Okay & Okay, 2007: 154).
b) Video haber bültenleri: Televizyona gönderilecek olan basın bültenleri de yine
yazılı basına gönderilecek olan bültenler gibidir, ancak bu bültenlere mutlaka konuyla ilgili
görsel malzemenin, yani görüntünün eşlik etmesi gerekmektedir. Bu da televizyoncuların
olayın gerçekleştiği yere gelerek, kayıt yapmaları şeklinde gerçekleşir. Medya kuruluşlarına
gönderilen görüntülü basın bültenleri bir kuruluşun haberlerini hazır bir biçimde metin ve
görüntülü olarak ilettikleri malzemelerdir. Televizyon haber faaliyetlerindeki bütçe kesintileri
ve yayın teknolojilerinin gelişmesi, 1990’lı yıllarda halkla ilişkiler uzmanları tarafından
videonun kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Genellikle dışarıdaki bir prodüksiyon
şirketine yaptırılan görüntülü basın bültenleri 30 – 90 saniye arasında hazırlanmaktadır.
Hazırlanan görüntülerle birlikte senaryosunun bir özetide televizyon kanallarına
gönderilmektedir. Ayrıca kurgulanmamış görüntülerle birlikte ekstra çekimler de televizyon
kanallarının haberlerini genişletmeleri için gönderilmektedir (Okay & Okay, 2007: 150 –
151).
Kurumsal haberlerin görüntülü ve sesli hali olan video haber bültenleri televizyonda
ve internet haber sitelerinde duyurulması, video paylaşım sitelerinde yer alması için
kullanılmaktadır. Türkiye’de kullanılması çok yaygın olmasa da özel etkinliklerde, belli bir
sürecin veya olayın anlatılmasında video haber bültenlerinden yararlanılır. Video paylaşım
sitelerinde ve eğitim amaçlı web sitelerinde kurumlar tarafından belli konuları anlatmak, ürün
kullanımlarını arızaların giderilmesini tarif etmek, hedef kitlede yer alan grupların ilgisini
çekecek konularda bilgi vermek amacıyla kullanılır. Kurumsal iletişim mesajlarını içeren
videoların yapımından önce videonun amacı, hedef kitlesi, verilmek istenen mesajlar
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belirlenmeli, bu bildirilerin doğrultusunda prodüksiyonu yapacak ajans ve kişilerle birlikte
senaryo hazırlanmalıdır. Prodüksiyon aşaması bittikten sonra yayım öncesinde tıpkı reklam
filmleri gibi ön testten geçirilmeli, izleyicilere itici gelen yönleri, anlaşılmayan mesajları
tekrar değerlendirilmelidir. Videonun başında ve sonunda geri bildirim sağlayacak web
sitesinin adresi bulunmalıdır (Onat, 2014: 65 -67).
c) Online basın bültenleri: Basın bültenlerinin yayınlanma yeri sadece basın odaları
değildir, aynı zamanda sosyal medya ortamlarıdır. Günümüzde kuruluşlar yaptıkları
duyuruları Twitter hesaplarında 140 karakterle linkler göndererek anlatırken, Facebook
sayfalarına açtıkları notlar kısımlarında ve kurumsal bloglarında duyurmaktadırlar. Buda tam
olarak eş zamanlı bir bütünleşmeyi gerektirmektedir.

13.3.3. Kurum Gazeteleri
Halkla ilişkilerde kullanılan en ilginç bilgi aktarma ve firmayı tanıtma araçlarından
biri işletme gazetesidir. Bu yayın organı başta işletmede çalışanlar olmak üzere firmanın ilişki
içinde bulunduğu kuruluşlara da dağıtılır. Firmanın ekonomik, sosyal, teknik yapısı,
yatırımları ve son gelişmeler konusunda bilgi aktarılır, ayrıca çalışma koşulları ve doğum,
ölüm, işe yeni giren ve çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberler verilebilir. Yapılan bazı
araştırma sonuçlarına göre, özellikle firma personelinin işletme gazetesinde ekonomik ve
teknik haberlerden çok, toplumsal ve kişisel sorunlara ilişkin haberlere daha çok ilgi
gösterdikleri kanıtlanmıştır. Örneğin ücret artışları, başka işe aktarılma, yeni sosyal hak ve
beklentileri, eğitim, iş güvenliği gibi konuları içeren haberler işgörenler tarafından ilgiyle
izlenir (Sabuncuoğlu, 1998: 139).
Kurum gazetesinin kime sesleneceği önceden belirlenerek içeriği bu bilgilere göre
hazırlanmalıdır. Yayının adı kurumun imajına uyumlu seçilmelidir. Kurum gazetesi herhangi
bir haftalık ya da aylık dergiden farklı olmamalıdır. Abartılı başlıklardan kaçınılmalıdır.
Propaganda aracı olarak algılanmayacak şekilde yazılmalıdır. İçten, açık ve samimi bir dille
kaleme alınmalıdır (http://www.megep.meb.gov.tr/).
Kurum dergileri de benzer şekilde hazırlanmaktadır. Ancak kurum dergilerinin biraz
daha dış hedef kitleye hitap ettiğini söylemek mümkündür. Hedef kitlenin çeşitliliği ve dergi
formatının imkan vermesinden dolayı, kurum dergilerinin daha fazla görsel kullanılan,
röportajlarla hareketlendirilen bir yapısı olması gerekmektedir. Genellikle ücretsiz dağıtılan
bu kurumsal dergilere örnek olarak MedicalPark, Skylife (THY), İşDergisi (İşbankası)
verilebilir.

13.3.4. Halkla İlişkiler Materyali Olarak Broşür ve Afiş
İlişki kurulan kitlelerin çeşitli konular üzerinde aydınlatılması için broşür etkili bir
araçtır. Halkla ilişkiler uzmanları tarafından hazırlanacağı ve bastırılacağı için bu broşürün
kapsamı da tüm olarak halkla ilişkiler uzmanının kontrolü altındadır. Bir formatlık bir
broşürün en önemli sayfaları ön ve arka kapakları ile ortadaki iki sayfadır. Broşür ele alındığı
zaman bu sayfalarda dikkat toplanacağı için kapak sayfalarının çekici, orta sayfaların ise en
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önemli konuları en iyi düzen içinde sunacak biçimde olması gerekir (Asna, 1003: 118).
Broşürler daha çok firmayı tanıtan özlü bilgiler içerir. İşletmenin üretim ve sosyal tesislerinde
renkli görüntüler verilir. Kuruluşundan bugüne dek gelişmeler, grafik ve tablo üzerinde
gösterilir ve ülke ekonomisine katkısı belirtilir. Broşürler işletmeye yeni gelen ve gezen
kişilere ayrıca firmayı tanımak isteyenlere verilmektedir (Sabuncuoğlu, 1998: 141).
Afişler kim olduğunu bilmediğimiz kişilerle de haberleşmemizi daha doğrusu cevap
almadan onlara ulaşmamızı sağlar. Yani geniş halk kitlelerine mesaj iletmek için kullanılan
haberleşme araçlarından biridir. İyi bir afiş çeşitli nitelikler taşımalıdır. Afişin ilk amacı,
çekici bir desenle göze çarpmak olduğuna göre, bir afişte yazıdan çok çizgi yani grafik olmalı,
söylenmek istenen, olanağınca az söz ile belirtilmelidir. Bir sürü cümle ile doldurulmuş bir
afiş, dikkati çok çekmeyeceği gibi okunmaz da. Çünkü böyle bir afiş bildiriyi andırır ve
insanların sokak ortasında durup sonuna kadar bildiri okumaları pek beklenemez. Afişlerdeki
sözler ve resimler birbirine yakın olmalıdır. En etkili ve en kısa cümleyi bulmak, uzun
çalışmalara bağlıdır. Başarılı bir afiş hazırlamanın en uygun yolu, afişi tasarladıktan sonra
baskıya gitmeden önce küçük bir grup üzerinde denemektir (Asna, 1993: 122).

13.3.5. Davet Yazıları
Halkla ilişkilerde en çok gerçekleştirilen yazışmalardan bir diğeri de davet
yazışmalarıdır. Davet yazışmaları genellikle halkla ilişkiler etkinliklerine destek amacıyla
kullanılır. Davet yazılarının kritik noktaları şu açılardan belirir (Gültekin, 2006: 200 – 201):
•
Davet yazıları antetli bir kağıda yazılır, hatta özel davet yazıları için ayrı
kağıtlarının bulunması yerinde olur.
•

Hitap cümlelerine dikkat edilmelidir.

•

Protokol kurallarına uygun davet yazıları yazılmalıdır.

•

Davet yazılarında, davetin ne amaçla yapıldığı net bir şekilde ifade edilir.

•

Daveti gerçekleştiren kurumun birkaç cümleyle de olsa tanıtımı gerçekleştirilir.

•
Davet yazılarında zamanlama açısından bir baskı gerçekleştirilmez, mümkün
olduğu kadar yazışmalarda zaman aralığı verilmesi karşı tarafa hareket esnekliği sağlar
•
Bir ödül verilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek davet yazısında, ödül gerekçeleri
net bir şekilde açıklanır. Örneğin, bir üniversite tarafından verilen fahri doktor unvanı söz
konusu ise buna ait senato kararı yazıda bulunur.
•
Bir panelde konuşmacı olmaları için panelistlere gönderilen davet yazılarında,
diğer konuşmacıların ismi belirtili.
•
Davet yazılarında temel amaç, karşı tarafı, davet yapılan etkinliğe katılma
konusunda ikna etmektir. Bu iknayı sağlamak için bir konsept oluşturulur. Davet edilen
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etkinlik, kişi ve davet eden kurum arasında iknayı sağlayacak uygun bir konseptin kurulması
gerekir.
•
Özellikle ünlü kişilerin davet edildiği, davet yazılarında, katıldığı takdirde bu
etkinliğin kişiye olan katkısı net bir ifade ile davet yazısında yer alır.
•

Davet yazısında irtibat kurulacak kişilerin bilgileri mutlaka yer alır.

•
Panel ya da konferansa konuşmacı davet etmek için hazırlanan yazılarda,
konuşma yapılması istenen konu açık ve net şekilde belirtilir ve konunun önemi konusunda
birkaç cümleye yer verilir.
•
Sempozyum ya da kongre gibi davet yazılarında, organizasyon ile ilgili,
özellikle davet edilen kişinin ulaşım ve konaklaması ile ilgili bilgiler özel önem teşkil eder.
•
Devlet adamlarının davet edildiği etkinliklerde, davet yazısının devlet
görevlilerine hitap eden resmi dili içermesi gerekir.
•
Ödül ile ilgili davet yazılarında, eğer ödül ilk defa veriliyor ise; bir defaya
mahsus olup olmadığına vurgu yapılır, daha önce bu ödül veriliyorsa ödülün tarihçesine yer
verilir.
•
Davet yazılarının, davet edilen kişilerin programlarını ayarlayıp iyice
düşünebilmeleri için makul bir süre önce yazılması ve kabul edildiği takdirde, kurumun
teşekkürlerini ve organizasyonla ilgili detayları içeren yeni bir davet yazısının hazırlanması
yazışmaların planlanması açısından hassas bir noktadır.
•
Devlet adamları, sanatçılar ve iş adamlarının konuşmacı olarak davet edildikleri
etkinliklerde bu kişilere itafen yazılan davet yazıları dışında, menajerler, danışmanlar, özel
kalem müdürleri ile de ayrı yazışmalar gerçekleştirilir. İletişim kuran insanlar arasındaki
davet yazılarının fazla resmi olmasına gerek yoktur, hatta bu kişiler arasında iletişimi
kolaylaştıracak sıcak ifadelerin bulunması faydalı olur.
•
Kurum içinde çalışan personelin, belli etkinlik ve toplantılara katılımı ile ilgili
hazırlanan davet yazılarında, kurum içi iletişimin önemi vurgulanır ve katılımın zorunluluğu
üzerine baskı yapan ifadeler yerine, katılımın kazandıracağı artılar üzerine kurulu ifadeler
kullanılır.
•
Davet yazılarında ayrıca kuruma özgü içten ve sıcak bir dil kullanılır, standart
basmakalıp davet yazılarından kaçınılmalıdır.
Yukarıda bahsedilen metinlerin dışında röportajların hazırlanması, kurum için
blogların sürdürülmesi, rapor ve yıllıkların yazılması gibi pek çok farklı konuda halkla
ilişkiler uzmanlarının metin yazması beklenmektedir. Özellikle internetin hayatımızda geniş
bir yer alması, halkla ilişkiler yazarlığını da bu alana kaydırmaktadır. Genel olarak dikkat
edilmesi gereken konu metnin yayınlanacağı mecranın/platformun özellikleri ve yazılan
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metinle hangi hedef kitleye ulaşılmasının hedeflendiğidir. Mecraya ve hedef kitleye bağlı
olarak metin şekillenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkilerde yazarlık ediminin önemi üzerinde durduk. Halkla
ilişkiler yazarlığı, halkla ilişkilerin diğer uygulamalarına nazaran sürekliliği olan ve en sık
gerçekleştirilen uygulamadır. Halkla ilişkiler uzmanları için önemli olan husus paylaştıkları
bilgilerin medyada yer bulması ve hedef kitlenin mesajları istenildiği şekilde algılamasıdır.
Bu amaçla kısa ve basit cümleler kullanarak anlam karmaşasından kaçınılması gerekir.
Ayrıca bu bölümde en sık kullanılan halkla ilişkiler metni olan basın bültenlerinin
yazımını ayrıntılı olarak inceledik. Basın bültenlerini iki şekilde ele aldık, şekil olarak ve
içerik olarak. Medya mensuplarının eline çok fazla basın bülteni geçtiği, bu yüzden basın
bültenlerinin medya mensuplarının inceleyebileceği yapıda olması gerektiğinin ve arzu
edildiği takdirde hemen haber metnine dönüştürülecek şekilde yazılmasının önemi üzerinde
durduk.
Ayrıca kurum gazetesi, dergisi, broşür ve afiş gibi diğer halkla ilişkiler metinleri
hakkında bilgi sahibi olduk. İnternet ortamında halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgili bölümde
inceleneceği düşünülerek, sanal uzamdaki metinlere yer verilmedi. Ancak ister basılı olsun
ister internet ortamında olsun, tüm metinlerin aynı temel özellikleri barındırması gerektiğinin
unutulmaması gerektiğinin altını çizdik.
Son olarak yine halkla ilişkiler uzmanlarının organizasyonlarda, katılımcıları arttırmak
amacıyla sıklıkla kullandıkları davet yazıları hakkında kısaca bilgi verdik.
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Uygulamalar
Ayşe'nin halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak ilk iş gününde, yeni fabrika binasının
açılışını duyuran bir basın bülteni yazmasını istediler. Ayşe başlık olarak "1980 yılından bu
yana hizmet veren Bayrampaşa'daki fabrika binamızdan taşınarak, Halkalı'daki, Türkiye'de ilk
kez kullanılan yeni teknoloji imalat ünitesiyle hizmet verecek olan yeni fabrikamıza
taşınıyoruz" başlığını kullandı. Spot cümlesi olarak " Çalışkan Holding Güçlü Teknolojisiyle
Halkalı'daki Yeni Yerinde" cümlesini yazdı. Yazdıklarına baktığında yaptığı hatayı fark etti
ve cümlelerin yerlerini değiştirdi. Ancak spot cümlesinde hâlâ düzeltilmesi gereken noktalar
vardı.
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Uygulama Soruları
1. Ayşe'nin ilk olarak yaptığı hata neydi, hangi hatasını düzeltti?
2. Spot cümlesi için nasıl bir değişikliğe ihtiyaç duyulabilir? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı olarak dilin özellikleri arasında
sayılamaz?
a) Dil insanla ilgilidir, bu sebeple toplumla ilgilidir.
b) İnsanlar duygularını düşüncelerini isteklerini dil aracılığıyla açığa vurur.
c) Dil bir simgeleştirme sürecidir.
d) Dil insanlar için en temel bildirişim aracıdır.
e) Dil yazılı iletişimin ortaya çıkarttığı en temel olgudur
2. Kullanımlar ve doyumlar teorisine göre medya (burada kastedilen geleneksel
medyadır) hangi amaçlarla kullanılmamaktadır?
a) Eğlence
b) Sosyal ilişkiler geliştirme
c) Kişilik ve değerlerin kontrolü
d) Oyalanma
e) İçerik üretme
3. Aşağıdakilerden hangisi radyoya halkla ilişkiler uygulama aracı olması açısından
bakıldığında doğru bir tespit değildir?
a) Röportajlara ağırlık verilmelidir
b) Bir ürünün ya da yeniliğin duyurulması için yapılan basın toplantıları haber
olabilmek için yapılan bir etkinliktir.
c) Kurumun hedef kitlesi ile uyuşması durumunda çocuk, gençlik ya da kadın
programlarına katılınabilinir ya da bu programlar bizzat halkla ilişkiler tarafından
hazırlanabilir.
d) Radyo için hazırlanan programlar ya da iletilen haberler, kurumun hedef kitlesi için
öncelik taşımalıdır
e) Radyoda halkla ilişkilercilerin katıldığı ya da hazırladığı konular devamlılık
göstermeli, farklı konulara değinilmekten kaçınılmalıdır
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4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının yazması gereken metinler
arasında yer almaz?
a) Basın bültenleri
b) Broşürler
c) Bloglar
d) El kitapçıkları
e) Reklam senaryoları
5. Etkili mesaj yazma sürecinde metin kompoze edilmelidir. Yukarıdaki cümlede ifade
edilen kompozenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ana düşüncenin belirlenmesi
b) Uygun araç ve konuların seçilmesi
c) Formalite düzeyine, hitap tonuna göre tarzın kontrol edilmesi
d) İçeriğin değerlendirilmesi
e) Yazım kontrollerinin yapılması
6. Basın bülteni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Basın bülteni gerçekler üzerine bina edilmelidir
b) İlgi çekmek için yersiz esprilerden kaçınmak gerekir
c) Kişilerin güvenini kazanmak için basın bültenindeki ifadelerin kimin ağzından
çıktığının belirtilmesi gerekir
d) Basın bülteni hazırlandıktan sonra hangi basın mensubuna gönderileceğinin özenle
belirlenmesi gerekir
e) Basın bülteni mümkün olduğu kadar uzun yazılmalı böylece konu ile ilgili detaylı
bilgiye yeterince yer verilmelidir.
7. Her mecraya gönderilecek basın bülteninin kendine has özellikleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi radyoya gönderilecek basın bültenlerinin özellikleri arasında
sayılamaz?
a) Okuyan ve dinleyen için kolay anlaşılması gerekir
b) Okunması zor kelimelerin yanına parantez içine nasıl okunacağı ayrıntılı olarak
yazılmalıdır
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c) 5N1K sorularını cevaplayacak şekilde yazılmalıdır
d) Nerelerde ses efektinin de kullanılacağının belirtilmesi gerekir
e) Dinleyicilerin sadece bir kez dinleme şansının bulunduğu göz önünde tutularak kısa
ve basit cümleler kullanılmalıdır
8. Radyo basın bültenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sayı ve istatistikler küsurlu verilmek yerine tam sayıya yaklaştırılmalıdır
b) Konuyla ilgili söz söyleyen kimselerin isim ve unvanları konuşmalarından önce
verilmeli
c) doğrudan alıntı yapılmaktan kaçınılmalı
d) haberlerde yer alan kişilerin tüm unvanları yerine genel bir unvanı verilmeli
e) Sayılar ve istatistikler tüm küsurlarıyla birlikte verilmelidir
9. Aşağıdakilerden hangisi bir afişin taşıması gereken özelliklerden değildir?
a) Afişte yazıdan çok desen göze çarpmalıdır
b) Sözler ve resimler birbirine yakın olmalıdır
c) Mümkünse afişte tek bir cümle (slogan) olmalıdır
d) Afiş baskıya gitmeden önce küçük bir grup tarafından test edilmelidir
e) En etkili ve kısa cümleyi bulmak uzun çalışmalara bağlıdır
10. Davet yazıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Davet yazılarında ayrıca kuruma özgü içten ve sıcak bir dil kullanılır, standart
basmakalıp davet yazılarından kaçınılmalıdır.
b) Ödül ile ilgili davet yazılarında, eğer ödül ilk defa veriliyor ise; bir defaya mahsus
olup olmadığına vurgu yapılır, daha önce bu ödül veriliyorsa ödülün tarihçesine yer verilir.
c) Devlet adamlarının davet edildiği etkinliklerde, davet yazısının devlet görevlilerine
hitap eden resmi dili içermesi gerekir.
d) Sempozyum ya da kongre gibi davet yazılarında, organizasyon ile ilgili, özellikle
davet edilen kişinin ulaşım ve konaklaması ile ilgili bilgiler özel önem teşkil eder.
e) Devlet adamları ve iş adamlarına özel hazırlanan davet yazıları “kişiye özel” olarak
gönderilir. Danışmanlar, menajerler için ayrı davet mektupları aynı ciddiyetle hazırlanır
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Cevaplar: 1.e, 2.e, 3.e, 4.e, 5.c, 6.e, 7.d, 8.e, 9.c, 10.e
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14. HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK

Bölüm Yazarı: Doç. Dr. Betül Önay Doğan
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tüm meslek gruplarında olduğu gibi halkla ilişkilerde uygulayıcıları tarafından yazılı
hale dönüştürülmüş etik kodlara sahiptir. Bu etik kodlar uluslararası kuruluşlar tarafından ya da
bir ülkeye özel oluşturulabilir. Etik kodların en büyük amacı mesleği olumsuz uygulama ve
algılamalardan uzaklaştırmak, yeni mesleğe dâhil olanlara bir yol haritası sunmaktır. Bu
noktadan hareketle bu bölümde, etik kodların ne olduğu, halkla ilişkilere özel etik kodların
hangi özellikler etrafında şekillendiği incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Etik nedir?
2. Meslek etiği kavramı nasıl oluşmuştur?
3. Halkla ilişkilerde uluslararası etik kurallar bulunmakta mıdır?
4. Halkla ilişkilerde etik kurallar hangi noktalar üzerine odaklanmaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Halkla
ilişkilerde Halkla
ilişkilerciler
Etik Anlayışı
açısından etiğin nasıl
tanımlandığı
ve
uygulanması
gerektiği
hakkında
bilgi
sahibi
olmak.

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Öncelikle etik ve meslek etiği
tanımlanarak, halkla ilişkilerde etik
kod tanımlaması ve örnekleri literatür
bilgileri eşliğinde incelenecektir.

Halkla
ilişkiler Halkla ilişkilerde etik Yazılı etik kurallar göz önünde
etiğinde ön plana anlayışın hangi temeller bulundurularak, temel özellikler tespit
çıkan kavramlar
üzerine oturduğu hakkında edilir
bilgi sahibi olma

Halkla ilişkilerde etik Halkla ilişkilere ait üç Halkla ilişkilere ait farklı etik kodlar da
kodlar
yazılı etik kurallar bütünü tespit edilerek benzer yanları ve
öğrenilecektir
farklılıkları incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Etik: İdeal ve soyut olan ahlak kuralları ve değerler

•

Meslek etiği: Belirli bir mesleğe ait etik kodlar

•
Halkla ilişkiler etiği: Halkla ilişkilerin nasıl uygulanması gerektiğine yönelik
etik kurallar bütünü
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Giriş
Meslekler ideal olan değerleri ortaya koyma adına etik kurallar oluşturmaktadır. Bu
etik kurallar mesleğin yapısına bağlı olarak yaptırım olarak kullanılabilir ya da
kullanılmayabilir. Ama önemli olan etik kuralların mesleğe yeni girenlere bir yol haritası
olmasıdır. Halkla ilişkilerde de bu amaçla çeşitli örgütler tarafından etik kodlar
oluşturulmuştur. Oluşturulan etik kodlara uyulması mesleğe ait olumlu algının pekişmesine ve
olumsuz algının ortadan kalkmasına destek olacaktır. Halkla ilişkilerde temel etik değerler;
doğruluk, dürüstlük, sosyal sorumluluk, simetrik iletişim gibi kavramlar üzerinde
şekillenmektedir. Etik kurallar içinde altının çizilmesi gereken önemli nokta, hem çalışılan
kurumunun hem de toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda ve bu ikisi arasında
köprü görevi görüldüğünde istenilen etik ilkelere dayalı halkla ilişkilerin de ortaya çıkacağı
gerçeğidir.
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14.1. Halkla ilişkilerde Etik Anlayışı
Etik sözcüğü Yunanca “karakter” demek olan “ethos” sözcüğünden türemiştir.
Ethos’tan türetilen ethics kavramı da ideal ve soyut olana işaret ederek ahlak kurallarının ve
değerlerinin incelenmesi sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Etik, yazılı olmayan, soyut ahlaki
kurallara dayalı olmakla birlikte bu soyut kavramlardan ne anlaşılması gerektiğini
tanımlamaya da çalışmaktadır. Bu noktada etik kuralların, açık ve belirli bir alana ilişkin
yazılı kurallarda geliştirmesi beklenmektedir. Örneğin; sanat etiği, siyaset etiği, eğitim etiği
v.b. alanlar için ortan ilkeler olmakla birlikte, her bir alan için daha çok kendine özgü ilkeler
bulunmaktadır (Elden, 2009: 205).
Etik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için Josephson Institute for the Advancement
of Ethics Enstitüsünün belirlediği evrensel etik değerlere bakmakta fayda vardır. Gerçekte
etiksel değerler evrensel ve zaman ötesi değerlerdir. Evrensel etik değerler (Erdoğan, 2006:
372):
•

Dürüstlük, doğruluk, bütünlük

•

Sözünü tutma

•

Sadakat ve bağlılık

•

Adil olma

•

Diğer insanları umursama ve önemseme

•

Diğer insanlara saygı

•

Sorumlu vatandaşlık/yurttaşlık

•

Mükemmelliğin peşinden gitme

•

Sorumlu olma

Meslek etiği mesleği yapan kişinin ne yapması ya da ne yapmaması gerektiği ile
ilgilidir. İşler sadece teknik özellikleri değil insanları işi yapan ya da işin sunulduğu kitlenin
ahlaki kuralları ve değerleri ile de doğrudan ilgilidir. Türk Dil Kurumu meslek kavramını
"belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara mal üretmek,
hizmet vermek ve karşılığında para kazınmak için yapılan iş olarak tanımlamaktadır.
Geleneksel olarak meslek, kayıtlı ve diplomalı uzmanlar tarafından belirli bir ücret
karşılığında güven ve saygı esasına dayalı olarak müşterilerine sunulan hizmet anlamına
gelmektedir. Bu kurallara ya da standartlara uymayan meslek erbabı, meslekten
uzaklaştırmaya kadar varabilen bir dizi yaptırım ile cezalandırılmaktadır (Akıncı Vural &
Coşkun, 2011).
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Yukarıda anlatılanlara dayanarak bir işin meslek sayılabilmesi için bazı özellikler
barındırması gerektiği ifade edilebilir. Mesleğin taşıması gereken özellikleri maddeler halinde
sıralamak gerekirse (Akıncı Vural & Coşkun, 2011):
•
gerektirir.

Mesleklerin entelektüel bir boyutu vardır. Bir eğitim süresi ve uzmanlaşma

•
Meslek sahipleri özverili hareket etmek durumundadır. Bir başka deyişle,
kendilerine gereksinim duyanlara hizmet etmelidirler. Başkalarına ve topluma hizmet etmek
meslek olmanın özünü oluşturur.
•
Meslek altında bir meslek örgütüne gereksinim vardır. Bu meslek örgütü meslek
üyelerini aynı çatı altında toplayan ve ehliyet sahibi üyelerini kontrol etmek, mesleki eğitimde
öncülük yapmak, mesleki uygulamalar için kabul edilebilen standartlar geliştirme gibi
sorumluluklar taşırlar.
•
Meslek sahiplerinin topluma karşı özel bir ahlaki sorumlulukları vardır. Meslek
sahibinin o meslekten sağladığı yararların yanında toplumunda o meslekten sağladığı yararlar
vardır.
Meslek etik ilkeleri mesleğin nasıl uygulanılması gerektiğinin bir yol haritası
niteliğindedir. İletişimin disiplinler arası bir uzmanlık alanı olmasıyla birlikte, profesyonel
iletişimcilerin yetişmeye başlaması iletişim etiğinin belirlenmesini zorunlu kılmıştır. İletişim
etiği denildiğinde aynı zamanda iletişimi temel alan mesleklerin etik anlayışlarından da
bahsedilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının büyümesi ve çeşitlenmesiyle iletişim etiği konusundaki
çalışmalar ve araştırmalar hız kazanmıştır. Bu çerçevede iletişim etiğinin önemli başlıklarını:
medya sorumluluğu, medya performansı ve kamusal yarar gibi konular oluşturmaktadır.
Türkiye’de medya alanındaki yasal düzenlemlerde RTÜK (Radyo – Televizyon Üst Kurulu)
önemli görevler üstlenmektedir. RTÜK medyayla ilgili genel çalışmaları kapsarken, iletişime
ait meslek alanları özelleştikçe, bu mesleklere ait düzenlemelerde özelleşmektedir.
Gazetecilik olarak da nitelendirilen basın, ilkeleri en eski iletişim mesleğidir. Halkla
ilişkiler bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte halkla ilişkilerde etik ilkeler ve
düzenlemelerde söz konusu olmuştur.
Genel olarak modern etik felsefesi, davranışların etik karakterlerini betimlemek
amacıyla iki önemli etik sistemini temel almaktadır. Bunlardan birincisi davranışların doğru
ve yanlış olmak üzere kesin çizgilerle ayrıldığını öne süren, belli bir davranışın sonucunun
değil bireyi bu davranışta bulunmaya iten niyetinin önemli olduğunu vurgulayan deontolojik
etiktir. İkinci temel etik sistemi ise deontolojik etiğin tam karşısında duran teleolojik
sistemdir. Her şeyden önce bütün teleolojik teoriler, bir davranışın ahlaki doğruluğuna ancak
sonuçlarına bakarak karar verebileceğini öne sürer. Kanunların mesleki kodların,
düzenlemelerin birçoğu deontolojik etik düşünce sisteminin sonuçlarıdır. Bugün için
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profesyonel olarak yapılan hemen her mesleğin kendi etik kodları vardır. Uluslararası halkla
ilişkiler dernekleri de meslekte uyulması gereken temel kuralları, etik kodları belirlemiştir.
Ancak buna göre halkla ilişkiler pratiğinin deontolojik etik sistem içinde düşünülmesi yeterli
diyemeyiz (Sayımer, 2006).
Etik kodların kuralların dışında ya da bunların yeterli olmadığı çelişkili durumlarda
halkla ilişkiler uygulayıcısının ne yapması gerektiğinin belirlenmesi önemlidir. Çağdaş halkla
ilişkiler temel kavram olarak klasik retorik anlayışından, ikna etmeye dayalı eylemlerden
giderek uzaklaşmaya başlamış, profesyonelliğin getirdiği müzakere ve arabuluculuk
prensiplerine dayalı bir model geliştirmiştir. Bu model içinde halkla ilişkiler pratiğinin etik
temelinin başlangıç noktası, ele aldığımız iki etik sistemden teleolojik etik sistemine daha
yakın gibi gözükmektedir. Öne çıkan etik modellerin hepsinde kurum ve hedef kitlesi ile
bunların çatışan çıkarlarının hangi noktada buluşabileceği sorunu göze çarpmaktadır. O halde
kurumsal kararların bundan etkilenecek kitleye hangi sonuçları getireceğinin belirlenmesi için
eylem faydacılığı yol gösterici olacaktır. Her bir kara, kurumun her bir davranışı tek tek ele
alınarak kendi içinde değerlendirilmelidir. Faydacılık karar verme aşamasında bizi,
kararlarımızdan etkilenecek diğer insanları düşünmeye zorlayacaktır. En çok sayıda insanın
mutluluğu söz konusu olduğunda kurumsal çıkarların ne olacağı sorusu gündeme gelmektedir.
Toplumda en çok sayıda insanın yararına olabilecek bir karar, kuruma zarar veriyorsa, halkla
ilişkiler bu noktada diyologa dayalı iki yönlü simetrik modeli uygulayarak tartışma forumu
oluşturabilmeli ve her iki tarafı uzlaştırma işlevini yerine getirmelidir. Ancak faydacılık bize
öznellik ve adaletsizlik problemlerini çözebileceğimiz söylemekte yetersiz kalabilmektedir.
Bu noktada deontoloji, halkla ilişkilerin zorunluluklarının belirlenmesinde daha önemli bir
role sahiptir. O halde halkla ilişkiler etik sistemi faydacılık ve deontolojik etik ilkelerinin
beraber kullanılabileceği bir karma modelden oluşmalıdır. Bu iki yaklaşımın sentezi çok daha
avantajlı gözükmektedir (Sayımer, 2006).
Sosyal ilişkiler olsun mesleki ilişkiler olsun dürüst olabilen kişi, vicdanen rahat olarak
kendini işine verebilir ve engellerle karşılaşsa da sonuçta başarıya ulaşıp geceleri huzurla
uyuyabilir. Nasıl ki kendi yaşantımızda dürüst birisinin söylediğine inanır ve güvenirsek,
meslek yaşantımızda da yanımızda dürüst kişilerin olmasını isteriz. Dürüst bir halkla ilişkiler
uzmanının hiçbir zaman taviz vermeyeceği kuralları vardır. Bu kurallara uyarak kitlelere karşı
sorumluluklarını yerine getirir. Bir halkla ilişkiler uzmanının sorumluluğunun olduğu birçok
alan vardır. Bu alanlar (Aydede, 2002; 178-179);
•
Müşteri ve işverenlere karşı sorumluluk: Halkla ilişkiler danışmanı veya
görevlisi, mevcut veya geçmişteki müşterilerinin veya işverenlerin mesleki sırlarını, genel
ahlaka ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla korumak zorundadır.
•
Medyaya karşı sorumluluk: Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi medya ile
ilişkilerinde basın özgürlüğünü ya da onurunu zedeleyecek girişimlerden kaçınmalıdır
Topluma karşı sorumluluk: Halkla ilişkiler danışmanı ya da görevlisihizmet
verdiği müşteri ya da işveren adına sürdürdüğü çalışmalarda, toplum çıkarlarına ters
•
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düşmemeye özen göstermeli, yanlış ya da yanıltıcı bilgi iletmemeli ve iletilmesine göz
yummamalıdır.
•
Meslektaşlara karşı sorumluluk: Halkla ilişkiler danışmanı ya da görevlisi ferdi
olarak temsil ettiği halkla ilişkiler mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda veya bir
meslektaşının işini almaya yönelik gizli faaliyetlerde ve meslektaşlarını aşağılayacak
girişimlerde bulunmaktan çekinmelidir.
Halkla ilişkiler etiği halkla ilişkileri diğer mesleklerden ayırt eder nitelikte olmalıdır.
Kurum içinde halkla ilişkiler uygulayıcıları şirketlerin ahlak anlayışının belirleyicisi
olmalıdır. Aynı bağlamda halkla ilişkiler danışmanları her zaman müşterilerine doğru ve içten
davranış sergileyip gerçekleri saklamadan, yalan söylemeden ve en önemlisi ahlak ilkeleri
doğrultusunda hareket etmeler için onlara yön çizmelidir. Aşağıda halkla ilişkilerde etik
anlayışı hedefleyen bazı modeller bulunmaktadır. Bu modellerden bazılarını şu şekilde
sıralamak mümkündür (Seıtel, 2016: 119):
•
Avukat/ muhalif modeli: Halkla ilişkilerin görevi, içinde bulunduğu hukuk
sistemini hem savunan hem de karşı çıkan şekilde taraflara eşit biçimde yaklaşıp mesaj
vermektir. Jay Barney ve Ralph Black hem savunan hem de muhalif olarak eşit
davranılmasının sağlanması ve bu modelde, Barny ve Black halkla ilişkiler uygulayıcılarının
halkın çıkarını ve kendi müşterilerinin dışında kalanlara karşı sorumluluklarının olmadığını
gösteriyor.
•
Çift Yönlü İletişim Modeli: Jim Grunig tarafından geliştirilen bu model: iş
birliği, değişik insanlarla birlikte çalışma, iyi dinleme ve bilgi alışverişiyle desteklendi. Bu
modelde Grunig, müşteri odaklı bakış açısını daha geniş topluluklara yönelik sosyal
sorumlulukla dengelemeyi önerdi
•
Kişisel çıkar modeli: Sherry Baker tarafından geliştirildi. İş yaşamında
çalışmaların iyi gitmesinin nedenini "doğru yaparsan işin iyiye gider" ilkesiyle birleştirdi. Bu
modelde Baker, şirketlerin rekabet sınırlarını ve sektörde saygın olmanın nedeninin ahlaklı
davranmayla paralel gittiği savundu.
•
Sorumluluk modeli: Kathy Fitzpatrick ve Candace Gauthier tarafından
geliştirildi ve olması gereken profesyonel sorumluluk üzerine kuruldu. Bu model, öncelikle
katılımcıların müşterilerine sadakatle bağlı olmalarını savunurken hissedarların düşüncelerine
de önem vermeyi şart koşar. Modelde Fitzpatrick ve Gauthier, katılımcıları ahlaklı
davranmaya yönlendirmek için profesyonel hareket ederek sosyal sorumluluk almalarının en
önemli gereksinim olduğunu vurguladılar.

14.2. Halkla İlişkiler Etiğinde Ön Plana Çıkan Kavramlar
1990'lı yıllara kadar halkla ilişkilerciler için yasal olan etikti. Ancak günümüzde bu
anlayış değişti ve bir şeyin sadece yasal olmasının etik olmasına yetmeyeceği sık sık
vurgulanır oldu. Bu etik vurgusu ise bazı kavramları daha fazla kullanmamıza ve bu
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kavramların etiğin çerçevesini açıklamak için kullanılmasına neden oldu. Halkla ilişkiler
etiğinde ön plana çıkan kalite ve bilinci, sosyal sorumluluk, doğruluk ve güven ve yönetim
anlayışı kavramlarını kısaca açıklamak gerekirse (Güllüoğlu, 2006: 152 - 155):
•
Kalite ve bilinci: Kalite, özellikle son dönemde önem kazanmış bir kavramdır.
Halkla ilişkilerde kalite, hedef kitlenin tatmin düzeyine ulaşmalarını öngörmektedir. Etik
açıdan da kesintisiz iyileştirmelerle kalite bilincine ulaşmak, kurum ve kuruluşların ana
amacını oluşturmaktadır. Tüketiciye sunulan ürün ya da hizmetin kaliteli olması etik açıdan
olması gereken bir durumdur. İşletmelerin birinci görevi kaliteli mal üretmektir. Ayrıca,
üretilen mal ya da hizmet kalitesiz olduğu halde, halkla ilişkiler çalışmaları çerçevesinde bunu
kaliteli mal ya da hizmet olarak, tüketicilere yansıtmak, meslek etiğine de uymamaktadır.
•
Sosyal sorumluluk: Sosyal sorumluluk halkla ilişkilerin belli başlı olumlu
yanlarına; toplumdaki tüm bakış açılarının seslendirilmesine olan katkıya, yanlış bilginin
yerini, doğru bilginin almasına olan çabaya, uyumun uyumsuzlukla yer değiştirmesini, kamu
onayının ve yararının ön planda tutulmasını, toplumsal sistemlerin değişen ihtiyaçları ve
çevreyi kabul etmesine olan yardımına ve insanların refahını arttırma çabasına destek
vermektedir. Halkla ilişkiler etiği perspektifinden sosyal sorumluluk, çevreye zarar
vermemek, güvenilir hizmet sunmak, toplumun sosyal ekonomik ve politik yaşamına katkıda
bulunmaktır. Bu kavramlar kuruluşların topluma verdikleri önemin bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bunun fark edilmesi halkla ilişkiler ve etik kavramlarının yeniden ele alınmasını
sağlamıştır. Halkla ilişkiler, kar amacı gütmeden ve doğrudan kuruma yarar sağlamadan,
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bazı aktiviteleri yapmak zorundadır. Bu duruma
halkla ilişkilerin etik performansı da denilmektedir. Etik değerler halkla ilişkilerde bir çıktı
değil süreçtir.
•
Doğruluk ve güven: Halkla ilişkilerde asıl amaç, doğru bilgiyi en uygun
araçlarla vermektir, iyi niyet asıldır, tartışmaya açık olma ve demokratik tutum esastır. Halkla
ilişkiler etiğinin temel taşlarından olan dürüstlük ilkesi bağlamında halkla ilişkiler
görevlilerinin dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:
•
Halkla ilişkiler uzmanı, ilk olarak tanıtımını üstleneceği kurum hakkında
inceleme yapar
•
Araştırma sonucunda çalışacağı kurumun yapısının ve faaliyet alanının kendi
ilke ve inançları ile bağdaştığından emin olur. Dürüstlüğüne inanmadığı kurumlarla çalışmaz.
•
Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen
benimseyerek çalışmalarına başlar
•
Çalıştığı kurumun kamu yararı ile çatışacak girişimlerde bulunduğunu ya da
bulunacağını anladığı anda kurum görevlilerini uyarır.
•
Aynı alanda çalışan iki kuruluş ile onların izni olmadan çalışmaz Kuruluşlar
kabul ettiği takdirde ise tarafsızlığını korur.
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•
Kriz anlarında suçlu kişi kendisi veya çalıştığı kuruluş ise sorumluluğu üzerine
alır ve durumun düzeltilmesi için çalışmalara başlar.
•
•
açıklamaz

Çalışmalarını hiçbir zaman kuruluşlara rüşvet vererek yürütmez.
Yanlış veya eksik bilgi vermez; gizli bilgileri yetkililerin izni olmadan

•
Yönetim anlayışı: Mesleki ve toplumsal değişmeler, yöneticileri hergeçen gün
zorlaşan bir sürece doğru itmektedir. Etik değerler ve ilkeler, bir kimsenin gerçekte neye
inanması gerektiği ve inandığını söylediği davranışların oluşmasında sağlam bir temel
oluşturur. Yöneticilerin kendi etik ölçütlerini geliştirmesi davranışlarını sınamasını gerektirir.
Bu değerler birbirine eklenerek etik değer ve yargıları oluşturur. Halkla ilişkiler şirketlerde
yönetimin bilme tanıma eksikliğini giderme, sorumluluğu halkla bölüşmek, yapılan işleri
halka ya da tüketiciye anlatma gibi önemli işlevleri bünyesinde barındırır. Toplumun değişik
kesimlerinin isteklerinin yönetimce öğrenilmesi ve bu isteklerin değerlendirildikten sonra
yönetsel eylem ve işleme dönüştürülmesi gibi bir süreci içermesi, halkla ilişkiler
uygulamasını ister istemez bir yönetim süreci haline getirmiştir.

14.3. Halkla İlişkilerde Etik Kodlar
Tüm dünyada birçok meslek örgütü meslek standartları ve etik kodları getirmişlerdir.
Bu etik kodları her kesimin nihai çıkarını gözeten iyi davranış kuralları olarak
tanımlanmaktadır ve bu bağlamda da yararlıdır. Bu kodların temel olarak işlevi etik ikilemleri
çözümlemeye yardımcı olmak rehberlik etmektir. Örneğin 1955 yılında kurulan Uluslararası
Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) 1965 yılında "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Bildirisini" esas alarak 'Atina Bildgresini' benimsemiştir. 1948 yılında Amerika Halkla
ilişkiler Derneği(PRSA) kurulduğunda, örgüt üyelerinin beklentileri içinde etik kodların
belirlenmesi yer almaktadır. Bu kodlarla ilgili ilk çalışma 1950 yılında yapılmıştır. Birden çok
revize edilen kodların, üyeleri üzerinde 2000 yılından itibaren yaptırım gücü yoktur.
Özendirici bir nitelik taşımaktadır (Mengü & Görpe, 2007: 49),
Kodların amacı: üyeleri için birer davranış rehberi oluşturmak, müşterilerinin ve
işverenlerinin bu standartları daha iyi anlamasına yardımcı olmak, onların halkla ilişkiler
uzmanlarından beklentilerini biçimlendirmek ve gerçek halkla ilişkiler çalışanlarını bu işi
yanlış yapanlardan ayırt etmeye yardımcı olmaktır. Ayrıca yapılan yanlışı gösterebilmek için
bir temel oluşturmaktır. Kodlar özellikle yeni halkla ilişkiler uzmanlarına yön göstermelidir.
Eğitim işlevi üstlenir ve alana özgü bazı hassas noktalar konusunda aydınlanma sağlar
(Mengü & Görpe, 2007: 49).
Halk ilişkilerde etik anlayışı denildiğinde ilk akla gelen mayıs 1961 yılında
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından kabul edilen meslek ahlak yasasıdır.
IPRA'nın etik kodlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Çamdereli, 2005; 161-163):
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IPRA'nın Meslek Davranış İlkeleri
A. Profesyonel bütünlüğü sağlayan kurallar
1. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanının piyasada unvanının iyi olarak duyulması
ve yüksek ahlaki değerlere sahip olduğunun bilinmesi ve ayrıca IPRA'nın belirlediği görgü
kuralları ve ahlak kurallarına uyduğunun bilinmesi gerekmektedir.
B. Müşteriye yönelik kurallar
1. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı bütün müşterilerine görev anlayışı açısından
adil ve eşit davranmalıdır.
2. Bir üye ilgili tarafın onayı olmaksızın taraf tutmamalı ve rekabet etmemelidir.
3. Bir üye eski ya da yeni müşterisine ait gizli bilgileri ilgili tarafın onayı olmadan
açıklamamalı ve bunları kendine daima saklamalıdır.
4. Bir üye diğer bir üyenin müşteri ve işverenini tenkit edici davranışlarda
bulunmamalıdır
5. Bir üye bir müşterinin işini yaparken başka hiç kimseden değerli hediye, komisyon,
maaş alamaz.
6. Bir üye başarı ile neticelendirdiği işlerin sonunda hiçbir şekilde fiyat ve ücret
tartışmasına girmez.
C. Halka ve Basına Yönelik Davranış Kuralları
1. Bir üye daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.
2. Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı asla medyayı birbirine düşürecek
hareketlerde bulunmamalıdır
3. Bir halkla ilişkiler uzmanı yanlış ve çarpıtılmış bilgiyi basına vermemelidir.
4. Bir üye çalıştığı organizasyon adına daima tutarlı ve iyi bir temsilci olmalıdır.
5. Bir üye bir derneği hiçbir zaman kendi çıkarlar için kullanmamalıdır.
D. Meslektaşlara Yönelik Kurallar
1. Bir üye hiçbir zaman diğer bir üyenin kişiliğini zedeleyecek ve onu rencide edecek
davranışlarda bulunmamalıdır.
2. Bir üye kötü amaçlı bir meslektaş hakkında birşeyler biliyorsa bu bildiklerini
mutlaka IPRA'ya bildirmelidir.
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3. Bir üye başka bir üyenin işine talip olmamalıdır.
Etik kodlar denildiğinde IPRA ile birlikte anılması gereken bir diğer önemli ve
belirleyici etik kod ise Amerikan Halkla İlişkiler Derneği'nin (PRSA) ilkelerdir. Bu ilkeler
(Seıtel, 2016: 108):
PRSA Üyelerinin 2000 yılı Ahlak İlkeleri
PRSA Üyelerinin Uzmanlık Değerlerinin Vurgulanması
Bu ilkeler, üyelerin ahlak anlayışının temelini oluştururken halkla ilişkiler kurumunun
standartlarını da profesyonel biçimde belirler. Bu değerler, davranış ve karar verme
aşamalarında halkla ilişkiler uzmanlarına rehberlik ederek yol gösterir. Profesyonel
değerlerimizin, bu uzmanlığı tamamlamadaki doğruluk payında önemli rol oynadığına
inanırız. Halkla ilişkilerin esas değerleri:
SAVUNMA
Sektördeki fikirlere, gerçeklere ve bakış açılarına yardım etmek amacıyla kamu
yararına temsil ettiğimiz kişileri müdafaa ederek onlara hizmet veririz. Bu amaçla halkla
ilişkilerde oluşan ikilemlerin düzelmesi için kamuyu bilgilendirerek sektördeki fikirleri,
gerçekleri ve bakış açılarının kamuya duyurulmasını da sağlarız.
DÜRÜSTLÜK
Doğruluğun en yüksek seviyede olması gerektiğine katılıyor ve değerleri temsil
ettiğimiz kişilerin menfaatlerini gerçekler doğrultusunda en üst düzeye çıkartıyoruz.
UZMANLIK
Deneyim ve bilgi konusunda uzmanlaşmış olmanın sorumluluğunu üstleniyor ve
halkla ilişkileri profesyonel gelişmelerle, araştırmalarla ve eğitim yoluyla sürekli daha iyiye
götürmek için çalışıyoruz. Geniş bir izler kitleye kurum ve kuruluş ilişkisinde ortak bir
anlayışla güven inşa ediyoruz.
BAĞIMSIZLIK
Temsil ettiğimiz kişilere tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti
veriyoruz ve tüm yaptıklarımızdan kendimizi sorumlu tutuyoruz.
SADAKAT
Kamu yararına verdiğimiz hizmetleri en üst düzeye taşıma yolunda temsil ettiğimiz
kişilere güven vermemiz gerektiğini savunuyoruz.
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ADALET
Müşterilerimizle, işverenlerimizle, rakiplerimizle, iş arkadaşlarımızla, satıcılarla,
medyayla kısaca halkla dürüstlük çerçevesinde adil ilişki kuruyor, tüm fikirlere saygı
duyuyor, ifade özgürlüğünü destekliyoruz.
Ülkemizde, 1972 yılında kurulan Halkla İlşkiler Derneği hazırladıkları Halkla İlişkiler
Tüzüğü ile ilk kez mesleğin tanımını yapmış ve ayrıca derneğe üyelik için deneyim ve eğitim
koşulu getirmiştir. 1996 yılında yürürlüğe giren Disiplin Yönetmeliği ve Halkla İlişkiler
Meslek İlkeleri Yönetmeliği mesleğin etik sorunlarını çözümlemek için oluşturulmuştur.
Ayrıca 2003 yılı mart ayında Ekonomi Muhabirleri Derneği İstanbul Şubesi ile Halkla
İlişkiler Derneği'nin Halkla İlişkiler ve Medya İlişkilerine dair ortak deklarasyon metni de
medya ilişkileri bağlamında düzenlemelere açıklık getirmektedir (Mengü & Görpe, 2006: 51).
TÜHİD Meslek İlkeleri aşağıdaki gibidir (http://www.tuhid.org/tuhid-meslekilkeleri.html):
TÜHİD Üyeleri;
1. Tüm bireylerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden doğan haklardan
yararlanmaları gerektiği inancından hareket eder ve mesleklerini İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin ruhu doğrultusunda icra ederler,
2. Halkla ilişkiler mesleğini, kamuoyu çıkarlarını zedelemeyecek biçimde icra ederler,
3. Çocuklarla ilgili ürünlerin tanıtılması için hazırlanan halkla ilişkiler mesajlarında
onların güven duygularını zedeleyecek, ruhsal ve fiziksel zayıflıklarını etkileyecek içerik
bulunmamasına özen gösterirler,
4. Mesleki faaliyetleri sırasında karşılıklı anlayış yaratmayı hedefleyerek kurdukları
iletişimin, hem yasal hem de ahlaki açıdan toplumun kültürel değer ve inançlarını zedeleyici
nitelikte olmamasını gözetirler,
5. Mesleklerini icra ederken, ilgili tüm tarafların görüşlerinin adil bir biçimde temsil
edilmesine özen gösterirler,
6.Meslekleri gereği edinebilecekleri sır niteliğindeki bilgilerin gizliliği prensibine
saygı gösterirler,
7. Meslekleri gereği kurdukları iletişimin açık, doğru, iki yönlü ve tarafların tam
anlamıyla bilgilendirilmesine dayalı olmasına özen gösterirler.
8. Çalışmaları esnasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu maddelerine uyum içinde
davranırlar,
9. Meslek ahlakı ilkelerine ters düşecek görevleri kabul etmezler,
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10. Mesleğin itibarını ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çalışırlar,
11. Meslektaşlarının itibarını zedeleyecek yorumlarda ve davranışlarda bulunmazlar,
12. Medyanın haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme özgürlüğü ile Basın Meslek
İlkeleri'ne saygı gösterirler,
13. Bloglar, forumlar, video ve fotoğraf paylaşım siteleri, sosyal paylaşım ağları ve
benzeri sosyal medya araç ve ortamlarının kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kamuoyu
görüşlerinin yansıtılması açısından zenginleştirici nitelikte olduğundan hareketle; bu
ortamlardaki mesleki faaliyetlerinde kimliklerini ve/veya temsil ettikleri kişi ve kurumların
kimliklerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklarlar,
14. Kişisel veya kurumsal düzeyde rekabet etmek gereken durumlarda, rekabeti haksız
olarak etkileyecek kişisel/kurumsal bağlantılarını; ikincil olarak üstlenilmiş görevlerini vb. bu
amaca hizmet edecek şekilde kullanmazlar.
TÜHİD içerisinde bir etik kurul tarafından ihlaller ve şikayetler değerlendirilir. Etik
kurulun çalışma disiplini aşağıdaki gibidir (http://www.tuhid.org/etik-kurulu-calismadisiplini.html):
TÜHİD Etik Kurulu, Türkiye'de Halkla İlişkiler mesleğinin TÜHİD Meslek Ahlakı
İlkeleri doğrultusunda korunması, haksız rekabetin önlenmesi, meslek ahlak ve
dayanışmasının yerleştirilmesi, halkın ve iş dünyasının halkla ilişkiler kavramına güven ve
saygı duymasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
TÜHİD Etik Kurulu’nun Oluşumu
Meslek ahlakı ilkelerinin ihlali ile ilgili bildirimler TÜHİD Etik Kurulu tarafından
değerlendirilir. Etik Kurulu üyeleri, TÜHİD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan
davetin kabul edilmesi yöntemiyle belirlenir. Meslek ahlakı ilkelerinin ihlaline ilişkin
başvuruları hukuki, ticari ve ahlaki açılardan ele alabilecek ve farklı uzmanlık alanlarını
temsil eden, alanının önde gelen ve itibarlı isimlerine davet çıkarılır. TÜHİD Yönetim
Kurulu’nun seçimle yenilenmesinden bağımsız olarak, sürekliliğini ve özerkliğini koruyarak
çalışmalarını yürütür. Üyelerden birinin ayrılması durumunda TÜHİD Yönetim Kurulu aynı
fonksiyonu temsil edecek yeni bir üyeye davet çıkarır.
TÜHİD Başkanı Etik Kurulu’nun doğal üyesidir. Etik Kurulu’nda iletişim camiasında
aktif olarak çalışan kişilerin (TÜHİD Üyesi ve değil) yer almasının, kurulun objektifliğini
zedeleyeceği düşünülmüştür.
Etik Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda bir Başkan, bir Başkan
Yardımcısı, bir Genel Sekreter seçer. Etik Kurulu gerek duyduğunda bilirkişi görüşüne
başvurur. TÜHİD Etik Kurulu’nun sözcüsü Etik Kurulu Başkanı’dır.
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TÜHİD Etik Kurulu’ nun Görev Alanı
a. TÜHİD’e iletilen ihlalleri incelemek ve karara bağlamak,
b. Gerek görülmesi halinde TÜHİD üyelerini veya ilgili tarafları konuya ilişkin
bilgilendirmek,
c. Kamuoyuna yansıyan konularda medyayı bilgilendirmek.
Etik Kurulu Değerlendirme Toplantısı
TÜHİD Etik Kurulu, düzenli olarak yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yapar.
Yıllık TÜHİD Etik Değerlendirme Raporu, tüm üyelerle ve basın bülteni aracılığıyla tüm
kamuoyu ile paylaşılır.
Şikâyet Başvurusunun Değerlendirilmesi
Şikâyet başvurusu, TÜHİD’e yazı ile ve zarf üzerinde ETİK KURULUNA yazısı
bulunacak şekilde yapılır. Şikâyet formunun ana yapısı TÜHİD web sitesinde yayınlanır.
Şikayet başvuruları bu formdaki bilgilerin tamamı temel olmak üzere kuruluşun ilaveleri ile
birlikte yapılmalıdır.
TÜHİD Yönetimi, şikâyet başvurusunu Etik Kurulu Başkanı’na iletir.
Şikayetin Etik Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınabilmesi için formda yer alan
şikayet sahibinin adı, çalıştığı kurumun adı, görevi, iletişim bilgileri ve şikayetin konusu açık
ve net olarak doldurulmuş olmalıdır. Başvuranın bilgileri tüm 3. şahışlar nezdinde gizli
tutulacaktır.
Etik Kurulu yapılan başvuruları tüm üyelerinin görüşlerini alarak değerlendirir, gerekli
incelemeleri yapar, görüş ve savunmaları alır, gerekirse bilirkişi görüşüne başvurur ve
başvuruya ilişkin raporunu yayınlar. Şikâyetler bir ay içinde Etik Kurulu Başkanı imzasıyla
bir rapor halinde yanıtlanır.
Başvurunun Haklı Bulunması Durumunda
Şikâyet edilen “iletişim” tarafı TÜHİD Üyesi ise sırasıyla;
Yazılı uyarı
İzleme
Yaptırım uygulamak için disiplin kuruluna iletir
yaptırımları işleme alınır.
Şikâyet edilen “iletişim” tarafı TÜHİD Üyesi değilse;
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İletişim sektörü meslek ilkeleri çerçevesinde konu değerlendirilerek kendileri ile bilgi
paylaşımı gerçekleştirilerek, meslek etiği ilkelerimiz hatırlatılır.
Şikâyet edilen iletişim sektörü dışından iş dünyasından ise;
Konu ile ilgili meslek etiği ilkeleri çerçevesinde olması gereken iletişim yönetimi
kendilerine iletilir.
Şikâyet edilen iletişim sektörü dışından medya dünyasından ise;
Sektör örgütünün de onayı alınarak, medya kuruluşuna veya ilgili kişiye konu ile ilgili
görüş belirtilir
Sonuç olarak söylemek gerekirse halkla ilişkiler uygulayıcıları iyi bir insan olmanın
gereklerini yerine getirdiklerinde etik değerlerin de büyük bir kısmı uygulamış olmaktadırlar.
Ancak kimi zaman her insan gibi uygulayıcılarda ikileme düşmekteve doğru olanı seçmekte
sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu gibi durumlarda etik kodlar uygulayıcıların önünde bir rehber
olmalıdır. Kötü niyetli kişiler her meslekte olduğu gibi halkla ilişkilerciler arasında da
bulunabilir. Bu sebeple yukarıda bahsedilen etik kodların bir yaptırımı olması halkla ilişkiler
mesleği ile ilgili algının da olumlu yönde şekillenmesini sağlayabilir. Ama en önemli nokta
yeni halkla ilişkilercilerin mesleğe verdiğiniz değer çerçevesinde, mesleğin etik olarak
uygulanmasına katkıda bulunmanızla gerçekleşecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde etik kavramının ne olduğu ve meslek etiğinin nasıl oluştuğu hakkında
bilgi edindik. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının müşterilerine, topluma ve meslektaşlarına
karşı sorumlu oldukları ve etik kodlar çerçevesinde bu sorumluluk bilincinden ayrılmadan
mesleklerini uygulamalarının gerektiğinin vurguladık. Ayrıca çeşitli meslek örgütleri
tarafından oluşturulmuş etik kodlarla konuyu örneklendirerek, halkla ilişkiler etiğinin
oturduğu temelin unsurlarını göz önüne serdik.
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Uygulamalar
Ali halkla ilişkiler uygulayıcısı olarak yeni işe başlamıştı. Yeni tanıştığı bir işletmenin
üst düzey görevlisiyle görüşürken, çalıştığı halkla ilişkiler ajansından bahsetmiş ve onunla
çalıştıklarında nasıl avantajlar elde edeceğini anlatmıştı. Kurum yetkilisinin başka bir ajansla
çalıştıklarını ifade etmesine rağmen ısrar etmiş ve kendi ajansıyla iş birliği yapmasını
sağlamıştı. Kurum yetkilisine cazip gelen ve ajansını değiştirmesine neden olan konu Ali’nin
sosyal sorumlulukla ilgili düşünceleriydi. Ali kurumun toplumun bir parçası olduğu ve bu
sebeple topluma sorumluluk bilinciyle yaklaşarak yeni projeler üzerinde düşünülmesi
gerektiğini ifade ediyordu.
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Uygulama Soruları
1. Halkla ilişkilerde etik değerler göz önünde bulundurulduğunda Ali hangi etik
değerlere karşı gelmiştir?
2. Ali’nin uygulamalarını etik değerleri göz önünde bulundurarak inceleyiniz.

450

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi evrensel etik değerler arasında sayılamaz?
a) Sözünü tutma
b) Verilen görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirme
c) Diğer insanları umursama ve önemseme
d) Diğer insanlara saygılı olma
e) Mükemmelliğin peşinden gitme
2. Belirli bir uzmanlık alanındaki etik ilkelerden bahsetmek, kavramsal olarak
“…………….” doğmasına yol açmıştır.
Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) etik kodların
b) ahlak kurallarının
c) halkla ilişkiler etiğinin
d) meslek etiğinin
e) gerçek etiğin
3. Aşağıdakilerden hangisi bir işim meslek sayılabilmesi için gerekli olanlar arasında
sayılamaz?
a) Meslek bir eğitim süreci ve bir uzmanlaşma gerektirir
b) Meslek sahipleri kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet etmelidir.
c) Meslekten meslek sahipleri yarar gördüğü kadar toplum da yarar görmelidir
d) Meslek altında bir meslek örgütüne ihtiyaç vardır.
e) Meslekte akademik eğitim almış olmak önceliklidir
4. İletişim etiğinin önemli başlıklarını: medya sorumluluğu, medya performansı ve
………….. gibi konular oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medya ile ilişkiler
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b) Enformasyon
c) Kişilerarası ilişkiler
d) Kamu yararı
e) Teknoloji
5. Aşağıdaki etik sistemlerden hangisi bir davranışın ahlaki doğruluğuna sadece
sonucuna bakarak ulaşılabileceğine inanır?
a) Teleolojik sistem
b) Deontolojik sistem
c) Aristokratik sistem
d) Pragmatik sistem
e) Sonuç sistemi
6. Kanunların, mesleki kodların, düzenlemelerin birçoğu ……….. etik düşünce
sisteminin sonuçlarıdır.
Yukarıdaki boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deontolojik
b) Teleolojik
c) Deontolojik ve teleolojik
d) Dogmatik
e) Aristokratik
7. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının sorumluluğu içerisine giren
alanlar arasında sayılamaz?
a) Müşteri ve işverenlere karşı sorumluluk
b) Medyaya karşı sorumluluk
c)Topluma Karşı sorumluluk
d) Meslektaşlara karşı sorumluluk
e) Siyasilere karşı sorumluluk
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8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulayıcılarının etik anlayışlarında ön
plana çıkan sosyal sorumluluk gereği yapılması gerekenler arasında sayılamaz?
a) Yanlış bilginin yerini doğru bilginin almasına çaba gösterilmelidir
b) Kamu yararının ve onayının ön planda tutulmasına çalışılmalıdır
c) İnsanların refahını arttırması için gösterilen çabaya destek verilmelidir
d) Toplumdaki tüm bakış açılarının seslendirilmesine katkı sağlanmalıdır
e) Sürekli iyileştirme ve yenileşmeye önem verilmelidir.
9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinin temel taşları arasında sayılan
dürüstlük ilkesinin uygulanmasında halkla ilişkiler uygulayıcılarının dikkat etmesi gerekenler
arasında sayılamaz?
a) Halkla ilişkiler uzmanı, ilk olarak tanıtımını üstleneceği kurum hakkında inceleme
yapar. Araştırma sonucunda çalışacağı kurumun yapısının ve faaliyet alanının kendi ilke ve
inançları ile bağdaştığından emin olur.
b) Halkla ilişkiler uzmanı kurumla çalışmaya başladıktan sonra kurumu tanımaya da
başlar ve eğer kurum yapısı ve faaliyet alanıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu fark ederse, kurumla
olan bağlarını kopartır.
c) Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen
benimseyerek çalışmalarına başlar
d) Aynı alanda çalışan iki kuruluş ile onların izni olmadan çalışmaz. Kuruluşlar kabul
ettiği takdirde ise tarafsızlığını korur.
e) Yanlış veya eksik bilgi vermez; gizli bilgileri yetkililerin izni olmadan açıklamaz
10. Aşağıdakilerden hangisi IPRA’nın meslek davranış ilkelerinden halka ve basına
yönelik kurallar arasında yer almaz?
a) Bir üye daima kamuoyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.
b) Bir halkla ilişkiler uzmanı yanlış ve çarpıtılmış bilgiyi basına vermemelidir.
c) Derneğe üye bir halkla ilişkiler uzmanı asla medyayı birbirine düşürecek
hareketlerde bulunmamalıdır
d) Bir üye bir derneği hiçbir zaman kendi çıkarlar için kullanmamalıdır.
e) Bir üye basınla ilişkilerini faydacı bir şekilde geliştirmelidir.
Cevaplar: 1.b, 2.d, 3.e, 4.d, 5.a, 6.a, 7.e, 8.e, 9.b, 10.e
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