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ÖNSÖZ
Küresel dinamiklerinin yerel, ulusal ve küresel düzeyde tüm toplumları giderek daha fazla
etkisi altına almakta olduğu günümüz dünyasında kriz ve risk iletişiminin ve bu iletişimi
yönetmenin önemi de artmaktadır. Küresel dinamiklerin belirleyici özelliğinin hız ve şiddet
olması dolayısıyla gelişen her tür durumun küreyi de çepeçevre sarması kaçınılmaz olmakta
ve bu işleyiş doğal olarak kurumların her an kriz ve risk oluşturabilecek türlü durumlar için
çözüm bulabilen merciler olarak konumlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Kriz ve riskin
başarı ile yönetilmesi kriz ya da riske neden olan durumun çözümünü gerektirmekte ancak
çözüm sağlanabilsin ya da sağlanamasın bu durumdan ötürü endişe ve /veya kayıpları olan
kamuların psikolojik olarak rahatlatılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenlerle halkla
ilişkilerin kurumsal temellerine sadık kalarak yürütülecek kriz ve risk iletişimi yönetimi
ileride de var olabilmek hedefi taşıyan kurumların yönetim planlarında ilk sıralarda yer
almalıdır.
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YAZAR NOTU
İletişim yöneticisi olarak da adlandırabileceğimiz halkla ilişkiler, kriz ve risk iletişimi
yönetiminin olmazsa olmaz aracıdır. Kriz ve risk oluşturan durumlar karşısında kurumların
belirli çözümler üreterek başarı kazanmaları itibarları ve gelecekleri açısından önemlidir.
Kurumlar çeşitli yöntemlerle bu çözümleri üretmeye çalışırlar ve başarıları da bu yöntemleri
nasıl bir arada kullanabildikleri ile ilişkilidir. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi kriz ve risk
iletişimi yönetiminin kurumların yönetim planları içinde yer almasıdır. Bir diğeri kriz ve risk
oluşturan durumlara somut çözümler getirmek üzere kurumların örgütsel donanımını tedbiren
yeterli düzeyde bulundurmasıdır. Genel olarak bu yöntemlerin tamamı kriz ve risk yönetimi
başlığı altında incelenebilir. Ancak krizin ve riskin hedef kamularda yarattığı olumsuz
psikolojik süreçlerin krizin ve riskin algılanan olumsuzluğunu arttırdığını bilmekteyiz.
Dolayısıyla bu süreçte hedef kamularla iletişim halinde olmak oldukça önemlidir bir başka
ifadeyle kriz ve risk yönetiminde temel mesele kriz ve risk iletişimi yönetimidir. İletişim
yöneticisi olan halkla ilişkiler yalnızca kriz veya riskin oluştuğu dönemde ürettiği iletişim
çabaları yoluyla değil aynı zamanda olağan dönemlerde hedef kamularla sürdürdüğü olumlu
ilişkiler nedeniyle krizin ve riskin algılanan olumsuzluğunu azaltabilmekte ya da
giderebilmektedir. Dolayısıyla kurumlar olağan dönemler içinde halkla ilişkileri kurum
politikaları içinde stratejik düzeyde kullanabildikleri oranda kriz ve risk oluşturan durumlarla
başa çıkabilirler. Bu ders programı boyunca kriz ve risk konusu halkla ilişkiler çerçevesinden
ele alınacaktır.
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1. KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİNE
HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE BİR GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Halkla İlişkilerin Dinler Bağlamındaki Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin
Temelleri
1.2.Halkla İlişkilerin Antikçağ’da Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin Temelleri
1.3.Halkla İlişkilerin Ortaçağ’daki Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin Temelleri
1.4.Halkla İlişkilerin Modern Dönemdeki Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin
Temelleri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kriz ve risk iletişimi halkla ilişkilerden bağımsız olarak ele alınması gereken bir
konudur.
b. Kriz ve risk iletişiminin temel özellikleri halkla ilişkilerin gelişim süreci içinde
kavranabilir.
c. Kriz ve risk iletişimi günümüz dünyasına ilişkin bir yönetim süreci olduğundan
halkla ilişkilerin gelişim sürecindeki örnekler bu yönetim sürecini geliştirmek
bakımından önem arz etmeler.
d. Kriz ve risk iletişiminin temel özelliklerini kavrayabilmek için halkla ilişkilerin
yalnızca modern dönemdeki gelişim sürecini incelemek yeterlidir.
e. Kriz ve risk iletişimi geçmişten gelen örneklerle değil geleceğe yönelik
öngörülerle yönetilebilir.
2. İnsanların kendilerine doğadan gelebilecek riskleri azaltabilmek amacıyla jest ve
mimiklerini kullanarak ilk yardımlaşmayı başlatması halkla ilişkilerin hangi dönem
örnekleri içinde ele alınmaktadır?
a. Avcılık ve toplayıcılık dönemi
b. Ortaçağ
c. Modern dönem
d. İlk yardımlaşma insan varlığına özgü bir refleks olduğundan bu davranışı kriz ve
risk iletişimi içinde konumlandırmak doğru değildir.
e. İlk yardımlaşma insan varlığına özgü bir refleks olduğundan bu davranışı halkla
ilişkiler içinde konumlandırmak doğru değildir.

Yanıtlar:
1. B
2. A
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Halkla İlişkilerin Dinler Bağlamındaki İnsanın
varoluşuyla
Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk başlayan ve halkla ilişkiler
İletişiminin Temelleri
bağlamındaki kriz ve risk
iletişimi örneklerini görmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Canlı
derslerin
takip
edilmesi, yerel ve küresel
dünyanın izlenmesi ve
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Halkla İlişkilerin Antikçağ’da Gelişim Antikçağ’da halkla ilişkiler Canlı
derslerin
takip
Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin bağlamındaki kriz ve risk edilmesi, yerel ve küresel
iletişimi örneklerini görmek dünyanın izlenmesi ve
Temelleri
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
Halkla İlişkilerin Ortaçağ’daki Gelişim Ortaçağ’da halkla ilişkiler Canlı
derslerin
takip
Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin bağlamındaki kriz ve risk edilmesi, yerel ve küresel
Temelleri
iletişimi örneklerini görmek dünyanın izlenmesi ve
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
Halkla İlişkilerin Modern Dönemdeki Modern dönemde halkla Canlı
derslerin
takip
Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk ilişkiler bağlamındaki kriz edilmesi, yerel ve küresel
İletişiminin Temelleri
ve risk örneklerini görmek dünyanın izlenmesi ve
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması

4

Anahtar Kavramlar
 Halkla ilişkiler
 Halkla ilişkilerin yönetsel işlevi
 Kriz ve risk iletişimi bakımından halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci

5

Giriş
Kriz ve risk iletişimi ve bu iletişimi yönetmek küreselleşme nedeniyle günümüz
dünyasının temel konularından birisidir. Ancak kriz ve risk iletişiminin hem teoride hem de
uygulamadaki temellerini halkla ilişkilerin gelişim sürecini bilmeksizin kavramak olanaklı
değildir.
Halkla ilişkiler her şeyden önce bir yönetim işlevidir. Halkla ilişkiler bu yönetim
işlevini, yöneten ve yönetilen arasında bir iletişim sürekliliği oluşturmak yoluyla yerine
getirmeye çalışır.
Yönetim işlevi insanlığın var olmasıyla birlikte o ya da bu şekilde kendisini gerekli
kılmıştır. Tarihin gidişatı içinde belirli koşullara göre belirli biçimler almıştır. Elbette insanlık
tarihi içinde bu yönetim işlevi ilkin halkla ilişkiler adıyla karşımıza çıkmadı.
Yöneten ve yönetilen arasında iletişim sürekliliği sağlamak esasen halkla ilişkilerde
bir alt başlık olarak incelediğimiz kriz ve risk iletişimi yönetiminin de temellerini atmak
anlamına gelir.
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1.1.

Halkla İlişkilerin Dinler Bağlamındaki Gelişim Sürecinde Kriz
ve Risk İletişiminin Temelleri

Metin İşçi, Halkla İlişkiler adlı kitabında bu konuda şunlara yer vermiştir (İşçi, 2002:
s.15-20):
“Halkla ilişkiler kavramı, tarih olarak yöneten ve yönetilen ikilisinin yani devlet
kavramının ortaya çıkmasıyla kendini göstermiştir.Aslında halkla ilişkilerin tarihi, insanlık
tarihine eşittir.İlk insanın tabiata hakim olmak için gösterdiği çabalar ve düşünceler, halkla
ilişkilerin ilk örnekleridir.Çeşitli yönetimlerle, bunlara karşı halkın gösterdiği davranışlar da
bu konudandır.Temelinde korkulan güce toptan sığınmak olan ilkel din çabaları yatmaktadır.
Totemist toplumlarda görülen, sihirbazlar, çeşitli dini davranışlarıyla kabileler üzerinde otorite
kurmuş ve halkını istediği yöne kolayca kanalize etmiştir. Klanların bağlı oldukları kurallardan
yasaklar sistemini oluşturan tabularla, eşyalarda gizli sırlar bulunduğu kanaatine dayanan fetişçi
mana sistemi, en acımasız kanunlardan daha çok yaptırım gücü ortaya koyarak halkla
ilişkilerin ilk örneğini oluşturmuştur. Mesela egzogami (dıştan evlenme) ve kazandığını kabile
üyeleriyle paylaşma bunun en çarpıcı görünüşüdür.”(İşçi, 2002: s.15).
“Daha sonra, tek tanrılı semavi dinler getirdikleri emir ve yasaklar sistemiyle kitlelere
yön vermişler, böylece kendi üyelerine bağımsızlık anlamında ümmet sıfatı kazandırarak
halkla ilişkilerin ilk örneklerini vermişlerdir. Hz. Musa'nın on emre dayanan Tevrat'ı, insanlan
dünya için teşkilatlanmaya yöneltirken, Hz. İsa'nin hıristiyanlığı ahiret korkusu ile insanları
kaynaştırmaya çalışmıştır.” (İşçi, 2002: s.15). Metin İşçi, Hz. Muhammed’in İslam dini ile
dünya ve ahireti dengelemeye çalıştığını ve böylece yöneticiliğe dair önemli bir adım attığını
belirtmektedir (İşçi, 2002: s.15).“Değişik çağ ve zamanlarda meydana gelen din savaşları da
konunun önemini açıklamaya yetecek özelliktedir. Haçlı-Müslüman savaşı gibi.”(İşçi, 2002:
s.15).
“Totemist toplumlardan sonra çok tanrılı dinlerde de propagandaya yönelik halkla
ilişkiler çabalan görülmektedir.Eski Yunan'daki insanlarla ilgili her sosyal alanda bir tanrının
varlığı, bu insanlarda halkla ilişkiler çabası olarak değerlendirilebilir. Bu tanrıların insanların
çeşitli davranışlarınıönem sırasına göre sembolize etmeleri, yöneten ve yönetilen hiyerarşisini
ortaya koymaktadır. Mesela eski Yunan'da en önemli tanrı Zeus, aynı zamanda en güçlü
tanrıyken, Apollon ve Venüs onun kadar önemli değildiler.” (İşçi, 2002: s.15-16).
“Eski Hind ve Çin'de Konfüçyüsve Buda'nin durumu da toplumu yönlendirici
özelliktedir.Zerduşt dininin kurallarından olan iyiliğe ulaşmak prensibi, öncelikle birey olarak
ferdin, kendisini başkalarına zarar vermekten koruması, ikinci aşamadan sonra da toplumu
kurtarmasi, özelden genele dogru düzenleme olarak değerlendirilebilir.Canlılar içinde
çevresiyle en iyi ilişkiler kuran yaratık insandır.Bu onun beden ve ruh özelliğinden
kaynaklanmaktadır.ilk insanın iz ve kalıntılarını inceleyen bilim adamları, ilk insanın
zamanımızdan tahminin kırk bin yılönce ortaya çıktığını savunmaktadırlar. Bilim adamlarının
tarih öncesi dedikleri bu çağda insanlar topluca yaşamakta, avcılık ve toplayıcılıkla
geçinmektedirler. Yiyeceği olan hayvanları ve balıkları avlamak için taş ve sopa
kullanmaktadır. Taş devri denen bu dönemin başlarında insanlar duygu ve düşüncelerini yüz
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ve göz işaretleriyle yani jest ve mimiklerle baskalarına aktarmaktadır. İlk yardımlaşma da bu
dönemde görülmektedir.”(İşçi, 2002: s.16).
“Avcılık ve toplayıcılık döneminden sonra mülkiyet duygusunu kazanan insan toprağa
yerleşmiştir.Bu durum, onun hem tabiatta hem de öteki insanlarla ilişkilerinde köklü
değişmelere sebep olmuştur. Şehirlerin kurulması, toprağı işlemek, hayvanların
evcilleştirilmesi, bu dönemden sonra meydana gelmiştir. Bütün bu işleri yapabilmek iş
bölümü ve dayanışmayı doğurmuş ve insanlararası ilişkileri arttırmıştır. Bütün bunlar bir
arada yaşamak ve öteki insanlarla bütünleşmek demektir.Halkla ilişkiler diyebileceğimiz
davranışlar bu tür ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Çünkü, insanın ilk medeniyet ve kültür
ürünleri de bu dönemde başlamıştır. Medeniyette soyayaçekimden daha çok insan çabasına
dayanan faaliyetlerin görülmesi, insanlar arasındaki dayanışmayı sürekli hale
getirmistir.”(İşçi, 2002: s.16).
Yukarıda verilen tüm örnekler, anlaşıldığı gibi, insanların kendilerini korumaya
çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Elbette insan var olduğunda belirli bir dönem bu
koruma öncelikle doğaya karşı yapılmıştır. Henüz bilgi birikiminin olmadığı bu dönemde
doğal olarak insan çevresinde meydana gelen olguları, olayları ve işleyişleri
anlamlandırmadan uzaktır ve bu durum korkulara yol açmaktadır. Bir diğer deyişle tüm bu
olgu, olay ve işleyişler birer kriz durumudur ve gelecek için de gene risk durumu
oluşturmaktadır, çünkü doğa döngüseldir ve değişerek de olsa kendini sürekli
tekrarlamaktadır.
Metin İşçi, bir yönetsel işlev olarak halkla ilişkiler kapsamına alabileceğimiz bu ilksel
tarihi bilgi ve örnekleri verdikten sonra antikçağ, ortaçağ ve 20 yy ile çağımızı kapsayan
dönemler içinde halkla ilişkilerin gelişimini anlatmaktadır. Aşağıda sırasıyla bunlar yer
almaktadır.

1.2.

Halkla İlişkilerin Antikçağda Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk
İletişiminin Temelleri

“Halkla ilişkiler, antik çağda daha çok propaganda faaliyeti görünümündedir. Sümerler
ve Babil'e ait araştırmalarda ele geçen tabletlerin (levha) incelenmesinde, sulamanın nasıl
yapılacağı, ürünün nasıl kaldırılacağı konusunda bilgiler verilmektedir.”(İşçi, 2002: s.17).
“Eski Mısır, Mezopotamya, İran ve Hindistan'da bulunan tabletlerde ise öncelikle
yöneticilerin kendilerini halka tanıttığı görülmekte, daha sonra da yaptığı ve yapmayı
düşündüğü işler anlatılmaktadır. Bu medeniyetlerle ilgili kazılarda ele geçen sanat eserlerinin
birçoğu, halkla iliskileri sembolize etmektedir. Bu dönem krallarının esyalarıyla ve yaptığı
işlerianlatan belgelerle gömülmeleri bize o dönem ilişkileri hakkında çok önemli bilgiler
vermektedir.”(İşçi, 2002: s.17).
“Eski Yunan ve Roma'da 500'ler ve 300'ler ve şafak konseyi gibi meclislerin, değişik
amaçlarla ve değişik dönemlerde forum adı verilen yerde toplantılar yapmaları ilkçağda da
kamuoyuna verilen önemi belirten halkla ilişkiler örnekleridir. Romalılardan bize kalan
"halkın sesi, hakkın sesidir," sözü bu görüşü ispat eden en önemli slogandır. İlkçağlarda halkı
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etkilemek için büyük hatiplerden de yararlanıldığı görülmektedir. Çiçero ve Seneca ile
Demosden bunlardan bazılarıdır.”(İşçi, 2002: s.17).
“Eski Yunan sitelerinde halk için yapılan eğlenceler ve törenlerin meydana getirdikleri
sanat eserleri birer halkla ilişkiler uygulamalandır.”(İşçi, 2002: s.17).
“Makedonya kralı Büyük İskender'in Perslerle savaştan sonra, Pers kıyafetiyle halkın
karşısına çıkması ve Kral Darius'un kızı ile evlenmesi o zamanlarda halk üzerinde büyük bir
etki bırakmıştır.”(İşçi, 2002: s.17).“Yine büyük İskender, Pencap'ta yaptigi jelum savaşında
yendiği mihracenin kızkardeşini kardeş ilan etmiştir.Kız da bunun üzerine İskender'in koluna
kendi kemerini bağlayarak, ağabeyi ilan etmiştir. Böylece, İskender ile mihrace birbirlerini
kucaklayarak kardeş ilanetmisler ve dost olmuşlardır. Olaydan sonra mihracenin ülkesinin
başında kalması halkla ilişkilerin çarpıcı örneklerindendir.”(İşçi, 2002: s.17-18).
“Yunan filozoflarından Sokrates'ın, gençleri devlete karşı teşkilatlandırıyor diye
yönetim tarafından ölüme mahkum edilmesi karşısında, Ey Atinalılar diye başlayan
savunması da ayrı bir halkla ilişkiler örneğidir.”(İşçi, 2002: s.18).
“Ayrıca, meşhur filozof Sinoplu Diyojen'in gündüz sokaklarda ve pazar yerlerinde
elinde birfenerle gezerek, "Ben adam arıyorum, ben insan arıyorum" demesi, Meşhur sofist
Protogoras’in "insan gerçeğin tek ölçüsüdür”, bunun dışında gerçek yoktur sözü,
Herakleitos'un her şeyin değiştiği fakat halkın bir realite olarak değismez gerçek olduğu
toplumun ve savaşlann var olduğu düşüncesine dayanan "zıtların çarpışması sonunda güçlü
olan kalır" düşüncesi halkla ilişkileri hatırlatan örneklerdendir.” (İşçi, 2002: s.18).
“Aristo, insana "düşünen sosyal yaratık" yakıştırmasını yaparak, onun ihtilal ve
inkılapları, insanlar arasındaki eşitsizliğin sebebi olarak görmesi, ilk çağda halkla ilişkilerin
örneklerindendir.”(İşçi, 2002: s.18).
Bu döneme baktığımızda ise yukarıda dinler bağlamında halkla ilişkilerin gelişim
sürecinden farklı olarak artık sosyal örneklerin çoğaldığını görmekteyiz. Doğa ile ilgili temel
bilgileri özümsemiş ve Antikçağ’a geçiş yapmış insan bu defa doğayı kısmen de olsa kontrol
edebildiğinden dolayı kendi toplumsallaşması sürecindeki sorunları yaşantısının odağına
yerleştirmeye başlamıştır.

1.3.

Halkla İlişkilerin Ortaçağdaki Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk
İletişiminin Temelleri

“Ortaçağda İslam düşünürlerinden, kilise büyükleri ve krallara kadar değişik yönetim
kaynaklarının halka ulaşmak ve onlarla kaynaşmak için çaba gösterdikleri
bilinmektedir.”(İşçi, 2002: s.18).
“Batıda skolastik dönem, insanın dinin dogmalan karşısında elinin kolunun bağlandığı
ve bilimsel çalışmalara zincir vurulduğu bir dönemdir. Din büyükleri yani patriklerin koydugu
kuralları olaylar ve topluma uygulamak, bu dönemin metodudur. İnanma sahasında kalmayı
yeterli bulmayan din adamları, onu akıl ve bilim alanında da kabule zorlamalarıdır.Bunlar,
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Aristo'nun mantık ve metafiziğini bu konuda kendilerine rehber edinmişlerdir.”(İşçi, 2002:
s.18).
Metin İşçi, 12.yüzyılda yayılan İslam’ın, İbni Rüsd, İbni Tufeyl, Muhiddin Arabi,
Farabi, İbni Sina ve Gazzali'lerle rönesansı hazırladığını belirtmektedir (İşçi, 2002: s.18-19).
“Batıda 15.yüzyılakadar sürüp giden yöneten, yönetilen ayrılığı, pozitif bilim
görüşünün doğmasıyla, artık yaşama imkanını kaybederek sadece sarayların taş duvarları ile
kilise mantığı arasında sıkışıp mahkum edilmişti. Bunun akabinde rönesans ve reform
hareketleri bilimleri dinin baskısından kurtarmıştır.Rönesans dönemi sanat, bilim ekonomi ve
mamul mal üretimi alanlarında büyük bir gelişmenin yaşandığı dönemdir.Bu donemde sanat,
insanın ufkunu yeniden aydınlatmış, yöneticiler halkın sesine kulak vermeye
başlamışlardır.Tüccarlar zanaatkarlar, müteşebbisler (girişimci) ve işçiler düşünce ve hareket
özgürlüğü amacıyla kişi haklarına saygı duyulmasını istemişler ve yasal haklar için
mücadeleyi başlatmışlardır.”(İşçi, 2002: s.19).
“Rönesans, eski Roma ve Yunan sanat ve edebiyatının yeniden doğuşudur. Bu devir,
ortaçağ ile Yeniçağ arasında bir geçittir. Rönesansta insan, kendi varlığını bulmaya ve bunu
ifadeye uğraşmış, Ortaçağ'da "kiliseye köle ol" kuralı yerine tabiata dönüş kuralı getirilmiştir.
Düşünce tarihi bakımından Rönesans, 1450-1600 yılları arasındaki sanat ve felsefe hareketleri
olarak kabul edilir. Rönesans devri, skolastik dönemin Platon ve Aristo'yu otorite kabul eden
dünya görüşüne karşı şiddetli tepkinin eseridir. Bu değişim teolojik felsefe yerine gözlem ve
deneye yer vermiş, otoriteler yerine tabiat olaylarını getirmiştir. Rönesansın tabiat alanında
meydana getirdiği en büyük iki yenilik, Amerika'nin keşfi ile dünya ve güneş sistemi
görüşündeki değişikliktir.”(İşçi, 2002: s.19).
“Bilimsel alanda yapılan bu yeniliklerin yanında, dini alanda Alman Luther'in reform
hareketleri görülür. Kilise ve İncil'in insan düşüncesi ve bilimlere koyduğu baskıya isyan eden
Luther; incili Almanca yayınlayarak Allah'la kul arasinda bir aracıya lüzum olmadığı
gerçeğini savundu. Böylece o zamana kadar kilisenin koyduğu kutsal dünya ve hayat görüşü
tenkide uğrayarak bilimsel araştırmalara yönlenildi. Buna bağlı olarak akla dayalı bilimsel
çalışmalar kilisenin esaretinden kurtularak bağımsızlık kazandı.”(İşçi, 2002: s.19-20).
“Rönesansta devlet ve egemenlik anlayışında da yenilikler oldu. Kilise devleti yerine,
siyasi ve sosyal bir devlet anlayışı geçti. Siyaset ve devlet idaresi insanların belli bir düzen ve
güven içinde meydana getirdikleri anlaşmaya dayanan bir yönetim şekline dönüştü.Böylece
Papalık devlet olma isteklerinden vazgeçti. Devletler de siyasi yönden teşkilatlanarak, bir
sosyal kurum olrnaya yöneldi. Daha önce koyun sürüsü gibi düşünülen halkla iliskiler
arttırılarak karşılıklı anlayış ve güven çerçevesinde daha insanca bir yönetim ortaya konuldu.
Filozoflar ve bilim adamlarının çabaları da en iyi yönetici ve serbest düşünce ortamı hazırladı.
Machiavelli, Jean Bodin Descartes ve Spinoza'yi bunlar arasında gösterebiliriz.”(İşçi, 2002:
s.20).
Ortaçağ ise diğer iki dönemden farklı olarak bir taraftan bilimsel ilerlemenin bir
taraftan bu bilimsel bilgilerin dini kurumlarda toplanmış olmasından dolayı yaşanan çelişkiler
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ve sorunlarla doludur. Bu nedenle yaşananlar Ortaçağ’da kriz ve risk iletişiminin temel
örneklerini oluşturmuş ve diğer taraftan halkla ilişkilerin gelişimine aracılık etmiştir.

1.4.

Halkla İlişkilerin Modern Dönemdeki Gelişim Sürecinde Kriz
ve Risk İletişiminin Temelleri

Modern anlamda halkla ilişkiler ise Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış ve
geliştirilmiştir.
Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler kitabında Metin Kazancı, belirli evreler
içinde gelişen halkla ilişkilerin en önemli evresinin 20. yy içinde oluşturulduğuna dikkat
çekmektedir (Kazancı, 2009: 5). 20. yy. halkla ilişkiler işlevinin kapsayıcı biçimde yerine
getirildiği bir dönemdir. Bu konuda Kazancı şunları ifade etmektedir (Kazancı, 2009: 6-12):
“Halkla ilişkiler deyimi ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas
Jefferson'ın 1807 yılında Kongreye gönderdiği mesajda kullanılmıştır. Woodrow Wilson Beyaz
Saray'da sürekli ve düzenli basın toplantıları düzenlemiştir. Kamuoyu araştırmaları Bakan
Jackson'ın danışmanı A. Kendall tarafindan XIX.yüzyıldabaşlatılmış ve hızla da yaygınlaşmıştır.
1896 yılında yapılan seçim kampanyalarında halkla ilişkiler çok önemli bir yer tutmuştur.Bu
seçim halkla ilişkilerin planlı ve düzenlibiçimde uygulandığı ilk seçimdir. Yine bu yıllarda bir
firma G. Harvey adlı bir gazeteciyi, yalnızca halkla ilişkilerle uğraşmak ve kamuoyu ile olan
sorunlarını çözmek üzere bünyesinde çalıştırmaya başlamıştır. 1917'de HalkıAydınlatma
Komitesi (Committee On Public Information) kamu yönetiminin ilk halkla ilişkiler birimi olarak
çalışmaya başlamıştır. Bu arada Ivy Lee adlı bir gazeteci Rockefeller Şirketler topluluğunda halkla
ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaya başlamış ve işçilerin iş bırakması ile ilgili olarak ortaya
çıkan sorunu çözmeye çalışmış ve çözmüştür. Aynıkişi yayınladığı küçük broşürlerle halkla
ilişkilerin özel kesimdeki basit, fakat ilk olan uygulama ömeklerini de vermistir. Ivy Lee daha
sonraki çalışmalarıve yayınladığı küçük yapıtı ile halkla ilişkiler konusunda bugün bile geçerliliği
olan bazıilkeleri ortaya koymaya çalışmıştır. Bunlar birbirinden kopuk, kuruluşun iç düzenini, dış
dünyada olup bitenleri ve gelişmeleri pek dikkate almayan halkla ilişkiler önerileridir.”(Kazancı,
2009: 6).
Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve işletmeler açısından kaçınılmaz olduğunun
anlaşılması 1929 Büyük Bunalım yıllarına rastlar. O güne kadarönemli olaylar, savaş, başkanlık
seçimleri, yerel grevler nedeniyle başvurulan ve olağanüstü dönemlerin biruygulaması olarak
ortaya çıkan halkla ilişkiler, 1929 Büyük Bunalımından sonra hem özel kesim hem de kamu kesimi
için sürekliliği olan ve her dönem başvurulması gereken bir teknik olmuştur. Öte yandan bu ülkede
çokönemli sorumluluklar yüklenmiş olan özel kuruluşlar, Büyük Bunalımla birlikte bunun bilincine
varmışlardır.Bundan sonra artık halkla ilişkiler hem toplumsal sorumluluğun bir göstergesidir hem
de "olmazsa olmaz toplumsal güdüleme ve denetleme" aracıdir.”(Kazancı, 2009: 6-7).
“Büyük Bunalım; işçiler, köylüler ve memurlar kadar, büyük sermaye sahiplerini de güç
duruma sokmuştur. Sistemin bir öğesinde ortaya çıkan aksaklik kısa sürede öteki öğeleri de
etkilemiş, düzeni bozmuştu. 1920 yılından beri ekonomik ilerlemenin yaratıcısı olarak kendilerini
gösteren büyük şirketler Bunalımla birlikte bütün sorumluluğu üstlerinden atmaya çalıştılar. Bu
büyük kuruluşlar bunalımın sorumluluğunu kendi dışında kalan ve kendilerini ilgilendirmeyen
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olay ve gelişmelere, özellikle kamu kuruluşlarına ve dünyadaki gelişmelere yüklemek istediler.
Buna karşılık sayıları on üç milyona varan işşizler kitlesinin yanında tüm toplumun önemli bir
bölümü, Bunalımın sorumluluğunu sayılari iki yüze varan büyük şirketlere yüklüyor ve onları
suçluyorlardı. Büyük ölçüde ekonomi politikası ile ilgili olan Bunalımın, en azından toplumsal
sorunlan yok saymanın ve bu sorunları görmezlikten gelmenin izlerini taşıdığını belirtmek gerekir.
Halkın sorunlarını ve içinde bulunduğu güçlükleri inkar etmenin de yarattığı sakıncalarla birlikte
Büyük Bunalım her yönüyle bir düzen tartışmasına dönüşmüştür.” (Kazancı, 2009: 7).
“Büyük Bunalımla birlikte özel sektör kardan başka bir sey düşünmemiş olmasının cezasını
çekmeye başladı.Bu arada kamu yönetimi de toplumsal sorunların bir bütün içinde ele alınması
gerektiği noktasından hareket ederek yeni çözümler aramaya yöneldi. İşte halkla ilişkiler açısından
1929 Büyük Bunalımının en önemli sonucu da bu noktada oluştu. Bunalım, insanı ve özellikle
işyerinde çalışanı farklı bir yaklaşımla değerlendirmek gerektiği konusunda bir süredir ileri
sürülen akademik görüşlere haklılık kazandırdı. Sonunda hükümetten de gelen büyük bir
destekle hemen bilimsel araştırmalara girişildi ve toplumsal sorunlann çözümünde farklı yöntemler
kullanılmasıönerildi. Üniversitelerin verdiği görüşler doğrultusunda yeni programlar da vakit
geçirmeksizin uygulamaya konuldu. Yönetim sürecinde örgütlenme, yönetim, karar verme,
denetim, eşgüdüm gibi başlıklarda egemen olan klasik yaklaşım; 1930'dan başlayarak yerini
psikolojik, toplumsal ve antropolojik incelemelerin daha geçerli olan tekniklerine bıraktı.Bir başka
anlatımla yönetim olayında odak, örgütlenme ve denetimden insan faktörüne ağırlık veren sosyopsikolojik alanlara kaydırıldı. Yine bu tarihlerde, yani 1930'larda kamuoyu yoklama teknikleri
bulunup uygulanmaya başlandı. Kamuoyunun çok önemli bir toplumsal gerçek olduğu
görüldü.Taylorizm terk edilmedi. Ama onun ilkeleri üzerine "insan ilişkileri" yaklaşımının ilke ve
bulguları eklendi.”(Kazancı, 2009: 7-8).
“Bilindiği gibi 1920'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde "Bilimsel Yöneticilik
Okulu"nun ilkeleri geçerliydi. Bu okula göre bir kuruluşun temel amacı kar elde etmektir.Yine bu
okula göre, karlılığın temel ilkesi olan verimliliğin sağlanması işçilerin, öteki çalışanların
olabildiğince işbaşında kalmalan ile olanaklıdır. Fakat çalışanların sorunları örgütleriyle sınırlı
bırakılmıştır. Bireyi edilgen bir öge olarak gören bu yaklaşımın bir sonucu olarak hem örgüt
içindeki insan ilişkileri ve sorunları hem de örgüt-çevre ilişkileri tümüyle bir yana itilmiş bu tür
sorunlar yok sayılmıştırr. İnsanın baskıyla ve zorla istenilen biçim ve kıvama getirileceği
varsayılmıştır. Bu yüzden de Bilimsel Okulun en önemli temsilcileri Taylor ve H. Fayol bireyi örgüt
içinde pasif bir öge olarak görmüşlerdir. Bir başka anlatımla Bilimsel Yonetim Okulu bireyin örgüt
dışı sorunlarını (ailesel, bölgesel toplumsal, sendikal ilişkiler vb.) yok saymışbunların kişinin
örgütteki başarısıyla olan bağıntısını kuramamıştır. Yine aynı yaklaşım; çalışanın toplumsal bir
varlık olduğunu, çevreyle sürekli etkileşim içinde bulunduğunu, bu etkileşimin sonuçlarının ister
istemez örgüte yansıyacağı gerçeğini görmezlikten gelmiştir. Büyük Bunalıma kadar geçerliliğini
sürdüren bu akım, doğal olarak uygulamada da Amerikan şirketlerine yön vermiştir. Ancak1929
Büyük Bunalımdan sonra ortaya yeni ve beklenmedik sonuçların çıkmasıyla birlikte çevre
değerlerinin ve özellikle halkla karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkilerin bir örgütün başarısında aslında
çok önemli olduğu anlaşılmış ve bu tarihlerden sonra çevre ile ilişkilere büyük önem verilmeye
başlanmıştır. Halkla ilişkiler programlan ve uygulamalarının toplumsal bir zorunluluk olarak kabul
edilmesi de zaten bu tarihlere rastlamaktadır. 1920 ile 1929 arasında büyük saygınlık gören
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işverenlerin ve büyük işletmelerin Bunalımla birlikte eleştirilmeye başlanması, bu kuruluşlar
açısından yeni sorunlar ortaya çıkardı. Bunlan gidermek için yeni girişimlerde bulunmak ve yeni
kampanyalar düzenlemek, isçi-işveren, iş dünyası ile ile halk arasındaki ilişkilere düzen getirmek
gerekli olmuştu. Böylece firmalar kar etme çabalarının yanında, onun sürekliliğini sağlamak ve
kendilerini korumak amacıyla çevreyi etkileyici yeni çalışmalaragirmek gereğini duydular.
Bunalımla birlikte sanayiciler, örgütyöneticileri işçilerine, topluma ve hükümete karşı bazı
sorumlulukları bulunduğunu gördüler. Şirketlerin çevreyi etkilemek, denetim altında tutmak için
girişimlerde bulunmasi zorunlu hale geldi. Öte yandan aynı firmalar var olan sistemin sürekliliği için
devletin bazı yükümlülüklerini paylaşmak gerektiğini de bu vesileyle anlamış oldular. Özel kesim
kuruluşları, iyiliksever yatırımlar olarak nitelediğimiz harcamaları yapmak, araştırma enstitüleri
kurmak, vakıflar tesis etmek, ögrenciler için burslar vermek suretiyle toplumda kendi lehlerine
olumlu bir imaj yaratırken, devleti de kesinlikle yalnız bırakmamaya çalıştılar. Batı dünyasında
"mesenlik" olarak adlandırılan ve antiçağdan beri yaygın olan sponsorluk (mesenlik) uygulamasına
yeni boyutlar getirilerek uygulama genişletilmeye başlandı. Özel kesim, devletin başlatıp
sürdürdüğü toplumla karşılıklı iyi ilişkiler kurmak, bu ilişkilerin güvene dayalı olması gibi ilkeleri
kendisi için de kopya edip uygulama yolları aramaya başladı. Kitle iletişim araçlarından halkla
ilişkiler amaçlı yararlanmanın ciddi örneklerine de yine bu dönemde rastlandığını belirtmek
gerekir.”(Kazancı, 2009: 8-10).
“Kuşkusuz aynı olaylar kamu yönetimini de etkiledi ve New-Deal Programı (Büyük
Bunalımın olumsuz sonuçlarını en aza indirebilmek için, Beyaz Saray tarafından uygulamaya
konulan ekonomi ağırlıklı yeni bölüşüm programı) i!e birlikte yönetim içinde ; halkla ilişkiler
fonksiyonu özel bir yer tutmaya başladı. Beyaz Saray'da sık sık düzenlenen basın toplantıları, halk
isteklerini saptama komitelerinin kurulup çalışmaya başlaması ve en önemlisi bunların sürekli bir
nitelik kazanması, ancak Büyük Bunalımdan sonra gerçekleşmiştir. 1940 ve daha sonraları
televizyonda halk sohbetleri, halka verilen önemi belirten mesaj bombardımanı, halk günleri;
Büyük Bunalımından çıkarılan derslerin halkla ilişkilerle bağıntılı sonuçlarından birkaçıdır.
Liberal sistem Büyük Bunalımlaönemlibir tehlike atlatmış oluyor ve bu tehlikeden kurtulmak,
bir daha böyle olaylarla karşılaşmamak için de sistem, betirli rötuşları ve değişiklikleri
yapıyordu. Ancak Bunalımdan sonradır ki, o güne kadar kesik kesik yürütülen halkla ilişkiler
kampanyalarının, sürekli olmaları durumunda bir sonuç verebilecekleri anlaşılmıştır. Bundan sonra
halkla ilişkiler artık birbiriyle bağıntılı ve kendi içinde bütünlük arzeden değişik uygulama
programlarından oluşmaya başladı.”(Kazancı, 2009: 10).
“1929 Bunalımı ile halkla ilişkiler uygulaması toplumsal bir içeriğe kavuştu ve
çalışmalardan da somut sonuçlar alındı. Burada önemle belirtmek gerekir ki, özel kesimin öncülük
rolü, halkla ilişkiler kavramının kamu yönetiminde de aynı biçimde anlaşılması sonucunu
doğurdu.Devlet özel kesimin programlarını izleyip, adeta taklit etmeye başladi. Bu durum İkinci
Dünya Savaşı’nakadar, yani halkla ilişkilerin Kıta Avrupa'sında bir kamu yönetimi işlevi olarak
benimsenmesine kadar sürdü.Bu tarihten sonra kamu yönetimleri kendilerine özgü programları
uygulamaya başladılar. Daha sonraları birçok ülkede halkla ilişkiler, hem eylemci hem de kurrnay
birim görevi olarak benimsendi.”(Kazancı, 2009: 11).
“Günümüzde halkla ilişkilerin özel kesim uygulamasının en etkili ve ilginç örnekleri yine
Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Bu ülkede halkla ilişkiler hem ülke içinde hem de ülke
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dışındaçok titiz biçimde uygulanmaktadir. Ancak ikinci Diinya Savaşı'ndan sonra çokuluslu petrol
şirketleri aracılığıyla Avrupa'ya getirilip uygulama alanı bulan halkla ilişkiler, bu kıtadaki
ülkelerle kökü oldukça eskilere giden yönetim-yönetilen ikiliğinin doğurduğu sertliği yumuşatacak,sistemin
önünü
açacak,
ilişkilere
belirli
bir
iyileştirme
getirecek
bir
araç,
daha
doğrusu
araçlardan
biri
olarak
görülüp
değerlendirilmeye başlanmıştır. Avrupa'da özel kesim uygulamalarıbir yana itilmemekle birlikte
kamu yönetimindeki uygulamasına özen gösterilip, ağırlık verilmiştir. Halkla ilişkileri
Amerika Birleşik Devletleri'nden görüp almalanna karşılık, uygulamada onu kendi ekonomik
ve toplumsal yapılanma ve yönetim sistemlerine uyarlayan Kıta Avrupa'sı ülkelerinde son
yıllarda, özellikle yönetimin halkla ilişkileri konusunda ilginç örnekler yaratılmış, araştırmalar
yapılmıştır.”(Kazancı, 2009: 11-12).
“Burada belirtmek gerekir ki hem Amerika hem Avrupa uygulaması bize önemli bir
sonuç vermektedir, farklı bir yoruma olanak sağlamaktadır. Buna göre halkla ilişkiler gerçekte
halk sevgisinden değil halk korkusundan ortaya çıkmıştır.” (Kazancı, 2009: 12).
Kapitalizmin gelişim çizgisi ve insanlığa vaad ettiği halde üretemediği refah ve gönenç
toplumları modern dünyanın temel sorunlarını bir diğer deyişle krizlerini ve risklerini
üretmiştir. Dolayısıyla bu kriz ve riskleri halkla ilişkiler aracılığı ile yönetmek modern
dünyanın olmazsa olmaz siyasalarından biri haline gelmişir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kriz ve risk iletişiminin ve dolayısıyla yönetiminin ancak ve ancak halkla ilişkilerin
gelişim sürecinde anlaşılırlık kazanabileceğini ve kriz ve risk iletişimini yönetebilmek için
yaşadığımız dünyaya ilişkin tarihsel bir farkındalık oluşturmasının zorunluluğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
a. Doğaya egemen olarak üzere ilk insanların gösterdikleri çabalar halkla ilişkilerin
ilk örnekleridir.
b. Doğaya egemen olarak üzere ilk insanların gösterdikleri çabalar halkla
ilişkiler örnekleri olarak değerlendirilemez.
c. Halkla ilişkiler kavramının ortaya çıkışı devlet kavramının ortaya çıkmasıylaeş
zamanlıdır.
d. Çok tanrılı dinlerde propaganda türü faaliyetlere yer verilmiştir.
e. Tek tanrılı semavi dinlerde halkla ilişkiler örnekleri görülmektedir.
2. Eski Yunan’daki hangi davranış halka ilişkiler örneği olarak değerlendirilebilir?
a. İnsanlarla ilgili her sosyal alanda bir tanrının varlığı
b. Eğitimin kişisel olması
c. Fırıncıların günlük ekmek çıkartması
d. İnsanların formlarını korımak için spor yapmaları
e. Erkeklerin aileyi geçindirmekle yükümlü olması
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
a. Antikçağda daha çok propaganda faaliyeti görülmektedir.
b. Antikçağda(Sümer ve Babil’de) sulamanın nasıl yapılacağı, ürünün nasıl
kaldırılacağı konusunda bilgiler veren tabletler iletişim faaliyetleri içinde
değerlendirilmektedir.
c. İlkçağlarda halkı etkilemek için Çiçero, Seneca ve Demosden gibi büyük
hatiplerden yararlanıldığı görülmektedir.
d. Eski Yunan sitelerinde halk için yapılan eğlenceler ve törenler halkla ilişkiler
uygulamaları olarak değerlendirilemez.
e. Gençleri devlete karşı teşkilatlandırıyor diye yönetim tarafından ölüme mahkum
edilen Yunan filozof Sokrates'ın“Ey Atinalılar” diye başlayan savunması da bir
halkla ilişkiler örneğidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Rönesans ve Reform dönemiile yöneticiler halkın sesine kulak vermeye
başlamışlardır.
b. Rönesans ve Reform dönemi ile karşılıklı anlayış ve güven çerçevesinde daha
insanca bir yönetim ortaya konulmuştur.
c. Rönesans ve Reform dönemi’nde yöneticiler halkı dinlememişlerdir.
d. Rönesans ve Reform dönemi’nde tüccarlar zanaatkarlar, müteşebbisler (girişimci)
ve işçiler düşünce ve hareket özgürlüğü amacıyla kişi haklarına saygı duyulmasını
istemişlerdir.
e. Rönesans ve Reform dönemi’nde tüccarlar zanaatkarlar, müteşebbisler (girişimci)
ve işçiler yasal haklar için mücadeleyi başlatmışlardır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Modern anlamda halkla ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya
çıkmış ve geliştirilmiştir.
b. Modern anlamda halkla ilişkiler Türkiye’de ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir.
c. Modern anlamda halkla ilişkiler İran’da ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir.
d. Halkla ilişkilerin en önemli evresi Antikçağ’da oluşturulmuştur.
e. Halkla ilişkilerin en önemli evresi Ortaçağ’da oluşturulmuştur.
6. 1929 Büyük Bunalım yıllarının halkla ilişkiler açısından önemi nedir?
a. Büyük Bunalımdan sonra halkla ilişkiler, hem özel kesim hem de kamu kesimi için her
dönem başvurulması gereken bir teknik olmuştur.
b. Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve işletmeler açısından kaçınılmaz olduğunun
anlaşılması Büyük Bunalım dönemine rastlar.
c. Büyük Bunalımdan sonra halkla ilişkiler, toplumsal sorumluluğun bir göstergesi
olmuştur.
d. Büyük Bunalımdan sonra halkla ilişkiler, toplumsal güdüleme ve denetleme aracı
olarak konumlandırılmıştır.
e. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
7. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Büyük Bunalımı sonrasında halkla ilişkilere ilişkin
gelişmelerden değildir?
a. Şirketler sürekliliklerini sağlamak ve kendilerini korumak amacıyla çevreyi etkileyici
yeni çalışmalara girmek gereğini duydular.
b. Şirketler işçilerine, topluma ve hükümete karşı bazı sorumlulukları bulunduklarını
gördüler.
c. Şirketlerçevreyi denetim altında tutmak için girişimlerde bulunmaya başladılar.
d. Şirketler çevreyi denetim altında tutmanın yanlışlığına karar verdiler.
e. Şirketler, sistemin sürekliliği için devletin bazı yükümlülüklerini paylaşmak gerektiğini
anladılar.
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Halkla ilişkiler uygulamaları 1929 Bunalımı ile toplumsal bir içeriğe kavuştu.
b. Halkla ilişkiler uygulamaları 1929 Bunalımı ile toplumsal içeriğinden ayrıldı.
c. Halkla ilişkiler,İkinci Diinya Savaşı'ndan sonra çokuluslu petrol şirketleri aracılığıyla
Avrupa'ya getirilip uygulama alanı bulmuştur.
d. Özel kesimde öncülük rolü olan halkla ilişkiler,1929 Bunalımı’ndan sonra kamu
yönetiminde de aynı biçimde anlaşılmaya başlandı.
e. Halkla ilişkilerin özel kesim uygulamasının en etkili ve ilginç örnekleri
günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.
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9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kriz ve risk iletişimi halkla ilişkilerden bağımsız olarak ele alınması gereken
bir konudur.
b. Kriz ve risk iletişiminin temel özellikleri halkla ilişkilerin gelişim süreci içinde
kavranabilir.
c. Kriz ve risk iletişimi günümüz dünyasına ilişkin bir yönetim süreci olduğundan
halkla ilişkilerin gelişim sürecindeki örnekler bu yönetim sürecini geliştirmek
bakımından önemlidir.
d. Kriz ve risk iletişiminin temel özelliklerini kavrayabilmek için halkla ilişkilerin
yalnızca modern dönemdeki gelişim sürecini incelemek yeterli değildir.
e. Kriz ve risk iletişimi yalnızca geçmişten gelen örneklerden yola çıkılarak değil
geleceğe yönelik öngörülerle de yönetilebilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi kriz ve risk iletişimi yönetimini başarıya ulaştıran unsurlardan
birisi değildir?
a. Toplumsal tarih bilgisi
b. Medyayla iyi ilişkiler kurmak
c. Sosyoloji bilgisi
d. Psikoloji bilgisi
e. Kurumun kar aodaklı olması
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2. KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİNE OSMANLI’DA ve TÜRKİYE’DE
HALKLA İLİŞKİLERİN DOĞUŞUNDA ve GELİŞİM SÜRECİ
İÇİNDE BİR GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Halkla İlişkilerin Osmanlı’da Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin
Temelleri
2.2.Halkla İlişkilerin Türkiye’de Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk İletişiminin
Temelleri
2.3. Bir Kriz Örneği Olarak Türkiye’deki Halkla İlişkilerin Durumuna İlişkin
Uluslararası Literatür
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kriz ve risk iletişimi yönetimi içinde kaydedebildiğimiz ve Osmanlı’da halkın
kurumları merkezi bürokrasiye şikayet edebilmesine olanak tanıyan yöntem (:araç)
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Şikayet Defterleri
Adaletnameler
Ayak Takımı
Ayan Meclisi
Tellal Çağırtma

2. Kriz ve risk iletişimi yönetimiyle ilişkili olarak Türkiye’de halkın planlı çocuk sayısı
ile ilgili bilgiler aldığı şubeler hangi yasa ya da kuruluş aracılığıyla hayata
geçirilmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Halkla İlişkiler Derneği
Devlet Planlama Teşkilatı
Nüfus Planlama Yasası
İdari Reform Danışma Kurulu
Bilgi Edinme Hakkı Yasası

Yanıtlar:
1. A
2. C

22

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla
İlişkilerin
Osmanlı’da Osmanlı’da halkla ilişkiler Canlı derslerin takip edilmesi,
Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk bağlamındaki kriz ve risk ulusal ve uluslararası siyasal
İletişiminin Temelleri
iletişimi örneklerini görmek dünyanın
izlenmesi
ve
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
Halkla
İlişkilerin
Türkiye’de Türkiye’de halkla ilişkiler Canlı derslerin takip edilmesi,
Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk bağlamındaki kriz ve risk ulusal ve uluslararası siyasal
İletişiminin Temelleri
iletişimi örneklerini görmek dünyanın
izlenmesi
ve
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
Bir Kriz Örneği Olarak Türkiye’deki Örnek bir durum olarak
Halkla İlişkilerin Durumuna İlişkin literatürlerin de kriz ve risk
Uluslararası Literatür
iletişimi
yönetimini
gerektirebileceğini görmek

Canlı derslerin takip edilmesi,
ulusal ve uluslararası siyasal
dünyanın
izlenmesi
ve
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar
 Osmanlı’da halkla ilişkilerin gelişim sürecinin kriz ve risk iletişimi bakımından
konumu
 Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişim sürecinin kriz ve risk iletişimi bakımından
konumu
 Bir kriz örneği olarak uluslararası halkla ilişkiler literatürünün Türkiye’de halkla
ilişkileri değerlendirme biçimi
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Giriş
Bir önceki bölümün girişinde de ifade edildiği gibi kriz ve risk iletişimi ve bu iletişimi
yönetmek küreselleşme nedeniyle günümüz dünyasının temel konularından birisidir. Ancak
küreselleşmenin şekli ve hızı nasıl olursa olsun küreselleşme nedeniyle giderek artan sayıda
karşımıza çıkan kriz ve risk unsurlarını ortadan kaldırabilmek bir başka ifadeyle kriz ve risk
iletişimini yönetebilmek, krizin ve riskin küresel düzeydeki boyutlarının ve öneminin farkında
olmakla ile ilgili olduğu kadar içinde yaşanılan toplumsal yapının özellikle de halkla ilişkiler
bağlamında nasıl gelişmiş ve gelişmekte olduğunun farkındalığını da gerektirir.
Krizler ve riskler daima küresel düzeyde oluşmaz diye düşünebiliriz ancak
kapitalizmin vardığı noktada sınırlarla çevrili devletlerin ekonomik ve dolayısıyla toplumsal
ve siyasal olarak işleyişleri nerdeyse küresel sermayeye bağımlı durumdadır.
Diğer taraftan içinde yaşadığımız toplum, diğer dünya ülkelerinden farklı olarak bir
göç coğrafyasında konumlanmıştır ve farklı siyasal rejimleri (imparatorluk ve cumhuriyet)
deneyimlemiş bir toplumdur. Bu nedenle krizler ve riskler küreselleşme etkisinde oluşuyorsa
da farklı toplum yapıları kendi içinde farklı çözümlerin üretilmesini gerektirir.
Böylece Türkiye’nin Osmanlı’dan günümüze halkla ilişkiler bağlamında hangi
noktadan başlayıp hangi noktalara ulaştığını ve bu süreçte halkla ilişkiler nitelikli çabaların
kriz ve risk iletişimi bakımından ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Buradan yola çıkarak
yeni dünya düzeninde kriz ve risk iletişiminin yönetimi bakımından neden ve nerelerde
artılarımız ve/veya eksilerimiz olduğunu görebiliriz ve içinde bulunduğumuz durum için yeni
bir risk iletişimi yönetimi oluşturabiliriz.
Ulusal düzeyde böyle bir bakışın dışında görmemiz gereken bir şey de uluslararası
literatürün bu toplumsal yapının halkla ilişkileri ve dolayısıyla kriz ve risk iletişimini
yönetebilme yeteneğini bu toplumdaki nasıl değerlendirmekte olduğudur. Bu değerlendirme
halkla ilişkiler bağlamında Türkiye için yeni bir risk iletişimi planı gerektirebilir.
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2.1.

Halkla İlişkilerin Osmanlı’da Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk
İletişiminin Temelleri

Halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişimine ilişkin temel bilgileri verdiğimiz ilk dersin
ardından bu ikinci dersimizde bulunduğumuz topraklarda bu alanın doğuşu ve gelişimi ile
ilgileneceğiz.
Halkla ilişkiler teriminin tam hakkını verecek biçimde bir iletişim faaliyetinin
Osmanlı’da doğduğunu söyleyemeyiz. Bu durumu iki açıdan açıklama yoluna gidebiliriz. İlki
halkla ilişkiler bir iletişim faaliyeti olarak doğuşunda her nerede doğmuş/doğuyor olursa olsun
doğal olarak profesyonel kodlara sahip olamaz, bu beklenemez. İkincisi Osmanlı ile Batı
kıyaslanamaz farklı kültür ve ekonomik yapılara sahiptir. İlk dersimizde halkla ilişkiler olarak
tanımlanamasa bile bu kapsama alınabilecek iletişim çabalarının ilkçağlardan beri
süregeldiğinden söz etmiştik ama profesyonel anlamda halkla ilişkilerin doğuşunda Batının
yerine de vurgu yapmıştık. Batıdaki profesyonel içeriğe sahip bir halkla ilişkiler Osmanlı’da
olmamıştır.
Herşeyden önce kapitalizm ekseninde gelişen Batılı kültürel ve ekonomik kodlar
Osmanlı için (ve sonra Türkiye için de) tam olarak geçerli olmamıştır. Bu kapitalist bütüne
(ekonomik-kültürel-siyasal) ayak uyduracak biçimde iletişim faaliyetleri Batıda belirli bir
tarzda gelişirken Osmanlı’da aynı iletişim tarzının gelişmesi olanaklı değildir. (Diğer taraftan
olması gerekli de değildir. Bu yorum başka bir tartışma konusu olmak üzere şimdilik
dersimizde incelenmeyecektir.)
Osmanlı’da halkla ilişkilere değinen ilk kitap olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Metin
Kazancı hocamızın “Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler” kitabını bu kısım için
referans olarak alacağız (Kazancı, 2009: s.193-229).
İlk derste de söz edildiği gibi halkla ilişkiler kapsamına alınabilecek biçimdeki iletişim
faaliyetlerinin doğumu aslında çoğu kez yönetenler ve yönetilenler arasında olmuştur. Bunun
böyle olması da doğaldır, çünkü ana sermayenin (kapitalizmin) henüz doğmadığı ama dünya
var olduğundan beri var olan yönetim olgusunun gereksinim duyduğu bileşenlerden biri
olarak iletişim, belirli dönemlere özgü olarak belirli bir tarzda üretilmiştir. Dolayısıyla halkla
ilişkilerin de insanlarla ya da kamularla ilişkiler bağlamında doğduğunu ve geliştiğini
söylemek gerekir.
Osmanlı’ya baktığımızda da durum bu şekildedir. Halkla ilişkiler bir tür kamusal
ilişkiler olarak var olmuştur. Burada kamuyu genel olarak yönetilenler biçiminde kavrayalım.
(İlerleyen derslerde kamunun anlamları ve halkla ilişkilerde kamunun ne anlamlara geldiği
üzerinde ayrıca durulacaktır.)
Osmanlı’nın siyasal yapısındaki tek taraflı yönetim olgusu ve özellikle padişahın
halifenin yetkilerini taşıması nedeniyle halkın karar verme yetkisi yoktur (Kazancı, 2009:
194). Halk günümüzdeki çağdaş anlamındaki halk anlayışına denk değildir, halk sadece
yönetilen değil ama aynı zamanda ve daha da önemlisi pasif biçimde kalması gereken insan
topluluğudur.
26

Padişahın yetkileri geniş ve yalnızca Allah’a karşı sorumluydu ancak Kuran’a göre
insanlara adaletle hükmedilmesi hükm edilmişti, diğer bir ifadeyle halka karşı eşit ve
hakkaniyetle davranılması gerekiyordu (Kazancı, 2009: 194-195). Diğer taraftan bu eşitliğin
ve hakkaniyetin nasıl ayrıntılandırılacağı ve uygulanacağı padişahın iradesine kalıyordu ve
buna “Sultani Hukuk” deniliyordu (Kazancı, 2009: 195).
“Adaletnameler padişah tarafından yayınlanan, yöneticilerin halka adil, eşit
davranmalarını buyuran, olayları kurallarla ilişkilendiren padişah iradeleridir” ve Sultani
hukuk konusunda en güzel örneği oluşturmaktadır (Kazancı, 2009: 195). “Konuyu halka
duyurmada sistemin çok duyarlı ve titiz davrandığı, herkesin duyması için büyük çaba
gösterildiği anlaşılmaktadır” ve bu görev kadılara verilmiştir (Kazancı, 2009: 195).
Şikayet defterleri de benzer şekilde yönetenle yönetilen arasındaki ilişkide önemlidir
ve bu defterler aracılığıyla halk kimi kişi ve kurumları merkezi bürokrasiye şikayet
edebilmekteydi ancak bu arada Osmanlı’nın monarşik yapısının dışına çıkacak bir hareket
veya yönetim şeklinin geliştiğini düşünmek oldukça iyimser bir yaklaşım olacaktır (Kazancı,
2009: 195).
Aslında Osmanlı’nın kuruluş yıllarında halk, sorunlarını, Osmanlı beyiyle yüz yüze
gelerek konuşabilmekteydi ancak bu durum Yıldırım Beyazıt’dan sonra değişikliğe uğramış,
Beyazıt ile birlikte halktan uzak bir yaşama biçimi başlamış, yöneten yönetilen ilişkisi
özellikle Fatih ile birlikte tamamen değişmiş, Fatih için oluşturulan koruma birimleri ve
kurumlar halkla padişah arasında bir sınırlama oluşturmuştur (Kazancı, 2009: 196). Bu
durumun en vahim sonucu esasen padişahın halkın düşünceleri konusunda bilgi belleğinin
sınırlanmış olmasıdır (Kazancı, 2009: 197).
Gene Fatih ile gelen değişikliklerden birisi o zamana değin halka açık olan “divan-ı
hümayun”u yani bugünkü bakanlar kurulunu halkın katılımına yasaklanması olmuştur ki
divan-ı hümayunun en önemli özelliği halkın şikayetlerini doğrudan padişaha ilettiği yer
olması bir başka deyişle çok önemli bir halkla ilişkiler kurumu olmasıdır (Kazancı, 2009:
197). Gene bu kurul Fatih sonrasında padişahsız toplanmaya başlamıştır (Kazancı, 2009:
197).
Ayak takımı denilen bir diğer toplantı biçimi ise, ivediliği olan sorunların
görüşüldüğü ve genellikle askeri isyanı önlemek, kuşku duyulan bir yolsuzluğu açığa
çıkarmak, devlet için çok ivedi olan bir kararı almak için yapılırdı ve ayrıca halkın
şikayetlerinin de zaman zaman görüşülüp karara bağlandığı toplantılardı (Kazancı, 2009:
198).
Eş, dost, akraba ve yöneticilerle birlikte yemek yeme de Fatih döneminde yasaklanmış
çok önemli bir halkla ilişkiler yöntemi daha bu dönemde kaldırılmıştır (Kazancı, 2009: 197).
Fatih dönemi ile gelen yasaklar halk ile olan ilişkilere sınırlar koymuş, yöneten ve
yönetilenleri birbirinden uzaklaştırmıştır. Bu durum halkla ilişkiler bakımından sorunludur.
Bunun nedenlerine bakıldığında genişlemekte olan bir imparatorluğun güven sorunlarının
baskın çıktığı (Kazancı, 2009: 196) ve diğer taraftan bu genişlemenin yönünün Anadolu’dan
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Batıya kaymış olması nedeniyle Anadolu halkının halk olarak önemsizleşmeye başlamış
olması anlaşılmaktadır (Kazancı, 2009: 199).
Kazancı, Osmanlı’da halkın ödeme gücün aşan vergileri, halkın yerel yöneticilerin
uygulamalarına ilişkin yakınmalarının ve eylemlerinin susturulmaya çalışılmasını ve rüşvetin
yaygınlığını olumsuz halkla ilişkiler örnekleri olarak vermektedir (Kazancı, 2009: 209-210).
Yerel yönetimlere ilişkin olumlu bir halkla ilişkiler uygulaması olarak Kazancı şu
örneği vermektedir:İbrahim Paşa, Mısır’da ırk ve din ayrımı yapmaksızın halktan
mağduriyetleri konusunda kendisini ya da yönetimini bilgilendirmelerini ister ve halk
gerçekten dinlenir ki sonuç olarak böyle bir tutundurma çalışmasıinsanların gönlünü alır ve
daha sonra Arnavutluk ve Sırbistan’da da bu uygulama yoluna gidilir (Kazancı, 2009: 210211).
Kazancı gene halkla ilişkilerde olumsuz örnekler olarak şunları da bildirmektedir:
Padişahların sıkı kurallar koymak yoluyla devletin başı olduklarını çok katı biçimde
hatırlatmaları, her dini cemaatin (Müslüman, Hristiyan, Musevi) farklı renkler içinde
kendisini temsil etme zorunluluğu ve sınırı getirilmesi, kadınların siyasal yaşamın hatta
günlük yaşamın dışında tutulması vb. (Kazancı, 2009: 211-213).
Osmanlı’nın farklı halklar ve etnik gruplar arasında eşitliği gözetmeye çalışmış olması
ve hepsine aynı uzaklıkta durmuş olması, köylüyle ilişkide oldukça titiz davranması ise gene
olumlu halkla ilişkiler uygulamaları olarak Kazancı tarafından belirtilmektedir (Kazancı,
2009: 214).
Şikayet defterlerine bakıldığında Osmanlı’da halkın daima edilgen olarak görülmediği,
kimi zaman ona değer verilip dediğinin yapıldığı, kimi zaman ondan korkulduğu
anlaşılmaktadır ki Osmanlının kendini Selçuklunun devamı olarak gören Karaman beyliği ile
ilişkileri ve Celali isyanları karşısındaki tutumu bu yaklaşımına örnek olarak gösterilebilir
(Kazancı, 2009: 215-216).
Osmanlıda dini yerler gibi kahvehaneler de halkla ilişkiler ortam ve mekanları
olmaları bakımından önemlidir ancak devletle ilgili dedikoduların yapılması IV. Murat’ın
buraları kapatmasına neden olmuştur (Kazancı, 2009: 216). Dolayısıyla halkın devletten
korkmasının yanı sıra devleti bunalttığı diğer bir deyişle devletin halktan çekinmekte olduğu
anlaşılmaktadır (Kazancı, 2009: 216).
Osmanlıda ayanlık kurumu, kent yönetimi, adalet sistemi ile ilgili olduğu gibi halkın
isteklerinin ayanlar aracılığı ile padişahlara iletildiği yerler olarak devletin halkla ilişkilerinde
önemli yer tutar ve Tanzimat’ a kadar varlığını sürdürür, Tanzimatla birlikte kurum tamamen
kaldırılır (Kazancı, 2009: 216-217).
Halk dilekçeleri de Osmanlıda halkla ilişkiler bakımından önemli yer tutmaktadır ki
bunlar bazen doğrudan padişaha da verilebiliyordu (Kazancı, 2009: 217). Osmanlıda bir
padişah ne kadar çok şikayet ve dilekçe toplarsa o padişahın o kadar adil olduğuna
inanılıyordu (Kazancı, 2009: 217--218). Kazancı bu dilekçelerin halka ilişkilerin Osmanlıda
28

incelenmesi bakımından önemli bir araştırma konusu olduğu yorumunu da yapmaktadır
(Kazancı, 2009: 218).
Halkın şikayetlerinin değerlendirilmesinin gereği olarak Osmanlıda Divan-ı Hümayun
Şikayet Kalemi gibi kurumların oluşturulduğu görülmektedir (Kazancı, 2009: 218).
Kadıya bağlı olarak çalışan muhtesipler ise Osmanlıda kadı gibi halkın devletle
ilişkisinde aracı bir rol üstlenmekteydi ve görev olarak bugünkü belediye zabıta müdürüne
denk düşmektedir (Kazancı, 2009: 218).
Kazancı halk tepkilerine ilişkin olarak oldukça ilginç bir örnek vermektedir (Kazancı,
2009. 221): Lale Devrinin de etkisiyle kadınlar farklı davranmaya başlamışlar ve özellikle
1808 yılında bir Cuma günü bir protesto düzenlemişlerdir. Çetin Yetkin’den aktaran Kazancı
bu protestoyu şu şekilde anlatmaktadır:
“1808 yılında bir Cuma günü İstanbullu kadınlar önce ellerinde sırıklarla İstanbul
kadısının konağını bastılar. Kadınlar açlıktan ölmek üzere olduklarını ve ciğeri 25 paraya
alabildiklerini, ekmeğin sebzenin pahalandığını bağırarak ilan etmekteydiler. Arkasından
Beyazıt Camisi’ne selamlığa giden IV. Mustafa’nın (187-1808) yolunu kestiler ve uçlarına
mum ve ciğer parçaları astıkları sırıklarla gösteri yaparak pahalılıktan, yoksulluktan
yakınarak, durumu protesto ettiler. Bu olay belki de tarihimizde ilk kadın ağırlıklı gösteridir.
Padişah bazı önlemler aldırarak pahalılığı önlemeye çalıştı ve kadınların isteklerine belirli
ölçüde de olsa karşılık vermiş oldu.”
Özde değil biçimde de olsa yönetim yönetilen ilişkilerinde II. Mahmutla birlikte
değişmenin başladığı ve yeni araçların devreye girdiği görülmektedir (Kazancı, 2009: 223224): İlk gazeteler çıkmaya başlamıştır ve Ege kökenlidir ki bunlar 1824’de (Smyrneen)
İzmirli, aynı yıl (SpectateurOriental) Doğulu İzleyici ve 1828’de (Courrier de Smyrne) İzmir
Postası’dır. 1860’da ilk bölgesel gazete, daha sonra da vilayet gazeteleri yayınlanmaya
başlamıştır. Halkın günlük konulardaki yakınma ve istekleri ile hükümete yöneltilen siyasal
nitelik ve içerikli görüşlerinin yer aldığı bu gazeteler, dönemin önemli halkla ilişkiler
belgelerini oluşturmaktadır.
Tanzimat’tan sonra devletin çeşitli uluslara karşı siyasal tavrı eşitlemesine karşın
devletin tebayla ilişkilerinde yani yöneten yönetilen ilişkilerinde önemli değişikliklerin
olmadığı Osmanlıda halkla ilişkiler güvenlik merkezlidir (Kazancı, 2009: 224).
Osmanlı sisteminde, o dönemlerde zaten diğer yerlerde de olduğu gibi özel bir halkla
ilişkiler anlayışı olmamıştır (Kazancı, 2009: 225).
Osmanlı kendi halkını birbirinden ayırmamış, hepsine eşit yaklaşmış vevatandaş
isteklerinin yönetime aktarılmasında aracı yönetim mekanizmaları kullanmıştır ki bu durum
doğal olarak halkın söylediklerinin süzülerek yukarıya iletilmesiyle sonuçlanmıştır (Kazancı,
2009: 225). Bu durum hem halkın sorunlarından haberdar olmada hem de bu sorunlarla ilgili
isabetli kararların alınmasındaengel oluşturmuştur (Kazancı, 2009: 225). Diğer taraftan
Osmanlı yöneticileri sorunların ancak kendi belirledikleri türleriyle ilgilenmişler, örneğin,
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isyanlar önemli bir ilgi alanı olurken sağlık sorunları Osmanlı yöneticilerinin ilgi alanlarına
girmemiştir (Kazancı, 2009: 225).
Osmanlıda yenileşme hareketleri devlet eliyle başlamasına karşın ne Tanzimat ne de
diğerlerinde halkın bu hareketlere dahil edilmesi söz konusu olmamıştır (Kazancı, 2009: 226).
Osmanlıda halk kendisiyle ilişkili konularda önerilerde bulunmamakta, kendisiyle
konuşur vaziyette yaşamakta, yöneticilerle ilişki kuramamaktadır (Kazancı, 2009: 226).
Kendi düzeninin en iyi düzen olduğu inancı ile Osmanlı reform ve rönesans
hareketlerini görememiş, kavrayamamıştır ama belki daha önemlisi Osmanlı insanı da batılı
olan her şeye karşı çıkmıştır (Kazancı, 2009: 227). Siyasal yapı olarak karşılıklı anlayış
esasına dayalı olmayan Osmanlıda ne halkını dinleyen bir devlet ne de devlet sorunlarına
duyarlı bir halk oluşumu görülmez (Kazancı, 2009: 227). “XIX. yüzyılda belirli ölçüde halka
temsilcileri olarak ortaya çıkan, devletle halk arasında aracılık göreviyle yükümlü ayan
sistemi kendisi için vardır ve kendisi için çalışmaktadır.”(Kazancı, 2009: 227).
Osmanlıda kadıların da halkla ilişkileri içeren görevleri de vardır ve aynı zamanda
sadrazamlar da zaman zaman halkın arasında dolaşarak onların derdini dinlemektedir
(Kazancı, 2009: 228). Fatihle başlayan açık divan toplantıları da halkla ilişkiler bakımından
önemli olmakla birlikte bu önemini giderek yitirmiştir (Kazancı, 2009: 228). Tellal çağırtma
ile belirli bir konu, yükümlülük, yasaklama halka bildirilmekteydi (Kazancı, 2009: 229).
Gazeteler ise yönetim ile yönetilenler arasında sınırlı bir halkla ilişkiler rolü oynayabilmiştir
(Kazancı, 2009: 229).
Halkın kendi kabuğunda olması ve Osmanlı yönetim anlayışı nedeniyle Cumhuriyete
geçildiğinde de yönetim halkla ilişkiler alanında sorunlar yaşamıştır ve Cumhuriyetle birlikte
sistemi halka doğru çevirmek kolay olmamıştır(Kazancı, 2009: 229).

2.2.

Halkla İlişkilerin Türkiye’de Gelişim Sürecinde Kriz ve Risk
İletişiminin Temelleri

1920 yılında Atatürk tarafından kurulan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmalarının başlangıcı olarak alınabilir (İşçi, 2002: 25). Kamu
sektöründe başlayan bu ilk halkla ilişkiler çalışmasını aynı yıl içinde gene Atatürk tarafından
kurulan Anadolu Ajansı takip etmiştir ki yenilikler bu ajans aracılı ile halka tanıtılmıştır (İşçi,
2002: 25).
Çağdaş anlamda halkla ilişkiler çalışmaları ise 1961’de Devlet Planlama Teşkilatı’nın
kurulmasıyla başlamış, bu teşkilat içinde yayın ve temsil şubesi kurulmuş, daha sonra dışişleri
bakanlığı enformasyon dairesi ve sonrasında da çeşitli bakanlıklarda basın ve halkla ilişkiler
daireleri oluşturulmuştur (İşçi, 2002: 25).
1962 yıllarında gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Projesinde,
kısaca Mehtap Projesi’nde “Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve
kararların alınmasında halkla yakın ilişki sağlamak zorunludur” ve “Türk idaresinde de çeşitli
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kademelerde, her kurumun bünyesine uygun olarak, halkla temas ve dinleme usulleri kurmak
gerekmektedir” denilmektedir (İşçi, 2002: 25, Tortop, 1998: 21, Budak&Budak, 2004: 66).
1964’te yürürlüğe giren Nüfus Planlama Yasası ile Nüfus Planlama Genel Müdürlüğü
kuruluş şemasında Tanıtma ve Halk Eğitim Şubesi konulmuş, bu şube yolu ile hem yasa halka
tanıtılmaya çalışılmış hem de planlı çocuk sayısı ile bilgiler aktarılmıştır (Budak&Budak,
2004: 67, İşçi, 2002: 26).
1966 yılında ilk kez Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın
Yayın Yüksekokulu’nda halkla ilişkiler bir uzmanlık alanı olarak kabul
edilmiştir(Budak&Budak, 2004: 67).
Özel teşebbüs halkla ilişkiler çalışmalarına 1970’li yıllarda çeşitli bankaların halkla
ilişkiler birimleri kurmalarıyla başlamıştır (İşçi, 2002: 25). Ereğli Demir Çelik İşletmeleri,
Koç, Eczacıbaşı ve Yaşar Holding ilk halkla ilişkiler uzmanları ile çalışan kurumlar, İş
Bankası, Ziraat Bankası, Akbank ise ilk halkla ilişkiler örgütleri olarak halkla ilişkiler
birimlerine kurumlarında yer veren kurumlardır (Budak&Budak, 2004: 67).
1971’de İstanbul’da halkla ilişkiler derneği kurulmuş, bundan sonra 1985’de İzmir
halkla ilişkiler derneği kurulmuştur (İşçi, 2002: 25-26).
1971 yılında İdari Reform Danışma Kurulu kurulmuş ve bu kurul çalışmalarını
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde tamamlamış ve bazı önerilerle dolu bir
rapor hazırlamıştır (Tortop, 1998: 22, Budak&Budak, 2004: 67). Raporda Türkiye’de halkla
ilişkiler ve enformasyon hizmeti gören birimlerin farklı isimler taşıdığı, bu dağınıklığın
giderilmesi için Başbakanlığa bağlı olarak koordinasyon sağlayacak merkezi bir örgütün
gerekliliği işaret edilmiş vebakanlık ve diğer örgütlerde halkla ilişkiler ve enformasyon
birimleri kurulması, halka yol gösterecek, yardımcı olacak danışma birimlerinin bulunması
veya diğer memurların asıl görevlerinin yanı sıra bu görevleri ek olarak yapmaları gereği
belirtilmiştir (Tortop, 1998: 22, Budak&Budak, 2004: 67). Bu önerilerin ardından Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği, Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle istisnai
memurluk sayılmıştır (Tortop, 1998: 22-23, Budak&Budak, 2004: 67).
Farklı isimlerle hizmet veren çeşitli bakanlıklardaki halkla ilişkiler hizmeti yapan
birimler, 1984 yılında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle “Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği” haline getirilmiştir (Tortop, 1998: 23, Budak&Budak, 2004: 67).
“Haziran 1984’de bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını yeniden düzenleyen 202
sayılı K.H.K. (R.G. 18 Haziran 1984) ile (madde 12) Bakanlık Merkez Teşkilatında ihtiyaca
göre hangi tür danışma ve denetim birimlerinin kurulacağı belirtilmiş ve maddenin “e”
fıkrasında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kurulabilecek birimler arasında sayılmıştır.”
(Tortop, 1998: 23, Budak&Budak, 2004: 67-68). Daha sonra bu kanuna bir madde eklenerek
“Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği teşkil edilebilir.” denilmiştir (Tortop, 1998: 23, Budak&Budak, 2004: 68).
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1984’de ise 3046 sayılı kanunla Milli Savunma Bakanlığı hariç tüm bakanlıklarda
basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kurulabileceği belirtilmiş (md. 26), 3056 sayılı kanun ile
de Başbakanlıkta basın müşavirliği ve halkla ilişkiler daire başkanlığı isimleri ile iki ayrı
birim kurulması düşünülmüştür (md. 24-25)(Tortop, 1998: 23-24, Budak&Budak, 2004: 68).
“Milli Savunma Bakanlığında “Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü”, Dışişleri
Bakanlığında da Bakanın uygun göreceği müsteşar yardımcısı halkla ilişkiler görevini
yürütmektedir” (Tortop, 1998: 24, Budak&Budak, 2004: 68).
Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinde çalışanların örgütlenmesi 1969 yılında
başlamış, 1972 yılında Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur (Budak&Budak, 2004: 68).
Önceleri mesleğin kamu alanında tanınması ile ilgilenen Halkla İlişkiler Derneği, daha
sonra Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA), Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu
(CERP) ve diğer uluslararası kuruluşlarla bağlantılar kurmuştur (Budak&Budak, 2004: 68).
Halkla ilişkiler eğitimi ile de ilgilenmekte ve bu amaçla yayınlar yapmakta, seminerler
düzenlemekte olan Halkla İlişkiler Derneği aynı zamanda “İletişim Konseyi”nin kuruluşuna
da öncülük etmiştir (Budak&Budak, 2004: 69).
Yukarıda sözü edilen dernek Türkiye Halkla İlişkiler Derneğidir. Bundan sonra
1985’de İzmir Halkla İlişkiler Derneği faaliyete geçmiş ve bunu da Ankara, Bursa izlemiştir
(Budak&Budak, 2004: 69).
Daha önce yapılan MEHTAP Projesine benzer bir çalışma olan Kamu Yönetimi
Araştırma Projesi (KAYA) 1991 yılında yapılmıştır ve proje raporunda halkla ilişkilere yedi
sayfalık bir yer ayrılmış, öncelikle kamu yönetiminde halkla ilişkilerle ilgili sorunlara dikkat
çekilmiştir (Peltekoğlu, 2013: 23). Bu sorunlar kamu yönetiminde halkla ilişkilerin öneminin
yeterince anlaşılamaması, konuyla ilgili uzman ve kadro sıkıntıları, kamu personelinin halkla
ilişkiler konusunda yeterince bilgiye sahip olmaması olarak sıralanmış; çözüm önerileri olarak
da halkın bilgi edinme hakkının dikkate alınması, Basın Yayın ve Enformasyon genel
Müdürlüğü’nün Devlet Enformasyon Başkanlığı’na dönüştürülmesi ve bu kurumun halkla
ilişkilerle ilgili çalışmaları koordine etmesi ifade edilmiştir (Peltekoğlu, 2013: 23).
Türkiye’de halkla ilişkilerle ilgili önemli bir gelişme de Bilgi Edinme Hakkı
Yasası’nın 2003 yılında resmi gazetede yayınlanması ve 2004 yılında uygulamaya konmuş
olmasıdır (Peltekoğlu, 2013: 23).
2004 yılında gene bir başka gelişme ise Halkla İlişkiler Derneği’nin adının Bakanlar
Kurulu kararıyla Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) olarak değiştirilmesidir
(Peltekoğlu, 2013: 23).
2005 yılında sağlık halkla ilişkilerine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında hasta hakları kurulları ve birimleri oluşturulmuştur
(Peltekoğlu, 2013: 24).
Kamu yönetiminde halkla ilişkiler alanında yapılan bir diğer değişiklikde 2006
yılındahalkın görüş, şikayet ve önerilerini işleme alan, değerlendiren, sonucu halka geri
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bildiren bir merkezin, Başbakanlık
olmasıdır(Peltekoğlu, 2013: 24).

İletişim

Merkezi’nin

(BİMER)

kurulmuş

Elektronik devlet hizmetleri de kamu yönetiminde halkla ilişkilerle ilgili bir başka
düzenlemedir ve e-Devlet Kapısı adı verilen bu uygulama ile tüm kamu hizmetlerine tek bir
noktadan erişim sağlanabilmektedir (Peltekoğlu, 2013: 24).

2.3.

Bir Kriz Örneği Olarak Türkiye’deki Halkla İlişkilerin
Durumuna İlişkin Uluslararası Literatür

Bu konuda Sema Yıldırım Becerikli’nin “Uluslararası Halkla İlişkiler” adlı kitabını
referans alarak şunları aktaralım (Becerikli, 2005: 2-4):
Kunczik, 1989 yılında Türkiye’deki insan hakları ihlalleri Uluslararası Af Örgütü’nün
gündeminde olduğunu ve Türkiye’nin imajını düzeltmek üzere bir halkla ilişkiler kurumunu,
Saatci&Saatci’yi kiraladığını bildirmektedir (Becerikli, 2005: 2).
Sema Yıldırım Becerikli, Kunczik’in verdiği bu imaj örneğinin yanında uluslararası
halkla ilişkiler literatüründeTürkiye için olumsuz ifadelerin kullanıldığı belirtmekte ve bu
olumsuz örnekleri şöyle aktarmaktadır (Becerikli, 2005: 3):
Türkiye’deki örgütlü halkla ilişkiler uzmanları ile hükümet arasındaki gerilim Pratt ve
Ogbondah (1996) tarafından şu şekilde vurgulanmıştır:
“Türkiye’de halkla ilişkiler uzmanlarının örgütsel değişimi sağlama yönündeki
çabaları, tarihsel bir geleneğin mirasçısı olarak imtiyaz sahibi mutlak gücün kontrolü
tarafından sınırlandırılmaktadır.”
Gene Sharpe da Türkiye’nin kötü imajından halkla ilişkiler uzmanlarının üzüntü
duyduklarını dile getirmekte ve daha önceleri mutlak egemenliğin söz konusu olduğu bir
kültürel ortamda bulunan hükümetteki değişmelerin son derece yavaş ilerlediğini
bildirmektedir.
Buradaki son iki değerlendirmeyi Yıldırım Becerikli etnosentrik olarak
değerlendirmekte, bunun da sebebini aslında uluslararası halkla ilişkiler literatüründe
Türkiye’deki halkla ilişkilerin gelişimine ilişkin çok az yayının olmasına bağlamaktadır
(Becerikli, 2005: 3). Böylece Türkiye’ye ilişkin halkla ilişkiler literatüründe doğan boşluğun
taraflı yorumlarla ya da etnosentrik bakış açılarıyla verilmesi olanaklı hale gelmektedir, çünkü
konuya ilişkin zaten önceden belirli bir birikimi alanın uzmanlarında yoktur (Becerikli, 2005:
3-4).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlıdan günümüze değin içinde bulunduğumuz göç coğrafyasında kendine özgü
biçimde gelişen halkla ilişkiler anlayış ve uygulamalarının, bugün içinde bulunduğumuz ve
bizi çepeçevre saran küresel düzen içinde giderek artan biçimde ortaya çıkan ve ulusları
etkisine alan küresel kriz ve risk durumlarının ulusal düzeyde yönetilebilmesinde ne kadar ve
nasıl yardımcı olabileceğini görmeden yeni ve daha gelişkin kriz ve risk iletişimi yönetim
planları yapmak olanaklı değildir. Diğer bir ifadeyle kriz ve risk iletişimini yönetebilmek için
içe bir bakış oluşturmak zorundayız.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı döneminde halkla ilişkilerin durumu ile ilgili ifadelerden hangisi doğru
değildir?
a. Halkla ilişkiler teriminin tam hakkını verecek biçimde bir iletişim faaliyetinin
Osmanlı’da olduğunu söyleyemeyiz.
b. Batıdaki profesyonel içeriğe sahip bir halkla ilişkiler Osmanlı’da olmamıştır.
c. Osmanlı’da halkla ilişkilerin doğmasındaki ve gelişmesindeki temel engellerden
biri, Osmanlı’nın siyasal yapısındaki tek taraflı yönetim olgusu dolayısıyla halkın
karar verme yetkisinin olmamasıdır.
d. Osmanlı’da Batılı anlamda halkla ilişkiler faaliyetleri, Osmanlı ile Batı’nın
kıyaslanamaz ölçüde farklı kültürel ve ekonomik yapılara sahip olması nedeniyle
gelişmemiştir.
e. Osmanlı’da Batılı anlamda profesyonel içeriğe sahip halkla ilişkiler
uygulamalarına rastlanmaktadır.
2. Hangisi Osmanlı döneminde halkla ilişkilerin oluşturulmasında örnek olarak
gösterilemez?
a. Padişah tarafından yayınlanan ve yöneticilerin halka adil, eşit davranmalarını
buyuran “Adaletnameler”.
b. Halkın kimi kişi ve kurumları merkezi bürokrasiye şikayet edebilmesine olanak
sağlayan “Şikayet Defterleri”.
c. Padişah için oluşturulan “Koruma Birimleri”.
d. Halkın katılabildiği “Divan-ı Hümayun” yani bugünkü Bakanlar Kurulu.
e. Esasen aciliyeti olan sorunların görüşüldüğü ama halkın şikayetlerinin de zaman
zaman görüşülüp karara bağlandığı “Ayak Takımı” denilen toplantılar.
3. Hangisi Osmanlı dönemine ilişkin olumsuz halkla ilişkiler örneği olarak gösterilemez?
a. Osmanlı döneminde halkın yerel yöneticilerin uygulamalarına ilişkin
yakınmalarının ve eylemlerinin susturulmaya çalışılması.
b. Osmanlı döneminde kadınların siyasal yaşamın hatta günlük yaşamın dışında
tutulması.
c. Osmanlı döneminde her dini cemaatin (Müslüman, Hristiyan, Musevi) farklı renkler
içinde kendisini temsil etme zorunluluğu.
d. Halkın katılabildiği “Divan-ı Hümayun” yani bugünkü Bakanlar Kurulu.
e. Osmanlı döneminde halkın ödeme gücün aşan vergiler.
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4. Hangisi Osmanlı döneminde halkın istekleri yönetime aktarılmasına karşın, bu
isteklerin yönetime aktarılmasında aracı yönetim mekanizmalarının kullanılmış
olmasıyla ilişkili olumsuz sonuçlardan biri değildir?
a. Aracı yönetim mekanizmalarının kullanılmış olması sebebiyle halkın
söylediklerinin süzülerek yukarıya iletilmesi.
b. Osmanlı yöneticilerinin halkın sorunlarının ancak kendi belirledikleri
türleriyle ilgilenmiş olmaları.
c. Aracı yönetim mekanizmalarının kullanılmış olması sebebiyle yönetimin halkın
sorunlarından tam ve doğru olarak haberdar olamaması.
d. Aracı yönetim mekanizmalarının kullanılmış olması sebebiyle yönetimin halkın
sorunlarıyla ilgili isabetli kararlar alamamış olması.
e. Aracı yönetim mekanizmalarının kullanılmış olması sebebiyle yönetimin halkın
öncelikli sorunlarını görememesi.
5. Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişimine ilişkin ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, halkla ilişkiler bakımından önemli bir
gelişmedir.
b. 1961’de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile çağdaş anlamda halkla ilişkiler
çalışmaları başlamıştır.
c. 1970’li yıllarda çeşitli bankaların halkla ilişkiler birimleri kurmalarıyla özel
kuruluşların halkla ilişkiler çalışmaları başlamıştır.
d. Türkiye’de özel teşebbüs halkla ilişkiler çalışmaları, eğitim kurumlarının
halkla ilişkiler birimleri kurmalarıyla başlamıştır.
e. İlk halkla ilişkiler derneği 1971’de İstanbul’da kurulmuştur.
6. Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişimine ilişkin ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmaları 1920 yılında Atatürk tarafından kurulan
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile başlamıştır.
b. Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmaları Başbakanlık İletişim Merkezi’nin
(BİMER) kurulmasıyla başlamıştır.
c. Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın
Yüksekokulu’nda halkla ilişkiler ilk kez bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir.
d. Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın uygulamaya konulması Türkiye’de halkla
ilişkilerle ilgili önemli bir gelişmedir.
e. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Türkiye’de halkla ilişkilerle ilgili önemli
bir gelişmedir.
7. Osmanlı döneminde çıkarılan ilk gazetelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. İlk gazeteler Ege kökenlidir.
b. İlk olarak bölgesel gazete, daha sonra da vilayet gazeteleri yayınlanmaya
başlamıştır.
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c. İlk gazetelerde halkın günlük konulardaki yakınma ve isteklerine yer
verilmemiş, yalnızca hükümete yöneltilen siyasal nitelik ve içerikli görüşlere
yer verilmiştir.
d. İlk gazeteler halkın günlük konulardaki yakınma ve isteklerine yer vererek
dönemin önemli halkla ilişkiler belgelerini oluşturmuştur.
e. İlk gazetelerde hükümete yöneltilen siyasal nitelik ve içerikli görüşler de yer
almaktadır.
8. Tarihimizdeki ilk kadın ağırlıklı gösteriye ilişkin olarak hangi ifade geçerli değildir?
a. 1808’de Lale Devrinin de etkisiyle gerçekleşmiştir.
b. Yoksulluk ve pahalılık nedeniyle düzenlenen bir gösteridir.
c. Kadınların ciğer parçaları astıkları sırıklarla yaptıkları gösteri padişah
tarafından cevaplanması/çözümlenmesi gereken bir sorun olarak
görülmemiştir.
d. Kadınların ciğer parçaları astıkları sırıklarla yaptıkları gösteri padişah tarafından
dikkate alınmıştır.
e. Bu gösteri üzerine padişah bazı önlemler aldırarak pahalılığı önlemeye çalışmıştır.
9. Hangisi Osmanlı dönemine ilişkin olumsuz halkla ilişkiler örneği olarak gösterilebilir?
a. Esasen aciliyeti olan sorunların görüşüldüğü ama halkın şikayetlerinin de zaman
zaman görüşülüp karara bağlandığı “Ayak Takımı” denilen toplantılar.
b. Osmanlı döneminde halkın yerel yöneticilerin uygulamalarına ilişkin
yakınmalarının ve eylemlerinin susturulmaya çalışılması.
c. Halkın katılabildiği “Divan-ı Hümayun” yani bugünkü Bakanlar Kurulu.
d. Halkın kimi kişi ve kurumları merkezi bürokrasiye şikayet edebilmesine olanak
sağlayan “Şikayet Defterleri”.
e. Padişah tarafından yayınlanan ve yöneticilerin halka adil, eşit davranmalarını
buyuran “Adaletnameler”.
10. Hangisi Osmanlı döneminde halkla ilişkiler bakımından önemli uygulamalardan biri
olarak gösterilemez?
a. Halkın isteklerinin ayanlar aracılığı ile padişahlara iletildiği yerler olan “Ayanlık
Kurumu”.
b. Bazen doğrudan padişaha da verilebilen “Halk Dilekçeleri”.
c. Halkın kimi kişi ve kurumları merkezi bürokrasiye şikayet edebilmesine olanak
sağlayan “Şikayet Defterleri”.
d. Halkın katılabildiği “Divan-ı Hümayun” yani bugünkü Bakanlar Kurulu.
e. Osmanlı döneminde kadınların siyasal yaşamın hatta günlük yaşamın dışında
tutulması.
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3. ÇAĞDAŞ ANLAMDA HALKLA İLİŞKİLERİ VAREDEN
KÜRESEL KRİZ VE RİSK DÜNYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İnsan Varlığı, Bilinç ve Anlamlandırma
3.2.Kriz ve Risk İletişimi Yönetiminin Yaslandığı Çağdaş Halkla İlişkiler
3.3. Çağdaş Anlamda Halkla İlişkileri Vareden Küresel Kriz ve Risk Dünyası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hangisi kriz ve risk iletişimi yönetimine de katkı sağlayan çağdaş halkla ilişkilerin bir
özelliği olarak değerlendirilemez?
a. Karşılıklılık özelliği
b. Bilgi vermeye ve almaya dayalı olması
c. Süreklilik özelliği
d. Anlayış oluşturma özelliği
e. Kar hedefli olma özelliği
2. Küresel kriz ve risk dünyasını var eden nedenlere ilişkin olarak hangi ifade doğru
değildir?
a. Demokratikleşme talepleri
b. Teknolojik gelişmeler
c. Sosyokültürel gelişmeler
d. Rekabet olgusunun küreselleşmesi
e. Yukarıdakilerin hiçbirisi doğru değildir.

Yanıtlar:
1. E
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan Varlığı, Bilinç ve Anlamlandırma

Toplumsallaşma/iletişim,
bilinç, anlam ve değişim
olgusu arasındaki ilişkinin
anlaşılması

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sosyal psikoloji
okumaları, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Kriz ve Risk İletişimi Yönetiminin Kriz
ve
risk
Yaslandığı Çağdaş Halkla İlişkiler
iletişimiyönetiminin
yaslandığı çağdaş halkla
ilişkilerin
temel
özelliklerinin anlaşılması

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, çağdaş halkla
ilişkiler
uygulamalarının
takip edilmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Çağdaş Anlamda Halkla İlişkileri Halkla ilişkilerin günümüz
Vareden Küresel Kriz ve Risk Dünyası
dünyasında ancak küresel
kriz ve risk dinamikleri
üzerinden çağdaş biçimde
varolabileceğinin
anlaşılması

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
küresel
dinamiklerin izlenmesi ve
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar
 Bilinç ve anlamlandırma
 Çağdaş halkla ilişkiler
 Küresel kriz ve risk dünyası
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Giriş
İletişim ve toplumsallaşma insanın var oluşundan beri birlikte ve iç içe işleyen
süreçlerdir. İçinde bulunulan uzama (mekan, toplum) ve zamana (dönem) bağlı olarak bu
süreçlerin hem var oluş biçimleri değişmektedir hem de hem de birbirlerini etkileme biçimleri
değişiklikler göstermektedir.
İletişim ve toplumsallaşma süreçlerindeki değişimleri pek çok unsurla ilişkili olarak
açıklayabiliriz. Örneğin, yeni iletişim teknolojileri bugünkü iletişim edimlerimizi ve
dolayısıyla toplumsallaşma biçimimizi değiştirmekte ve diğer taraftan toplumsallaşma
biçimlerimizde ortaya çıkan değişiklikler de iletişim biçimlerimizi yeniden etkilemekte,
değiştirmektedir. Ya da siyasal sistemde oluşan değişiklikler de hem iletişim hem de
toplumsallaşma süreçlerini etkileyebilmekte ve bunlar da birbirleri etkileyerek yeniden
yeniden üretilmektedirler. Pek çok unsurun bu döngü üzerinde etkili olduğunu söylemekteyiz
ama buradaki temel unsur değişim olgusudur.
İnsan yaşamına yansıyan bütün değişimlerin kaynağında esasen insanın kendisi vardır,
başka bir ifadeyle insanın kendisi aracılığıyla gerçekleşen değişimin kaynağı insanın değişen
kendi bilincidir.
İletişim ve toplumsallaşma süreçleri arasında karşılıklılık olduğu gibi iletişim ve
toplumsallaşma süreçleri ile bilinç arasında da karşılıklılık vardır. Dolayısıyla küresel
dünyanın dinamiklerinin ve bu dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkan kriz ve risk durumlarının
oluşturduğu yeni toplumsallaşmave iletişim biçimleri insan bilincinde değişimi uyarırken
bilinçteki değişim de yeni toplumsallaşma ve iletişim biçimlerini akılcı kılar.
Dolayısıyla kriz ve risk durumları ile halkla ilişkiler ya da genel anlamda iletişim
biçimleri yeniden yeniden şekillenir bir başka ifadeyle halkla ilişkiler böyle bir zeminde
çağdaş (döneme uygun) yapısını kazanır.
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3.1. İnsan Varlığı, Bilinç ve Anlamlandırma
İnsan varlığının baştan olmuş bitmiş ve değişmez bir doğası yoktur; tamtersine insan,
ilişkide olduğu her türlü var olana yeni anlamlar katmakta ve onları ideleştirmektedir
(Çotuksöken, 1997: 457–458). İnsanı sabit bir olgular dünyası içinde yaşamaktan alıkoyan
şey, esasen bu olgulara yönelik olarak değişen kendialgısıdır. Algılamanın biçimini tayin eden
şey ise bilinçtir. İnsanın sabit bir olgular dünyasında yaşamaması bir diğer ifadeyle yeniden
anlamlandırma yeteneği, onun birtaraftan halihazırdaki durumları yeniden yorumlamasını,
diğer taraftan yenidurumlara uyumunu sağlamaktadır.
Yaşamı yenileştiren bu yetenek, bilincin nesneye dayalı olarak uyarılmasını ve böylece
kişinin, uyum alanını, diğer insanları ötekileştirmesi yoluyla değil, kendi bilinci
yoluyla/üzerinden yeniden kurmasını sağlayarak onun nesnel bilgiye ulaşmasını olanaklı hale
getirmektedir (Çotuksöken, 1997: 458). Ne var ki bu süreç kişinin kendisine sorumluluk
yüklüyor olmasından dolayı oldukça zorlu gerçekleşmektedir. Daha açık bir ifadeyle, kişi bir
ön koşul olarak sorumluluk bilincine sahip olduğunca kendi yaşamına ilişkin uyum alanlarını
kendi üzerinden yeniden düzenleyebilme gücünü elde etmektedir. Diğer taraftan kişinin belirli
bir gerçekliğe karşı kendi bakış açısını yeniden organize edebilmesi, başka bir ifadeyle
kendisini karşısına alabilmesi, “düşünme biçimleri yaşama biçimlerinin bir sonucu
olduğundan” (Hançerlioğlu, 1993: 63) o gerçekliğe ilişkin dolaylı ve dolaysız yaşanmışlıkları
ölçüsünde olanaklıdır. Sonuç olarak bir gerçekliği tek ve belirli bir nesnel gerçeklik olarak
kavramak daima eksik bir kavrayıştır.
İnsanın değişebilirliği ya da yaşamı dönüştürebilme yeteneği olarak da ifade
edebileceğimiz yeniden anlamlandırma süreci, düşünsel olarak bilinç(li olma) durumuna
bağlıdır.
Bilinç, bir insan olgusu olması dolayısıyla tarihsel ve toplumsaldır (Oskay,1993: 319);
ancak dil olmaksızın var olamaz (Hançerlioğlu, 1993: 63). Dil yoluyla gerçekleştirilen kişisel
ve toplumsal tüm ilişkiler ise kültürel kurumların dolayımı ile biçimlendirilmektedir (Oskay,
1993: 319).
İnsan varlığı için bilincin önemi ve bilincin de tarihsel ve toplumsal bir olgu olduğunu
belirttik. Bu noktada iletişim olgusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki:
Toplumsallaşmanın aracı iletişimdir ve insan toplumsallaşırken aynı zamanda iletişim
kurmayı da amaçlar; bir başka ifadeyle toplumsallaşma sürecinde iletişim toplumsallaşmanın
bir aracı olduğu kadar iletişim sürecinde de toplumsallaşma iletişimin bir aracıdır. Diyebiliriz
ki insan bilinci toplumsallaşma ve dolayısıyla iletişim biçimlerinden (tersi de aynı şekilde
doğrudur, iletişim ve dolayısıyla toplumsallaşma biçimlerinden) bağımsız değildir, iç içe ve
birliktedir.
İnsanın toplumsallaşmasının ve iletişiminin gerçekleştiği ortam en genel ifadeyle
kültürel ortamdır. Kişi belirli kültürel kurumlara bağlı olarak yaşar ve bu kültür dolayımı
ileiletişim kurmaktadır.
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3.2. Kriz ve Risk İletişimi Yönetiminin Yaslandığı Çağdaş Halkla
İlişkiler
Çağdaş halkla ilişkiler üzerinde durmadan önce bu açıklamaları yaptık, çünkü halkla
ilişkileri neden artık çağdaş terimi ile diğer dönemlerden ayırmak gereği duyduğumuzu
açıklamamız
gerekir.
Eğertarihsel
ve
toplumsal
olarak
insan
bilincinin
değişiminin/dönüşümünün zorunlu olduğunu ve bu değişimin/dönüşümün toplumsallaşma ve
iletişim süreçleriyle ilişkisini (çünkü insan bilinci bu süreçlerle iç içe ve birlikte) fark
edebilirsek temelinde insan ilişkilerini kapsayan bir faaliyet alanı olarak belirmiş bulunan
halkla ilişkilerin de daima değişeceğini, değişmesi gerektiğini kavrayabiliriz.
O halde çağdaş halkla ilişkilerdeki çağdaş sözcüğü halkla ilişkilerde gelinen bir son
aşamayı anlatmamaktadır. Çağdaş halkla ilişkiler sadece ve sadece günümüz dünyasından bir
bakışı anlatmaya yöneliktir. Çağdaş halkla ilişkiler şimdi var olan ve yakın gelecekte var
olabileceğini öngördüğümüz ve ne şekilde var olması gerektiğinin altını çizdiğimiz (halkla
ilişkilerde etik sorunlar) bir halkla ilişkiler yapısını içerir. Konuyla ilgili literatüre yukarıdaki
bilgilerle bakalım:
Çağdaş halkla ilişkiler, kurum ile çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlama, kabul
ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir işletme fonksiyonudur (Gürüz, 1995: 9).
Modern halkla ilişkilerin öncülerinden Edward L. Bernays, halkla ilişkilerin halka
bilgi vermek, halkı ikna etmek, halkı halkla iç içe sokmak gibi unsurları kapsadığını dile
getirmiştir (Gürüz, 1995: 9).
Theaker, 1987 yılında IPR tarafından yapılan halkla ilişkiler tanımının bugün de
geçerli olduğunu bildirmekte ve bu tanımı aktarmaktadır (2006: 17):
“Halkla ilişkiler, bir organizasyon ve bu organizasyonun hitap ettiği kitle arasında
iyi niyet ve anlayışa dayalı bir ilişki oluşturulmasına yönelik planlı ve sürekli bir çabadır.”
Buraya kadar yapılan tanımlara biraz yakından bakıldığında; iletişim, anlayış, ikna,
kabul ve işbirliği sözcüklerine merkezi önem verildiği görülmektedir. Yukarıda bilinç ve
anlamlandırma ile ilgili teorik bilgilere yer vermiştik. Çağdaş halkla ilişkiler tanımı yapılırken
bu sözcüklerin önemle vurgulanarak günümüzde insanın/hedef kitlenin bir organizasyona
yönelik ilgisinin kurulabilmesi için en azından bu organizasyonu anlaması (kavraması) ve
daha sonra onu kabul etmesi ve nihayet ikna olması gerektiği anlatılmakta başka bir ifadeyle
insan
bilincinin
organizasyona
ilişkin
anlamlandırmada
edilgen
olarak
konumlandırılamayacağı, bu bilinç durumunu uyarabilecek ve bu bilincin empati
geliştirebileceği (dolayısıyla anlayış, kabul ve iknanın sağlanabileceği) iletilerin (mesajların)
hazırlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Tanımlarda ayrıca işbirliği sözcüğü
kullanılarak çağdaş halkla ilişkilerin hedef kitleleri birer paydaş olarak kabul etmesinin
önemine değinilmektedir. Neoliberal politikaların belirleyici olduğu günümüz dünyasında
insan sürekli olarak tüketici konumunda kaldığının bilincindedir ve bu bilinç durumu insan
ilişkileri temelli halkla ilişkiler için bir fırsata dönüşmekte, insanı tüketici konumundan
paydaş konumuna taşıyarak ona daha anlamlı bir dünya vaad etmektedir. Doğal olarak bu
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türden vaadlerin gerçekçi ve yaşama uygulanabilir olması gerekir ki hedef kitleler o
organizasyona bir anlam atfedebilsin ve o organizasyonla ilişkili diğer organizasyonlar ya da
gelecek organizasyonlar hakkında bir olumlu öngörü yani biliş (bilinçlilik, bilme durumu)
geliştirebilsin.
Theaker, IPR’nin halkla ilişkiler tanımındaki planlı ve sürekli sözcükleri ile
vurgulanmak istenilenleri şu şekilde yorumlamaktadır (Theaker, 2006: 17):
a. halkla ilişkiler, kendiliğinden ve çaba göstermeden oluşturulamaz,
b. halkla ilişkiler, ilgisiz olayların rasgele bir araya getirilmesiyle oluşturulamaz,
c. halkla ilişkiler, çoğunluğun düştüğü yanılgının aksine bir organizasyonun
övülmesini amaçlamazama o organizasyonun halkın hoşuna gitmeyecek olsa
bile halkın kendisi ile ilgili gerçekleri yansıtan bir izlenim bırakmasını
amaçlar.
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından yapılan ayrıntılı tanıma göre
(Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 89-90):
“Halkla ilişkiler bir organizasyon ve kamuoyu arasında iletişim, anlayış, kabul ediş ve
işbirliğinin karşılıklı doğrularını kuran ve koruyan, sorun ya da durum yönetimini kapsayan,
yönetime kamuoyuna bilgi ve yanıt verebilecek durumda olması için yardım eden, halkın
ilgi/yarar alanlarına karşı yönetimin sorumluluklarını tanımlayan ve vurgulayan, yönetime
değişimle aynı düzeyde olması ve ondan etkili bir şekilde yararlanması için erken uyarı
sistemi gibi hizmet eden ve başlıca araçlar olarak araştırma, ses ve ahlaki iletişim tekniklerini
kullanan bir yönetim fonksiyonudur.”
IPRA’nın yaptığı bu kapsamlı tanımın, incelendiğinde, esasen halkla ilişkilerin varlık
nedenlerine dayandığını fark ederiz. İlk dersimizde anlatılan halkla ilişkilerin tarihsel
sürecinde de değindiğimiz noktaları da akılda tutarak halkla ilişkilerin varlık nedenleri ile
ilişkili olarak şunları söyleyebiliriz:

3.3. Çağdaş Anlamda Halkla İlişkileri Vareden Küresel Kriz ve Risk
Dünyası
Modernleşme süreci ile birlikte toplumlar daha karmaşık yapılar içindedaha karmaşık
ilişkilerle yaşamaya başlamışlar ve bunun doğal bir sonucu olarak çok sayıda farklı sorunlarla
karşılaşmışlardır (Biber, 2004: 30). Bu durum gene modernleşme ile birlikte refah ve eğitim
düzeyi göreceli olarak yükselmiş insanların örgütlenerek baskı grupları olarak hareket
etmesini gerektirmiştir (Biber, 2004: 30). Birlikte hareket bu insanların yani baskı gruplarının
talepleri ile ilgilenmek ve bu taleplerin nasıl karşılanabileceğine ilişkin çalışmalar halkla
ilişkilerde temel bir boyut oluşturmaktadır (Biber, 2004: 30-31) ve çağdaş anlamda halkla
ilişkilerin var oluşunun da temel nedenidir. Biber, modern dünyada toplumsal taleplerin göz
ardı edilemeyeceğini, eğer böyle davranılırsa sosyolojik anlamda meşruiyet krizlerine zemin
hazırlanacağını, dolayısıyla modern toplumların bir gereği olarak halkla ilişkilerin çağdaş bir
anlayış ve uygulama olarak var olmasının zorunlu hale geldiğini ifade etmektedir (2004: 31).
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Çağdaş anlamda halkla ilişkilerin var oluş nedenleri, aralarında organik bağlar ve
dolayısıyla neden sonuç ilişkisi de bulunan bazı olgulara bağlıdır ki Biber bunları beş başlık
altında toplamıştır ( 2004: 31-41):
1.
2.
3.
4.
5.

Demokratikleşme
Teknolojik gelişmeler
Sosyokültürel gelişmeler ve bütünleşme sorunu
Meşruiyet sorunu
Rekabet olgusunun küreselleşmesi

Çağdaş halkla ilişkilerin gelişimini bu olgulara dayalı olarak açıklamaya çalışalım:
1. Demokrasi siyasal anlamda çağdaş yönetim anlayışıdır ve tabana dayalıdır. Başka
bir ifadeyle demokrasi baskı ve şiddete değil oydaşmaya (consensus) ve anlaşmaya dayalıdır.
Modern toplumda insanlar refah ve eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte bilinçli
hale gelmişlerdir ve dolayısıyla hayatlarına ilişkin anlamlandırmaları/anlam arayışları
değişmiştir. İnsan konumunu edilginlikten etkin bir boyuta taşımaya yönelmiştir. Bu yönelim
insanın kendisiyle ilgili olan her tür konuda söz sahibi olmak üzere çaba göstermesiyle
görünür hale gelmiştir. Bu durum hem demokrasinin varlık nedenidir hem de demokrasiden
de kaynaklanan bir toplumsal tutum değişimidir.
Demokratik bir ortamda her şeyden önce tabanı dinlemek bir gerekliliktir. Tabanın
sorunlarını belirleme/ortaya çıkarma, tabanın isteklerini ve sorunlarını yanıtlayabilme ve
çözebilme ve daha önemlisi oluşturulan yanıt ve çözümlerin tabanı ikna etmesini sağlamak
yönetimlerin demokratik olarak sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için zorunludur.
Dolayısıyla demokrasilerde yönetimler halkla iletişim kurmak zorundadır, halkın ihtiyaç ve
sorunları halkla birlikte karşılıklı belirlemek zorundadır, ilgili konularda çözümler oluşturmak
zorundadır. Ancak demografik bileşenler (nüfusun yapısı) göz önüne alındığında yönetimlerin
bu sıraladıklarımızı kendi kendileriyle başarması çok olanaklı değildir. Yönetimler hem
sorunlarını çözmeye çalıştıkları halkın kendisinden yardım almak diğer bir ifadeyle onlarla
işbirliği yapmak hem de halka ulaşmada profesyonel yöntem, teknik ve araçlar kullanmak
zorundadırlar. (Yönetim sözcüğü ile burada hem siyasal anlamda bir yönetim hem de belirli
bir kurumsal yönetim anlatılmaktadır.)
Demokrasinin gereği olarak tabanla ilişkilerin oluşturulması ve daha önemlisi bu
ilişkilerin oluşturulma biçimleri aynı zamanda çağdaş halkla ilişkilerin kendisini de
oluşturmaktadır. Demokrasinin bir gereği olarak yönetimin ve halkın, sorunları birlikte
belirlemesi ve çözmesiyani karşılıklılık hem çağdaş anlamda halkla ilişkilerin temel niteliğini
oluşturmaktadır hem de halka ulaşmada profesyonel yöntem, teknik ve araçların kullanımı
diğer bir ifadeyle belirli bir organizasyonu kurma teknik anlamda çağdaş halkla ilişkiler
uygulamalarını ifade etmektedir.
2.Modern dünyanın var oluşundaki temel dinamiklerden biri olarak teknolojik
gelişmeler:
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1.Üretim biçimlerini dolayısıyla insan ilişkilerini değiştirmiştir. Üretimin kitlesel bir
biçim kazanması insanların iş yaşamında bir arada bulunmalarını gerektirmiştir. Ancak
kitlesel üretim, insanların çok fazla zaman geçirdikleri iş yerlerinde iletişimde bulunmalarına
uygun olmadığı gibi böyle bir üretim tarzının sonucunda yorgun evine dönen sıradan insanın
çevresindekilerle iletişim kurabileceği enerjisini de götürmüş olmaktadır. Dolayısıyla modern
dünya yüz yüze iletişimin sınırlandırıldığı bir yapıdır.
2.Teknolojik gelişmeler radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının ve günümüzde
bilgisayarların üretilmesini sağlamış ve bu araçlar yoluyla kitleye iletim yapılmaktadır.
Modern yaşamın verdiği yorgunlukla insanlar birbirleriyle iletişim kurmak yerine televizyona
ve sosyal medyaya yönelmektedir. Bu araçlar kişilerarası ilişkileri zayıflatmakta diğer taraftan
insanları pek çok dağınık iletilere maruz bırakmaktadır.
Böyle bir ortamda hem kişiler arası ilişkilerin zayıflamış olması nedeniyle insanların
belirli bir konu ya da organizasyon hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları güçleşmekte hem
de kitle iletişiminden kaynaklanan ileti yorgunluğu nedeniyle belirli konu ya da
organizasyona yoğunlaşmaları zorlaşmaktadır. Bir taraftan çok sayıda dağınık ileti diğer
taraftan iletilerin etraflıca tartışılabileceği yüz yüze iletişimlerin sınırlı olması, çağdaş halkla
ilişkilerin oluşumuna zemin hazırlamıştır.
Çağdaş halkla ilişkiler belirli bir konuda belirli iletileri hedef kitlelerin tutum ve
değerlerini de dikkate alarak düzenlemekte ve geri bildirim süreçlerini daima dikkate alarak
karşılıklı iletişim kurmaya yönelmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler ilerideki derslerimizde
de göreceğimiz gibi kendi faaliyet ya da organizasyonu içinde kitle iletişim araçlarına yer
vermekle birlikte yüz yüze iletişimin gerçekleştirildiği ortamları da araç olarak kullanma
gayretindedir.
Gene çağdaş halkla ilişkiler ileti yoğunluğu karşısında kendi organizasyonuna ilişkin
bilgileri daha anlaşılabilir ve yalın bir dille vermeye çalışmaktadır. Böyle bir ileti stratejisi
tahmin edilebileceği gibi yüz yüze iletişim yoluyla daha uygulanabilirdir.
3. Sosyokültürel gelişmeler ve bütünleşme sorunu, modernleşmeyle ilişkili olarak
farklı kamusal grupların toplumsal alanda kendilerini duyurmaya çalışmaları ile ilişkilidir
(Biber, 2004: 34). Bu durum yani modern dünyada farklı kamusal alanların doğuşu demokrasi
açısından beklenen ve istenilen bir gelişimdir. Ancak diğer taraftan toplumda ekonomik,
siyasal ve sosyal yapıları kapsayacak şekilde bölünmelere yol açabilme potansiyeli vardır
(Biber, 2004: 34).
“Toplumun bir bütün olarak bir arada tutulması için ekonomik, siyasi ve sosyal
yapıların birbirleriyle etkileşim içerisinde olmasını sağlamak zorunluluğu, halkla ilişkiler
çalışmalarının gelişip yaygınlaşmasını sağlamıştır.” (Biber, 2004: 34).
4.Meşruiyet sorunu: “Meşruiyet, iktidarın etrafındakilerin bağlılığını hak edip
etmediği ya da neden hak ettiği sorunudur.”(Biber, 2004: 35).
Çağdaş toplumlarda çok daha belirgin ve yaygın olan meşruiyet sorunu; insanın, insan
topluluklarının, gücün, iktidarın ve hareketin olduğu her yerde ve alanda çözümlenmesi
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gerekli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır ve ilk bakışta sanki yalnızca hukuksal bir sorun
olarak durmaktadır ama aslında hukukun ötesinde, onu aşan bir sorundur (Biber, 2004: 3435). Biber, yasallık kavramı ile meşruluk kavramının farklılığının altını çizmiş ve yasal olan
her oluşumun, her uygulamanın sosyolojik anlamda meşru olmayabileceğini belirtmiştir
(Biber, 2004: 34).
Çağdaş toplumlarda meşruiyet sorunu çok daha yaygın ve belirgindir, çünkü modern
dönem kamu yönetiminin de karmaşıklaşmasına yol açmıştır (Biber, 2004: 35).Uysal’dan
aktaran Biber, yönetimin karmaşıklaşmasını devletin aldığı kararlarda daha teknik bir yol
izlemesine ve dolayısıyla pek çok konuya ilişkin alınan kararlarda bireyin etkisiz kalmasına,
karar mekanizmalarından uzaklaşmasına bağlamaktadır (Biber, 2004: 35). Meşruiyet sorunu
da böylesi bir işleyişin sonucu olarak yöneten ile yönetilen arasındaki mesafenin açılmasından
ve giderek yönetenin/iktidarın arkasındaki halk desteğinden yoksun kalmasından ortaya
çıkmaktadır (Biber, 2004: 35).
“Meşruiyet kaynakları, toplumların yapılarına ve özelliklerine göre farklılıklar
göstermekte, tarihsel süreç içerisinde değişebilmektedir. Ancak kamu vicdanı, temel ahlak
değerleri, evrensel değerler tüm zamanlar iç.inde meşruiyetin ortak paydası olarak kabul
edilmektedir.” (Biber, 2004: 35).
“Amacı, boyutu ne olursa olsun her örgüt, iktidar varlığına haklı gerekçeler bularak
sosyolojik anlamda meşruiyet elde etmek zorundadır. Bu zorunluluk, halkla ilişkiler
çalışmalarını gündeme getirmekte, gerekli kılmaktadır.”(Biber, 2004: 38).
Biber’in belirttiği gibi çağdaş toplumda daha belirgin ve yaygın olarak ortaya çıkan
meşruiyet sorunu (Biber, 2004: 35), kamularla/hedef kitlelerle ilişkilerde halkla ilişkiler
alanın da çağdaş bir yapı kazanmasını gerektirmiştir. Halkla ilişkiler zaten daha önceki
derslerde gördüğümüz gibi modern anlam ve uygulamasına kamu yönetimi işleyişi içinde
kavuşmuştu. Gene burada da modern dönem kamu yönetimiyle ilişkili olarak daha belirgin ve
yaygın bir soruna dönüşen meşruiyet sorunu, kamuları/hedef kitleleri önceleyen çağdaş bir
yaklaşım ile çözümlenebileceğinden, karşılıklılık ve anlayış esasına dayalı olarak hedef
kitlelerini paydaş olarak organizasyona dahil eden çağdaş halkla ilişkiler uygulamalarına
ihtiyaç doğmuştur.
5. Rekabet olgusunun küreselleşmesi, özellikle 1980’ler sonrasında artan bir ivme
devam etmiştir. Küreselleşme olgusu, esasen dünya var olduğundan beri vardır. Ancak hiçbir
dönemde sermayenin (kapitalin) hareketi1980’lerden günümüze kadar devam eden şekliyle
olduğu gibi olmamıştır. Hızı giderek artan biçimde sermayenin yayılması ve ulusüstü bir
nitelik kazanması insanlar üzerinde son derece yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Sermayenin bu
şekilde büyümesi sermaye grupları arasında derin uçurumlar yaratmakta, böylece orta sınıfta
var olan sermaye grupları aşağı katmanlara kaymakta, az sayıda büyük sermaye grupları
dünya gelirinin büyük kısmını almaktadırlar. Benzer şekilde sıradan insanın da az sayıda çok
büyük sermaye grupları karşısında kamu niteliğinde bir yapı oluşturma potansiyeli yok
olmaktadır, çünkü sıradan insanın zaten alım gücü azalmış ve sıradan hayatını idame ettirmesi
bile güçlükle sürmektedir.
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Biber, küresel rekabetin giderek artan bir ivme ile hareketini aşağıda sıralanan
nedenlere bağlamaktadır (2004: 40-41):
•
•

•

•
•

Yatırımların ulusal sınırları aşan bir nitelik kazanması
Uluslararası sermaye akışı üzerindeki kontrollerin azaltılmasına, ticaretin
serbestleşmesine, tarife ve kotaların kaldırılmasına dayanan hükümet
politikaları
Zaman ve mekan farklılıklarını ortadan kaldırarak bilginin üretimi, paylaşımı
ve tüketimine ilişkin düşünce ve donanımların yapısal değişikliğe uğramasına
yol açan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler
Beğeni ve tüketim alışkanlıklarında standartlaşmanın hakimiyeti ve bu
standartlaşmaya uyan insan faktörü
Doğu Bloğu ülkelerindeki dönüşüm

Küresel düzeyde yaşanan bu değişimler ve daha önemlisi bu değişimlerin yıkıcı
biçimde artarak devam etmesi, örgütlerin etkililik ve verimlilik açısından çağdaş anlamda
halkla ilişkiler çalışmalarına ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır (Biber, 2004: 41).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değişim olgusunun evrensel olduğunu, insan bilincindeki değişim ile toplumsallaşma
ve iletişim dünyasındaki değişimin birbirini etkilediğini ve dolayısıyla değişimin kurumsal
bütün yapılarda gerçekleştiğini bilmekteyiz.
Değişim olgusunun neredeyse kendisi haline gelen ve küresel dinamiklerin ürettiği
sürekli kriz ve risk durumlarıçağdaş yani döneme özgü halkla ilişkiler yapı ve işleyişini
kurumsal olarak zorunlu kılmaktadır, dolayısıyla başarılı bir kriz ve risk iletişiminin ancak ve
ancak çağdaş bir halkla ilişkiler aracılığıyla yönetilebilecektir.

52

Kaynakça
AlisonTheaker, Halkla İlişkilerin El Kitabı, MediaCat, çev. Murat Yaz, İstanbul, 2006.
Ayhan Biber, Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve, Vadi Yayınları, Ankara, 2004.
Demet Gürüz, Halkla İlişkiler, Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Yayınları, No 7, İzmir, 1995.
SvenWindahl, Benno H. Signitzer, Jean T. Olson, Using CommunicationTheory,
firstpublished, Sage Publications, London, 1992.

“İnsan Varlığı, Bilinç ve Anlamlandırma” adlı kısım için kaynakça:
Sergün Kurtoğlu, Avrupa’da Yaşayan Türklerin Avrupa Birliği’ne İlişkin Kamu Gündemi
Oluşması Sürecinde Avrupa Birliği’ne Yönelik Tutumlarının Kalitatif Bir Değerlemesi.
Avusturya Örneği, Yayınlanmamış doktora, İstanbul, 2010 adlı kaynağın içinde
Betül Çotuksöken, “Felsefe Açısından İnsan Kimliği”, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik,
Haz. Nuri Bilgin, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997, ss. 455-461.
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.
Ünsal Oskay, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları,
İstanbul, 1993.

53

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri halkla ilişkilerin varlık nedenleri arasındadır?
a. Demokratikleşme
b. Teknolojik gelişmeler
c. Meşruiyet sorunu
d. Rekabet olgusunun küreselleşmesi
e. Yukarıdakilerin hepsi
2. Toplumun bir bütün olarak bir arada tutulması için ekonomik, siyasi ve sosyal
yapıların birbirleriyle etkileşim içerisinde olmasını sağlamak zorunluluğu halkla
ilişkilerin varlık nedenlerinden hangisine bağlıdır?
a. Demokratikleşme
b. Teknolojik gelişmeler
c. Sosyokültürel gelişmeler ve bütünleşme sorunu
d. Rekabet olgusunun küreselleşmesi
e. Meşruiyet sorunu
3. Halkla ilişkilerin varlık nedenlerinden birini oluşturan meşruiyet sorunu hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Meşruiyet, iktidarın etrafındakilerin bağlılığını hak edip etmediği ya da neden hak
ettiği sorunudur.
b. Meşruiyet sorunu, çağdaş toplumlarda azalmıştır.
c. Meşruiyet sorunu, çağdaş toplumlarda çok daha belirgin ve yaygındır.
d. Meşruiyet kaynakları tarih içerisinde değişebilmektedir.
e. Kamu vicdanı, temel ahlaki değerler, evrensel değerler tüm zamanlarda
meşruiyetin ortak paydasını oluşturur.
4. Halkla ilişkilerin varlık nedenlerinden birini oluşturan rekabet olgusunun
küreselleşmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Rekabet olgusunun küreselleşmesi ile yatırımlar ulusal sınırları aşan bir nitelik
kazanmıştır.
b. Rekabet olgusunun küreselleşmesi ile teknolojik gelişmeler hızlanmıştır.
c. Rekabet olgusunun küreselleşmesi ile uluslararası sermaye akışı üzerinde
hükümetlerin kontrolleri azalmıştır.
d. Rekabet olgusunun küreselleşmesi ile uluslararası sermaye akışı üzerinde
hükümetlerin kontrolleri artmıştır.
e. Rekabet olgusunun küreselleşmesi ile tüketim alışkanlıklarında bir
standartlaşmaya gidilmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri halkla ilişkiler ile ilgili doğru bir tespittir?
a. Halkla ilişkiler ilgisiz olayların rasgele bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir.
b. Halkla ilişkiler bir organizasyonun övülmesini sağlamaya yöneliktir.
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c. Halkla ilişkiler bir organizasyonun gerçekleri yansıtan bir izlenim
bırakmasını amaçlar.
d. Halkla ilişkiler çaba göstermeden oluşturulabilir.
e. Kriz ve risk durumlarında halkla ilişkiler kurumu haklı göstermeye çalışır.
6. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri halkla ilişkilerde merkezi öneme sahiptir?
1. Anlayış
2. Bilgi vermek
3. İkna
4. İletişim
a. Yalnızca 1 ve 2
b. Yalnızca 2 ve 3
c. Yalnızca 1, 2 ve 3
d. Yalnızca 2, 3 ve 4
e. 1, 2, 3 ve 4
7. Bilince ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tarihseldir.
b. Toplumsaldır.
c. Dil olmadan var olamaz.
d. Kültürel kurumların dolayımı ile biçimlenir.
e. Anlıktır.
8. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri çağdaş halkla ilişkilerin bir özelliğidir?
1. Karşılıklılık özelliği 2. Bilgi vermeye ve almaya dayalı olması
3. Süreklilik özelliği
4. Kar hedefli olma özelliği
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 1, 2 ve 3
d. Yalnızca 2 ve 3
e. 1, 2, 3 ve 4
9. Küresel kriz ve risk dünyasını var eden nedenler hangileridir?
1. Demokratikleşme talepleri
2. Teknolojik gelişmeler
3. Sosyokültürel gelişmeler
4. Rekabet olgusunun küreselleşmesi
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 1, 2 ve 3
d. Yalnızca 2 ve 3
e. 1, 2, 3 ve 4
10. Bilince ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Tarihseldir.
b. Kişiseldir.
c. Dil olmadan var olabilir.
d. Kültürel kurumlardan etkilenmez.
e. Anlıktır.
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4. KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİNDE HEDEF KİTLELER (:KAMULAR) I:
TUTUM, TUTUMUN ÖĞELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olarak Tutum
4.1.1. Tutumun Öğeleri
4.1.2. Kamunun Tutumlarını yönlendirme Olanakları
4.2. Tutum ve Anlam Arasındaki İlişki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tutum hangi öğelerden oluşur?
a. Yalnızca duygusal öğelerden
b. Yalnızca bilişsel öğelerden
c. Yalnızca davranışsal öğelerden
d. Duygusal, bilişsel ve davranışsal öğelerden
e. Duygusal ve bilişsel öğelerden
2. Tutumların hangi işlevleri vardır?
a. Yalnızca araçsal/faydacı işlev
b. Yalnızca ego savunma işlevi
c. Yalnızca değer ifade etme işlevi
d. Yalnızca bilgi işlevi
e. Yukarıdaki işlevlerin hepsi vardır.

Yanıtlar:
1. D
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olarak Kriz ve risk iletişimi
yönetiminde hedef kitlelere
Tutum
/kamulara ulaşabilmek ve
anlayışlarını kazanabilmek
üzere tutum kavramının ve
öğelerinin öğrenilmesi
Tutum ve Anlam Arasındaki İlişki

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Canlı
derslerin
takip
edilmesi, sosyal psikoloji
okumaları, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Tutum ve anlam arasındaki Canlı
derslerin
takip
ilişkinin ortaya konması
edilmesi, sosyal psikoloji
okumaları, notların ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar
 Tutum
 Anlam
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Giriş
Kriz ve risk iletişimini başarılı bir şekilde yönetebilmek için karşı karşıya
bulunduğumuz hedef kitleleri/kamuları doğru biçimde tanımlamamız gerekir. Bu tanımlamayı
yapabilmek içinse hedef kitlelerin/kamuların sosyolojik konumlarının/özelliklerinin yanısıra
psikografik özelliklerinin de ortaya çıkarılması gerekir. Bu özellikleri dikkate alarak çeşitli
kamuların davranışlarının nedenlerini ve neye nasıl anlam verdiklerini belirleme olanağını
yakalarız. Dolayısıyla çeşitli kamuların davranışlarının altında yatan süreçleri ve anlam
dünyalarını çözümlemek üzere tutumların anlaşılması ve tutum ile anlam arasındaki
ilişkininde nasıl oluştuğunun incelenmesi önemlidir.
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4.1. Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olarak Tutum
İlk olarak 17 yy.ın başında Batı literatüründe ortaya atılan tutum kavramı, 1935’de
Allport tarafından çağdaş Amerikan sosyal psikolojisinin en ayırıcı ve vazgeçilemez kavramı
olarak nitelendirilmiştir (Aiken, 2002: 2–3, Kağıtçıbaşı, 2004:143, Oskay, 1973: 11).
Tutum, hiyerarşik bir yapı içinde başka kavramlara bağlanmaktadır. Davranışlar,
kanaat, tutum ve değerler aralarında bir hiyerarşi bulunduğu varsayılan ve daha genel, soyut
ve sürekli olana doğru ilerleyen kavramlar zinciridir (Esmer, 1999: 2). Spesifik tutumlar
hiyerarşik bir yapıda organize edildiğinde, davranış, kanaat, tutum ve değer halkasındaki en
soyut kavram değer sistemleridir (Katz, 1967: 55). Dolayısıyla, davranışlar ve kanaat tutuma
göre daha kolay değişebilmekte ancak tutum da değere göre daha zor değişmektedir.
Bu hiyerarşik yapıda sondan başa doğru bir nedensellik ilişkisi kurulmaktadır.
Best’den aktaran Esmer, “bir nesne ile ilgili kanaatlerimizin, o nesneye ve o nesnenin içinde
bulunduğu duruma karşı olan tutumumuzun bir sonucu olduğunu” ve tutumunda “bir nesne
veya duruma karşı az çok sürekli yönelimler ve bu nesne veya durumakarşı olumlu ya da
olumsuz tepkiler verilmesine yol açan predispozisyonlar”(eğilimler) olduğunu ifade
etmektedir (1999: 2).
Gagné ve Briggs, tutumu 1974’te “bir bireyin belirli nesne, kişi ya da duruma yönelik
seçimini etkileyen içsel bir durum”, Eagly ve Chaiken ise 1993’te “sırasıyla bilişsel, duygusal
ve davranışsal tepkiler (yanıtlar) içindeki eğilimler” olarakaçıklamışlardır (Aiken, 2002: 3).

4.1.1. Tutumun Öğeleri
Tutumlar; bilişsel, duygusal ve davranışsal öğelerden oluşmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2004:
105, Aiken, 2002: 3): 1. Bilişsel öğeler: O tutum objesi hakkındasahip olunan inançlar,
bilgiler, beklentiler ve tutum nesneleri ile nitelikler arasında kavranan çağrışımları
kapsamaktadır. 2. Duygusal öğeler: O tutum nesnesine karşı gözlemlenebilen duygusal
tepkilerden oluşmaktadır. Bu tepkiler, duygular, duygudurumları, dürtüler, bileşik psikolojik
değişimler ve coşkulardır. 3. Davranışsal (:ifade, performans) öğeler: O tutum objesine karşı
gözlenebilen tüm davranışlardan oluşmakta ve niyetli ve gerçek eylem/ davranışları
kapsamaktadır.
“Bir eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi için asgari şart, bir zihinsel
değerlendirmedir” (Kağıtçıbaşı, 2004: 106). Birey için herhangi bir obje, psikolojik bir obje
(: tutum objesi) değilse yani bireyin farkında olduğu ve dolayısıyla onuniçin bir anlam
taşıyan bir obje değilse, birey, o objeye yönelik zihinsel değerlendirmeler yapmaz
(Kağıtçıbaşı, 2004: 106). Bazı konuların diğerlerine göre daha fazla önemsendiğini gösteren
her günkü tecrübelerimiz, sosyal psikolojide ancak sayılı konunun belirli tutumlarla güçlü
bağlantısı olduğunu (Haddock vd.,1999: 771) ifade eden bu açıklamayı belgelemektedir.
Zihinsel bir değerlendirme olmaksızın tutumlardan söz edilemeyeceğinden, bilişsel
öğeler tutum oluşumunda diğer öğelere yani duygusal ve davranışsal öğelere göre öncelikli
bir yer tutmaktadır. Bilişsel öğelerin tutum oluşumunda ayrıcalıklı biryere sahip olması, tutum
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oluşumunda öğrenme süreçlerinin önemine vurgu yapmaktadır. Tutumların oluşumunda her
biri öğrenme süreçleriyle yakından ilgili şu unsurlar etkilidir (İnceoğlu, 2000: 12): 1.
İlişkilendirme (association), 2. Tutumkonusu ile doğrudan deneyim, 3. başkalarından
öğrenme.
Hyman ve P. Sheatsley, belirli bir konuda artan enformasyon akışının, bireylerde, o
konuya ilişkin bilgi artışına ya da o konuyla ilgili arzulanan tutum değişimine her zaman yol
açmadığını, artan enformasyon akışının doğrudan busonuçları getirmediğini ortaya
koymuşlardır (Katz, 1967: 52–53).
Cantril ise tutumu, zihinsel (mental) bağlamın üç niteliğinden biri olarak
açıklamaktadır (1948: 19–20): Ona göre, (1) yargılama standartları, (2) referansçerçeveleri ve
(3) tutumlar zihinsel bağlamın üç farklı özelliğidir. Yargılama standartları, bireyin, yaşamının
erken evrelerinde öğrendiği belirli değerleri ve varsayımları; referans çerçeveleri, bu
standartlar temelinde bireyin kendisi için kurduğu pro-demokratik bakış açılarını; tutumlar ise
bireyin belirli ilişkileri yürütmek üzere özel (spesifik) durum ve önerileri demokratik
bağlamda değerlendirmesini sağlayan belirli fikirlerini ifade etmektedir (Cantril, 1948:21).
Oskay tutumu izafet çerçeveleri bağlamında ifade etmektedir. İzafet çerçeveleri, bir
taraftan, bireyin belirli bir durumu algılayışını, belirli bir tarzda kurmasını zorunlayan
eğilimlerini (orientation), diğer taraftan bireyin belirli birdurumu genel olarak kurmasını
(structuring of thecontex) ifade etmektedir (Oskay,1973: 23). Oskay, kanaatlere temel
oluşturan tutumsal izafet çerçevelerinin dışavurulmuş tutumlar yoluyla anlaşılabileceğini
belirtmektedir (1973: 23).
Kişisel tutumların oluşumu ile toplumsal tutumların oluşumundaki genel ilkeler
aynıdır ama ilkinde ilişki kişisel diğerinde toplumsal bir nesne iledir; ancak gene de kişisel
olduğu sanılan pek çok tutum gerçekte bazı toplumsal normların kişiye yansımasıdır
(İnceoğlu, 2000: 14). Kişisel ve toplumsal olanların ayrımını kavramak oldukça önemlidir.
Ancak bu kavrayış yoluyla incelenen toplumun kitle toplumu mu yoksa kamu toplumu mu
olduğu anlaşılabilir. “Bir kitle toplumundayaşayan insanlar kişisel güçlük ve sorunlarının
toplumsal sorunlar niteliği taşıdığınıgöremezler, görseler de birincisini ikincisinin konumuna
getiremezler. … Kamu düzeyinde tartışmaların yapılabildiği toplumlarda yaşayan bireyler ise,
… sorunların nedenlerini işleyişlerini görüp kavrayabilmektedirler” (Mills, 2000: 307–308).
Toplumsal değer kavramına dikkat çeken Şerif, değerlerin ölçütleştirilmiş
durağanlıklar olarak sosyolojik gerçekler, toplumsal tutumların da ölçütleştirilmiş değerlerin
temelinde oluşturulmuş yerleşik psikolojik süreçler olduğunu vurgulamakta ve toplumsal
değerlerin yerlerinin ve diğer değerlerle olan ilişkilerinin ancak bir kültür örüntüsü içinde
belirlenebileceğini belirtmektedir (1985: 111–112). Şerif, toplumsal tutumları ve bunların
bireyin psikolojik yapısındaki örgütlenişini anlamak için, bireyi önce toplumsal dış
dünyasının yerleşik yapısı, kurumları ve değerleriyle ele almak gerektiğini vurgulamaktadır
(1985: 112).
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“İnsan kendisinin neyi önemsediğine odaklandığında (dikkat ettiğinde), tutumlar
davranışlar üzerinde daha etkili olurken, başkalarının neyi önemsediğine odaklandığında,
onların beklentilerine uygun davranışlarda bulunabilmektedir” (Kağıtçıbaşı, 2004: 115).
Kağıtçıbaşı, kişilerin başkalarının önemsediği konuya odaklanmasından söz ederek
kişilerin konunun özüne (içeriğe) değil, başkalarına verdiği önemin altını çizmektedir.
Esasen Kağıtçıbaşı, önem ve davranış arasındaki ilişki ile değer ve davranış arasındaki
ilişkiyi açıklamaktadır. Kendisinin neyi önemsediğine odaklanan kişi, kendi değerleri
üzerinden hareket etmektedir. Değer verilen konu, tutum süzgecinden geçirilmekte ve belirli
bir davranışa dönüştürülmektedir. Diğer taraftan değer verilmeyen konularda, onlara ilişkin
olumlu ya da olumsuz tutumlar da olmayacağından bu konularda özsel davranışlar oluşturmak
olanaklı değildir; dahaçok taklit davranışlar ya da varsayılanların kabulüne dayanan, analiz
edilmemiş veeleştiri süzgecinden geçmemiş davranışlar oluşacaktır. Kişilerin konu hakkında
haberaldıkları kaynak sayısının artması ve yoğunlaşması ile bu konu, zaman içinde özselbir
değer atfedilen konu durumuna geçebilecektir. Ama amaç, yalnızca başkalarının
önemsediklerine odaklanmaksa, o zaman değer verilmeyen konularda, özsel birdeğer
oluşturmak olanaklı değildir.
Belirli bir konu ancak kişinin konuya değer vermesi durumunda psikolojik obje yani
tutum objesi haline geçmekte ve olumlu/olumsuz bir değerlendirmeye alınmaktadır. Diğer
taraftan birey başkalarının neyi önemsediğine odaklandığında, konu ne olursa olsun, kişi
kendi değer bağlamından ayrıldığı için konuya ilişkin davranışları da başkalarını taklitten
öteye gidemeyecektir. Bu iki çıkarımdan daha soyut bir tutuma ulaşılmaktadır: Bu daha soyut
tutum, bireyin kendine ve kendi değer sistemlerine ilişkin bir üstdüzeydeki tutumudur. Bu üst
düzey tutum literatürde değer sistemleri olarak adlandırılmaktadır. İletişim açısından bu konu
yani tutum ve değer sistemleri arasındaki ilişki, belirli bir sosyal ortam içindeki kişinin
uyaranları içten veya dıştankontrol etme yetenekleri hakkında (kendileri hakkındaki değer
sistemlerine nasıl bağlandıkları hakkında) bilgi verdiği için önemlidir. Katz’ın konuya ilişkin
olarak yaptığı değerlendirmeler oldukça bütünlüklü ve ayırıcı niteliktedir (1967: 55–56):
Bütün tutumların inanç (bilişsel öğe) içerdiğini ama bütün inançların
tutumuanlatmadığını ve spesifik tutumların hiyerarşik bir yapı içinde organize edildiğinde
değer sistemleri olarak adlandırıldığını söyleyen Katz’ın iki ayrımı özellikle önemlidir: 1.
Duygular ile inançlar arasındaki ayrım: Duygusal bileşenler tutumun gücü ile ilgiliyken
inanç (bilişsel) ile ilgili bileşenler tutumun genel ya da özel olması ve inançların ayrım
derecesi ile ilgilidir. Burada inançların ayrımı ile anlatılmakistenen şey, inançların sayısal
olarak kaç maddeden oluştuğudur. İnançların ayrımı belirsizleştikçe (inançlar az sayıda
maddeden oluştukça) ve duygusal bileşen zayıfladıkça tutumun değişmesi de
kolaylaşmaktadır. 2. Tutumlar ile değer sistemleri arasındaki ayrım: Bu ayrımın içinde iki
ayrı durum önemlidir. İlki bir tutumun ilgili değer sistemine bağlantılarının gücü ve sayısıdır.
Diğeri ise bir tutumun bireyde merkezi hale gelmesidir ki bu durum, o tutumun, bireyin kendi
özünü kavraması ile yakından ilgili bir değer sisteminin parçası olarak rol aldığını
göstermektedir.
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Katz ve Stotland’a göre tutumlar, bireye yönelik 4 tür temel işlevi yerine getirmektedir
(Katz, 1967: 57):
1. Araçsal, uyarlayıcı, faydacı işlev: Bu yaklaşımın modern bir açıklaması davranışsal
öğrenme kuramıdır.
2. Ego savunma işlevi: Bireyin, kendisini, dış dünyasında yer alan ve ona zarar
verebilecek gerçeklerden korumasıdır. Frödyen (Freudian)ve neo-Frödyen düşüncenin
ilgilendiği bölümdür.
3. Değer ifade etme işlevi: Bireyin kendini açıklama, kendini geliştirme ve kendini
anlamasından kuruludur ve birey bu yolla kendisine doyum sağlamaktadır.
4. Bilgi işlevi: Anlamın araştırılması, anlamaya olan ihtiyaç, algılamada daha iyi
organizasyon ve bilgide anlaşılırlık ile tutarlılık sağlama işlevidir. Bu işlevi Gestalt psikolojisi
daha ileriye taşımıştır.
Yukarıda verilen bu işlevler birarada, tutumun genel ve temel işlevini yerine
getirmektedir: Tutumlar gerçeği tanımlamamıza yardımcı olmaktadır (Kağıtçıbaşı,2004: 124).

4.1.2. Kamunun Tutumlarını Yönlendirme Olanakları
Kamunun belirli bir konu üzerine eğilmesini sağlamak üzere tutumlarını yönlendirmek
gerekebilir. Toplumu yönetme iradesini elinde bulunduranlar (sosyal, ekonomik ve siyasal
gruplar/liderler) kimi zaman tek taraflı çıkarları gereğince(manüplasyon, propaganda), ama
kimi zaman da yönetilenleri belirli bir konu üzerinde sosyal ve/veya siyasal katılıma teşvik
etme (ikna) gereği kamuyu yönlendirme ihtiyacı duymaktadırlar. Yönetici olarak başarıları ise
birey/grup üzerinde arzulanan değişimin boyutu üzerinden ölçülmektedir. Genellikle
arzulanandeğişimle ifade edilen, davranış değişiklikleridir. Davranışlar, kanaat, tutum
vedeğerler arasında bir hiyerarşi bulunduğu ve özelden genele (somuttan soyuta) doğru
sıralandıkları belirtilmişti. Davranış değişimi, bireyin o konuya ilişkin kanaati, tutumu ve
konuya verdiği değerle ilişkilidir. Bunların içinde tutum farklı bir yere sahiptir; çünkü birey
davranışını kendi algıladığı gerçeğe (gerçeklik) göre yapılandırmakta ve değiştirmektedir.
Bireylerin yaşadığı realite (hakikat) ile algıladığı realite (gerçeklik) arasında farklar
vardır. Birey gerçeği algıladığı realiteye göre tanımlamaktadır. Algılanan realite ya da dış
gerçekliğin algılanması tutumlar yoluyla olmaktadır.“Bütün tutumlar temel bir görevi
yüklenirler: Gerçeği tanımlamaya yardımcı olurlar” (Kağıtçıbaşı, 2004: 124). Dolayısıyla
algılanan realitenin ve sonuç olarak davranışın (tepkilerin) organize edilmesi (bireyin gerçeği
tanımlaması) doğrudan tutumlarla ilgilidir. Tutumlar içinde ve yoluyla tanımlanan gerçek ya
da algılanan realite, kişileriçin anlamlı olan gerçektir.
Tutum ve davranışla ilgili araştırmalar göstermiştir ki orta derecede güçlü tutumlar
üzerinden davranış değişikliğine gitmek, çok güçlü tutumlara göre daha kolaydır
(Kağıtçıbaşı, 2004: 128). Ancak davranışlar üzerinde yalnızca tutumlar değil, yanı sıra
ortamsal etkenler, alışkanlıklar ve beklentiler de etkili olduğundan,tutumdan davranışa bir
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varsayımda bulunurken bu unsurların da göz önünde tutulması gerekmektedir (Kağıtçıbaşı,
2004: 128–129).
“Sosyal tutumlar birey tarafından bireyin grubu ile özdeşleşmesinin bir fonksiyonu
olarak öğrenilmiş, kazanılmış olan grup normlarıdır. … Grubun fonksiyonda bulunması ile
ilgili objektif şartlar yeni ayarlama ve düzeltmeleri gerektirdiğinde bireyin tutumları değişir”
(Oskay, 1973: 53). Çok sayıda bireyin tutumunu ölçmek yoluyla grup tutumlarından ya da
daha geniş olarak soysal tutumdan söz edilebilmektedir (Kağıtçıbaşı, 1979: 84).
Oskay tutumları yön, derece, yoğunluk ve köklülük (salience) olmak üzere 4 boyut
içinde değerlendirmiştir (1973: 27–39): Yön, bireyin belirli bir sosyal uyarıya karşı mı taraftar
mı olduğu; derece, tutumun uzamı; yoğunluk, bireyin belirli birtutuma inanmışlığı/
bağlanmışlığı, köklülük ise bireyin belirli bir tutuma merkezi yada periferal (afakî) önem
vermesidir.
“Bir tutumun duygusal bileşeninin gücünü ifade eden tutum yoğunluğu”(Katz,
1967: 56, İnceoğlu, 2000: 22), bireyin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğinive baskı altında
ne tür bir psikolojik sürecin içine gireceğini gösteren önemli bir göstergedir ve tutumun
derecesi ile ilişkili ancak ondan farklıdır (Oskay, 1973: 36).
Tutumun derecesi, tutum nesnesine yönelik olumluluk ya da olumsuzluk derecesini
ifade etmektedir (İnceoğlu, 2000: 22). Cantril’in gösterdiği gibi tutum nesnesine karşıtlığın ya
da taraftarlığın, değişim aralığı olan tutum derecesi ile yoğunluğu arasında doğrusal bir ilişki
vardır; tutum derecesi arttıkça yoğunluğu da artmaktadır(Oskay, 1973: 37–39).
Tutumun köklülüğü (:belirginliği), bireyin, belirli bir konuyu anında ve
kendiliğinden yaşamına dahil etmesinin ölçüsüdür (Oskay, 1973: 39) ve bireyin zihninin o
konuda ne kadar meşgul olduğunu göstermektedir (İnceoğlu, 2000: 24).Katz tutumun bu
boyutunu, tutumun bilişsel öğesinin gösterdiği bir özellik (1967:56) ve tutumun özel ya da
genel olduğunu yani merkezi mi yoksa afakî önemde miolduğunu ifade eden boyut olarak
açıklamıştır (Katz, 1967: 56, Oskay, 1973: 39).
“Bir tutumun merkeziliği (centrality), o tutumun, bireyin kendi özünü (:benlik
bilincini) kavraması ile yakından ilgili bir değer sisteminin parçası olarak rol alması anlamına
gelir” (Katz, 1967: 56). Tutumlar burada açıklanan dört boyut dışında başka boyutlarlarla
daincelenebilir ki incelenen boyutların sayısı ne kadar çok olursa tutum konusu daha anlaşılır
hale gelecektir (Oskay, 1973: 28).
Bir tutumun bilişsel (inanç) bileşeni, bilişin (inancın) diğer bilişlerden (inançlardan)
farklılaşma derecesini (:cognitivecomplexity, zihinsel karmaşıklık) yani tutum objesi
(nesnesi) hakkında sahip olunan bilgi sayısını (items) (Katz, 1967:56, İnceoğlu, 2000: 24) ve
tutumun özel mi yoksa genel mi olduğunu (salience,belirginlik) ifade eden iki ayrı boyuta
sahiptir (Katz, 1967: 56).
Tutum değişikliği, basitçe kişinin belirli bir konudaki görüşünün değişmesini
anlatmaktadır ve bu değişim, tutumlar göndergelerle ilgili bir görüşe ya da yanlılığa denk
geldiğinden, bu görüş ya da yanlılığın yönünde ve/veya derecesinde bir değişiklik anlamına
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gelmektedir (Şerif ve Şerif, 1996: 539–540). Bir tutumun(bilişsel) ayrımlaşma derecesi yani
bilişsel farklılığını oluşturan parçaları (items) yoluyla diğerlerinden farklılaşma düzeyi, tutum
değişimi konusunda önemli bir ipucu vermektedir: Bilişsel ayrımlaşma derecesini oluşturan
parçaların sayısı ne kadar fazla ise o tutum o kadar karmaşıktır (kompleksdir) ve değişmesi
daha zordur; ne kadar azise o kadar basittir ve değişmesi daha kolaydır (Katz, 1967: 56;
Kağıtçıbaşı, 1979:89–90).
Tutum değişimlerinde bilişsel öğenin dışında duygusal öğenin de önemi gözönünde
bulundurulmalıdır. Bir tutumun duygusal bileşeninin gücü, tutumun yoğunluğunu (Katz,
1967: 56, İnceoğlu, 2000: 22) ve bu yoğunluk da bireyin, tutumunu farklı koşullar altında
değiştirip değiştirmeyeceğini, özellikle baskı altındane tür bir psikolojik sürecin içine
gireceğini göstermektedir (Oskay, 1973: 36).
Kağıtçıbaşı, tutumun üç öğesinin (bilişsel, duygusal, davranışsal) gücünün toplamı
olan bir tutum gücü derecesi tanımlamaktadır ve bir tutum nesnesine ilişkin bilgi sahibi
olmanın ve o tutum nesnesiyle doğrudan ilgili olmanın o tutumu güçlendirdiğini (olumlu bir
tutumu daha olumlu hale getirmesi veya olumsuz birtutumu daha olumsuzlaştırması)
belirtmektedir (2004: 110–112). Güçlü tutumlar davranışları tahmin etmede daha belirleyici
ancak değiştirilmeleri daha güçtür (Kağıtçıbaşı, 2004: 112). Benzer şeklilde yerleşmiş
tutumlar da daha güçlü olduğundan onların değiştirilmesi yeni tutumlara göre daha zordur.

4.2.Tutum ve Anlam Arasındaki İlişki
Tutumlar konusunda üzerinde durulması gereken bir başka nokta da tutum ve anlam
arasındaki ilişkidir. Belirli bir konudaki olumlu yargılar/anlamlandırmalar, konuya ilişkin
tutumların olumlu olmasını gerektirmez/olduğunu göstermez. Aynı şekilde bu konuya yönelik
olumsuz yargılar/anlamlandırmalar da konuya ilişkin tutumların olumsuz oldukları anlamına
gelmez. Bunun tersi de doğrudur. Bu durum şöyle genellenebilir: Belirli bir konuya ilişkin
olarak aynı ya da benzer tutumlara sahip kişiler, bu konuya yönelik aynı ya da benzer
yargılamalar/anlamlandırmalar yapmayabilirler. Bu vargı, Osgood ve diğerlerinin (1957) şu
bulgularıyla da benzerdir (Diab, 1968: 153): “İki farklı kişi belirli bir kavrama ilişkin eş
tutumlara sahip olabilirler, ancak bu kavramın anlamı, onlar için, henüz tamamıyla aynı
değildir.” Osgood bu durumu 1964’te şöyle açıklamaktadır (Diab, 1968: 152–155):
Tutum objesine (tutum objesi ya da kavram) yüklenen anlamlar, üç bağımsız ve
dominant ortogonal (dikey) faktör olan değer, iktidar ve etkinlik faktörlerinin aralarındaki
ilişkiye göre belirlenmektedir. Osgood ve diğerleri tutumu, anlamsal alanın değer faktörü
olarak tanımlamışlar ve değer faktörü ile diğer faktörler arasındaki ilişkiyi semantik
diferansiyel skala üzerinden incelemişlerdir. Böyle bir skala yoluyla tutum objesinin anlamsal
olarak hangi noktada durduğu anlamaya çalışmışlardır. Kişiler, anlamsal alanın değer
faktörüne, anlamsal alanın iktidar faktörüne ve bu alanın etkinlik faktörüne birbirinden
bağımsız olarak negatif vepozitif farklı anlamlar yüklemekte (3X3), dolayısıyla farklı anlam
tamlamaları ortayaçıkmaktadır. Sonuç olarak bu 3 faktör birbirlerine aynı anda negatif veya
aynı anda pozitif derecelerle (ve tabii ki aynı derecelerle de) bağlanmamaktadır. Değerli
olanın aynı zamanda güçlü ve etkin olarak algılanacağı bir anlam tamlaması söz konusu
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değildir. Farklı kişilerin bir tutum objesine yönelik eşdeğer değer faktörüne sahip olmaları
(tutumlarının aynı olmaları), diğer iki faktöre de eşdeğer biçimde sahip olmalarını
gerektirmez. Benzer biçimde, farklı kişilerin bir tutum objesine yönelik farklı değer faktörüne
sahip olmaları (tutumlarının farklı olmaları), diğer faktörlere de eşdeğer olmayan/farklı
biçimde sahip olacaklarını göstermez. Ancak anlamsal olarakdaha bilgi verici bir sonuca
ulaşabilmek için diğer boyutların (ortogonal boyut dışındakalan boyutlar) analizine de ihtiyaç
vardır.
Osgood ve diğerlerinin bu çalışmasında bazı sorunlar vardır. Esasen surveye ilişkin
genel bir sorun olan bu durum, nötral puanların her zaman aynı anlamı içermemesinden
kaynaklanır. Nötral puanlar farklı anlamlar taşıyabileceğinden, orta derecenin (nötr noktanın)
seçimi ile onun anlamsal olarak neden seçildiği arasındaki bağlantı açık değildir (Diab, 1968:
155; Katz, 1967: 53). Diferansiyel skalada (ölçekte) tutum objesine yönelik olarak anlamsal
alanın faktörleri nötral puanlarla ifade edildiğinde, kişi bu objeye 1. anlam yüklememekte
midir (:meaninglessness), 2.hem olumlu hem de olumsuz anlam mı yüklemektedir
(:equallygoodorbad) yoksa3. bilinçli ya da bilinçsiz olarak ya olumlu ya da olumsuz orta
dereceyi ifade eden bir anlam mı yüklemektedir (:eitherfororagainst)? Bu sorun esasen diğer
tüm olumluve olumsuz noktalar (nötr dışında kalan noktalar yani extreme noktalar) için
devardır.
Bu sorunu çözmek amacıyla sosyal yargı-ilgi yaklaşımına başvurulmuştur (Diab,
1968: 154–157):
Farklı kişiler bir tutum objesini ya da kavramını değerlendirmek üzere, anlamsal
alanın herhangi bir faktörüne olumlu ya da olumsuz aynı puanı verseler bile, bu puan,
kişilerin her biri için farklı anlamlar içeriyor olabilir. Kişiler, kendi kabul, redve yorumsuz
alanlarını farklı puanlarla ifade etmekte olabilirler. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için
anlamsal ayrım skalasındaki her bir faktör için ayrı bir gruplandırma daha yapılabilir. Bu
gruplandırmada kişi, her bir faktör için bir nokta belirler ve sonra bu noktanın analizi yapılır.
Bu nokta, belirli bir anlam noktasıdır ve daha sonra kişinin bu noktayı referans alarak kendine
göre kabul bölgesini, red bölgesini ve yorumsuzbölgeyi belirtmesi istenir. Bu gruplandırma
sosyal yargı-ilgi yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır. Sosyal yargı-ilgi yaklaşımı, anlam
ayrımı skalasındaki anlam faktörlerinin her bir yatay (horizontal) noktada yeniden
değerlendirilmesidir. Sosyal yargı-ilgi yaklaşımı (yatay) ile anlamsal ayrım skalasının (dikey)
bir arada değerlendirilmesi yoluyla, bireyin çeşitli sosyal uyarı durumları içindeki uyaranlara
(tutum objesine veya kavramına) yönelik verdiği tepkilerin/değerlendirmelerin anlamı daha
açık olarak ortaya konulabilir.
Tutuma ve anlama odaklanan iletişim stratejileri için ortalama değerler oldukça
önemlidir. Belirli bir konuda ortalama bir tutum(lar)a sahip bireylerin yargıları, bu yargının
biçimlendirilmiş
olduğu
bir
içerik
yoluyla
etki
altına
alınabilirken
(heuristicjudgmentalstrategy), uç tutumlara sahip kişilerin yargıları tutum ilişkili tez
(argüman) ile kolayca değiştirilememektedir (Haddockv.d., 1999:774). “Bassili’nin de
gösterdiği gibi bu durum, ortalama tutumlara sahip bireylerin kendi tutumlarının gücü
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hakkında meta-attitudinal (öznel) yargılara doğrudan erişime/girişe sahip olmamalarından
kaynaklanmaktadır” (Haddockv.d., 1999: 777).
Kişilerin belirli bir konuda, kendi tutumlarına eş/benzer tezlerle (argümanlarla)
karşılaşmaları, onların konuya ilişkin olarak bu argümanları daima dikkate alacaklarını
göstermez. Kişiler belirli bir konuya ilişkin yargılarını oluştururken, ulaşabildikleri
deneyimler eğer onlar için teşhis edici ise güvenmekte ve onları bilgi kaynağı olarak kabul
etmekte; ama ulaştıkları deneyimler teşhis edici değilse onları bilgi kaynağı olarak kabul
etmemektedirler (Haddockv.d., 1999: 779).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tutum, hiyerarşik bir yapı içinde başka kavramlara bağlanmaktadır. Davranışlar,
kanaat, tutum ve değerler aralarında bir hiyerarşi bulunduğu varsayılan ve daha genel, soyut
ve sürekli olana doğru ilerleyen kavramlar zinciridir (Esmer, 1999: 2). Spesifik tutumlar
hiyerarşik bir yapıda organize edildiğinde, davranış, kanaat, tutum ve değer halkasındaki en
soyut kavram değer sistemleridir (Katz, 1967: 55). Dolayısıyla, davranışlar ve kanaat tutuma
göre daha kolay değişebilmekte ancak tutum da değere göre daha zor değişmektedir.
“Bir eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi için asgari şart, bir zihinsel
değerlendirmedir” (Kağıtçıbaşı, 2004: 106). Birey için herhangi bir obje, psikolojik bir obje
(: tutum objesi) değilse yani bireyin farkında olduğu ve dolayısıyla onun için bir anlam
taşıyan bir obje değilse, birey, o objeye yönelik zihinsel değerlendirmeler yapmaz
(Kağıtçıbaşı, 2004: 106).
Bireylerin yaşadığı realite (hakikat) ile algıladığı realite (gerçeklik) arasında farklar
vardır. Birey gerçeği algıladığı realiteye göre tanımlamaktadır. Algılanan realite ya da dış
gerçekliğin algılanması tutumlar yoluyla olmaktadır. “Bütün tutumlar temel bir görevi
yüklenirler: Gerçeği tanımlamaya yardımcı olurlar”(Kağıtçıbaşı, 2004: 124). Dolayısıyla
algılanan realitenin ve sonuç olarak davranışın (tepkilerin) organize edilmesi (bireyin gerçeği
tanımlaması) doğrudan tutumlarla ilgilidir. Tutumlar içinde ve yoluyla tanımlanan gerçek ya
da algılanan realite, kişileriçin anlamlı olan gerçektir.
Tutumlar konusunda üzerinde durulması gereken bir başka nokta da tutum ve anlam
arasındaki ilişkidir. Belirli bir konudaki olumlu yargılar/anlamlandırmalar, konuya ilişkin
tutumların olumlu olmasını gerektirmez/olduğunu göstermez. Aynışekilde bu konuya yönelik
olumsuz yargılar/anlamlandırmalar da konuya ilişkin tutumların olumsuz oldukları anlamına
gelmez. Bunun tersi de doğrudur. Bu durum şöyle genellenebilir: Belirli bir konuya ilişkin
olarak aynı ya da benzer tutumlara sahip kişiler, bu konuya yönelik aynı ya da benzer
yargılamalar/anlamlandırmalar yapmayabilirler.
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BölümSoruları
1. Tutum ile ilişkili açıklamalardan hangisi doğru değildir?
a. Tutumlar; bilişsel, duygusal ve davranışsal öğelerden oluşmaktadır.
b. Tutumun bilişsel öğeleri, o tutum nesnesiyle ilişkili bilgilerden oluşur.
c. Tutumun duygusal öğeleri, o tutum nesnesine karşı gözlemlenebilen duygusal
tepkilerden oluşmaktadır.
d. Tutumun davranışsal öğeleri, o tutum nesnesine karşı gözlenebilen tüm
davranışlardan oluşmaktadır.
e. Davranış tutuma göre daha soyut bir kavramdır.
2. Tutumların işlevlerine ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tutumların uyarlayıcı ve faydacıbir işlevi vardır.
b. Tutumlar, bilgide anlaşılırlığın ve tutarlılığın sağlanmasında işlevseldir.
c. Tutumlar, bireyin kendisini açıklama, kendisini geliştirme ve kendisini anlamasını
sağlar.
d. Tutumlar, algılamada daha iyi bir organizasyonun oluşturulmasında işlevsel
değildir.
e. Tutumlar, gerçeği tanımlamamıza yardımcı olmaktadırlar.
3. Tutumun boyutları ile ilişkili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tutumun yoğunluğu, tutumun duygusal öğesinin gücünü ifade eder.
b. Tutumun derecesi, tutum nesnesine yönelik olumluluk ya da olumsuzluk
derecesini ifade eder.
c. Tutumun derecesi, bireyin belirli bir sosyal uyarıya karşı mı taraftar mı
olduğunu ifade eder.
d. Tutumun köklülüğü, bireyin belirli bir tutuma merkezi olarak önem verip
vermediğini ifade eder.
e. Tutumun yönü, bireyin belirli bir sosyal uyarıya karşı mı taraftar mı olduğunu
ifade eder.
4. Tutum ile ilişkili açıklamalardan hangisi doğru değildir?
a. Davranış, kanaat, tutum ve değer aralarında bir hiyerarşi bulunduğu varsayılan
kavramlardır.
b. Davranış tutuma göre daha somut bir kavramdır.
c. Davranış tutuma göre daha soyut bir kavramdır.
d. Davranışlar tutumlara göre daha kolay değişebilmektedir.
e. Tutumlar davranışlara göre daha zor değişebilmektedir.
5. Hangisi tutumların işlevleri bakımından yanlış bir ifadedir?
a. Tutumlar, kişiyi dış dünyasında yer alan ve ona zarar verebilecek gerçeklerden
korur.
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b. Tutumlar, bireyin kendisini açıklama, kendisini geliştirme ve kendisini anlamasını
sağlar.
c. Tutumlar, gerçeği tanımlamamıza yardımcı olmaktadırlar.
d. Tutumlar, bilgide anlaşılırlık ve tutarlılık sağlar.
e. Tutumların uyarlayıcı ve faydacı bir işlevi yoktur.
6. Tutumun boyutları ile ilişkili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tutumun yoğunluğu, tutumun duygusal öğesinin gücünü ifade eder.
b. Tutumun derecesi, tutum nesnesine yönelik olumluluk ya da olumsuzluk
derecesini ifade eder.
c. Tutumun yoğunluğu, bireyin belirli bir sosyal uyarıya karşı mı taraftar mı
olduğunu ifade eder.
d. Tutumun köklülüğü, bireyin belirli bir tutuma merkezi olarak önem verip
vermediğini ifade eder.
e. Tutumun yönü, bireyin belirli bir sosyal uyarıya karşı mı taraftar mı olduğunu
ifade eder.
7. Hangisi tutumların işlevleri bakımından doğru bir ifadedir?
a. Tutumlar, kişiyi dış dünyasında yer alan ve ona zarar verebilecek gerçeklerden
koruyamaz.
b. Tutumlar, bireyin kendisini açıklama, kendisini geliştirme ve kendisini anlamasına
ilişkin değildirler.
c. Tutumlar, gerçeği tanımlamamıza yardımcı olmaktadırlar.
d. Tutumlar ile bilgi arasında herhangi bir bağ kurulamaz.
e. Tutumların uyarlayıcı ve faydacı bir işlevi yoktur.
8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en somut olanıdır?
a. Tutum

b. Kanaat

c. Davranış

d. Değer

e.Hem tutum ve hem davranış

9. Tutum nesnesi ile anlatılmak istenen hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Herhangi bir nesne
Birey için psikolojik bir nesne
Algılanan realite
Yaşanan realite
Hiçbiri
Hem tutum ve hem davranış

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en soyut olanı ifade etmektedir?
a. Tutum

b. Kanaat

c. Davranış

d. Değer

e.Hem tutum ve hem davranış
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5. KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİNDE HEDEF KİTLELER (:KAMULAR) II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kamu Kavramının Kökeni ve Kavramın Tarihsel Dönüşümü
5.2. Çağdaş Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler (: Kamular)
5.2.1. İç ve Dış Hedef Kitleler
5.3. Hedef Kitlelerin Öncelikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu kavramına ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kamu kavramı kriz ve risk iletişimi bakımından bir değer taşımaz.
b. Kamu kavramı geçmişten günümüze aynı anlamda kalmıştır.
c. Kamu kavramı ile hedef kitle/hedef kamu terimi arasında herhangi bir bağ yoktur.
d. Kamu kavramının anlamı geçmişten günümüze değişmiş ve dönüşmüştür.
e. Hiçbiri
2. Kriz ve risk iletişimi yönetimine ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Belirli bir kriz durumunda öncelikli hedef kitle olan bir grup bir başka kriz
durumunda öncelikli hedef kitle olamaz.
b. Belirli bir kriz durumunda öncelikli hedef kitle olan bir grup bir başka kriz
durumunda da öncelikli hedef kitle olur.
c. Kriz durumunda kimlerin hedef kitleler olarak konumlandırılacağı daima kesin
olarak belirlenebilir.
d. Belirli bir kriz durumunda öncelikli hedef kitle olan bir grubun bir başka kriz
durumunda da öncelikli hedef kitle kapsamına girip girmeyeceği oluşan yeni krizin
özellikleri ile ilgilidir.
e. Hiçbiri

Yanıtlar:
1. D
2. D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu Kavramının Kökeni ve Hedefkitleler/kamular terimindeki
Kavramın Tarihsel Dönüşümü
kamu kavramınınnereden köken
aldığının ve (diğer kavramlarda da
olduğu gibi) tarihsel süreç içinde
kavramın
içeriğinde
oluşan
değişimlerin anlaşılması.

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, siyaset bilime
ilişkin okumalar, notların
ders öncesinde okunmuş
olması

Çağdaş Halkla İlişkilerde Hedef Kriz ve risk iletişimini yönetirken
Kitleler (: Kamular)
ulaşılması
gereken
kişileri
/kurumları hangi özellikler altında
hangi hedef kitleler olarak
gruplayabileceğimizin anlaşılması

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, çağdaş halkla
ilişkiler
uygulamalarının
takip edilmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Bir organizasyonla ilişkili bütün
hedef
kitlelerin
aynı
anda
organizasyona dahil edilmesinin
olanaklı
olamayacağının
ve
özellikle kriz ve risk gibi
hassasiyet gerektiren konularda
hedef
kitleleri
öncelikleri
bakımından gruplamanın öneminin
anlaşılması

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, küresel düzen
içinde sıklıkla oluşan kriz
ve
risk
dönemlerinde
kurumları ve medyayı
hedef kitleleri ile ilişkileri
bakımından gözlemleme,
notların ders öncesinde
okunmuş olması

Hedef Kitlelerin Öncelikleri
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Anahtar Kavramlar
 Kamu kavramı
 Hedef kitleler/kamular
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Giriş
Planlı ve sürekli bir iletişim faaliyeti olan halkla ilişkiler yönetsel ve işlevsel
amaçlarına belirli hedef kitle/hedef kitleler üzerinden ulaşır. Başka bir şekilde söylersek
halkla ilişkiler belirli hedef kitleleri ikna etmek yoluyla organizasyonunu başarıya ulaştırmaya
çalışır. Dolayısıyla bu hedef kitlelerin ya da diğer bir ifadeyle kamuların nitelikleri hakkında
bilgi sahibi olmak organizasyonu başarıya ulaştırmada altın anahtarlardan biridir.
Daha önceki derslerde halkla ilişkilerdeorganizasyon ile hedef kitleleri arasında
karşılıklı iletişim olduğunu yani karşılıklılık esasına dayandığını söylemiştik. Bu durum bir
taraftan halkla ilişkilerinyönetsel ve işlevsel amaçlarını oluşturmaya yönelirken bir
organizasyon olarak üstlendiği araçsal rolü, geleneksel kitle iletişim araçlarının yüklendiği
rolden daha öte/üst bir noktaya taşır ve diğer taraftan karşısındaki hedef kitleleri oldukça
kapsamlı olarak tanımlamasını zorunlu kılar.
Halkla ilişkilerdeki karşılıklılık ilkesi basit bir biçimde sadece hedef kitlelerden geri
bildirim yoluyla elde edilen bilgileri öğrenmek ve organizasyonu hedef kitlelerinin olumlu
olumsuz eleştirileri doğrultusunda yeniden organize etmek anlamı taşımamaktadır. Halkla
ilişkilerde hedef kitlelerin aynı zamanda paydaş olarak görülmesi gerekliği de halkla
ilişkilerin karşılıklılık ilkesi kapsamındadır. Halkla ilişkilerin yönetsellikamacı
hatırlandığında ve gene halkla ilişkilerin bu yönetsellik amacını yerine getirmek üzere esasen
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasıpropagandanın yerini aldığı hatırlandığında, halkla
ilişkilerde hedef kitlelerin sadece ulaşılmak istenen ve bu nedenle geri bildirimlerine ihtiyaç
duyulan kimseler olamayacakları ama aynı zamanda paydaş olarak organizasyonlara dahil
edilmelerinin gerekliliği anlaşılır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünyanın yeni bir politik aracı olarak yerini alan
halkla ilişkiler (yönetsellik amacı), daha önceki dönemlerde görülmeyen bir biçimde iletişimi
yönetecektir başka bir deyişle yönetimlerin sağ kolu olacaktır, yönetimleri meşrulaştırmaya
yönelecektir. Halkla ilişkilerin bu yönetsel amacı (siyasal misyonu) sadece devletin yönetsel
ve bürokratik birimlerini ilgilendiriyor gibi görünebilir. Ancak ulus devletin bu unsurları
ulusal ve uluslararası özel sermayenin hareketinin belirlenmesinde karar alıcı mercilerdir ve
diğer taraftan bu merciler özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalizmin
/küreselleşmenin gereklerine göre işlevselselleştirilmişlerdir (sermaye hareketi üzerinde
hükümet kontrollerinin azaltılması). Dolayısıyla bu aşamadan sonra hem ulus devletin
birimleri hem de özel sermaye küreselleşmenin bir gereği olarak bütünselleşmelerinin
ardındaki gerekçeleri dünya kamuoyuna onları ikna edebilecek şekilde anlatmak
zorundadırlar. Böyle bir durumda hem ulus devletin birimleri hem de özel sermaye (ki artık
günümüzde ulusüstü sermaye) yönetsel bir organizasyon olarak halkla ilişkilere dayanarak bir
arada yürümektedirler. Bu yürüyüşün halkla ilişkiler aracılığıyla sağlanabilecek meşruiyet
kazanılmadan var olması ve sürdürülmesi çok olanaklı görünmemektedir. Ancak bu
pozisyonda halkla ilişkilerin hedef kitleler üzerinde ikna gücü oluşturabilmesi, halkla ilişkiler
organizasyonunun hedef kitleleri önemsemesini başka bir ifadeyle geri bildirimlerini
değerlendirerek organizasyonlara yansıtmasını aşacak biçimde yapılanmasını gerektirir. İkinci
Dünya Savaşı sonrası dünya ölçeğinde sistem demokrasi ve sivil toplum tabanına
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oturtulduğundan halkla ilişkiler organizasyonları da demokratik yapılanma kavrayışına uygun
olarak hedef kitlelerini organizasyonlara paydaş olarak dahil ederek yapılandırılırlar.
Halkla ilişkilere hedef kitlenin anlamı üzerine bu girişten sonra hedef kitle ya da kamu
teriminin kökeni ve evrimsel basamaklarına bakalım.
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5.1. Kamu Kavramının Kökeni ve Kavramın Tarihsel Dönüşümü
“Günümüzde kamu denilince "kapalı" karşıtı olan herkese açık kurum ve tüm bireyleri
anlıyoruz. Oysa tarihsel olarak bakıldığında kamu sözcüğü bunun zıttı bir anlam taşımaktadır.
Kamu, Antik Yunan'da ve ondan esinlenen Roma'da sadece bir sınıfı, "özgür vatandaşlar"ı
tanımlayan bir kavramdır ve her bireye ait olan "oikos"un karşıtıdır. Bu nedenle yalnızca belli
haklar tanınmış üstün sayılan bir grubu tanımlar. Bunun doğal bir sonucu olarak toplumun
diğer bireyleri "aşağı" bir konum sahibidirler ve kamu içinde yer almazlar.” (Bektaş, 2000:
42).
“Ortaçağda ise kamu soylular ile eşanlamlı idi. Hükümdarın, prensin yaptıklarına,
siyasalarına kamu adı verilmekteydi. 16.yüzyıldan itibaren ise kamu, hükümdar ve ona hizmet
edenler (publicperson) ve devlet daireleri (publicoffices) için kullanılmaya başlanılmıştı ve bir
anlamda "saray" ile eşanlamlıydı.”(Bektaş, 2000: 42-43).
“Devlet gücünün karşısında ticaret burjuvazinin güçlenmesi bu kavramı yeniden
değişikliğe uğratmıştır. Özellikle hükümdarların kişisel mülkleri ile devlet emlâkinin
ayrılması sonucunda artık "kamu," "saray"ı değil yalnızca "devlet"i belirtir hale gelmiştir.”(Bektaş, 2000: 43).
“17. yüzyılda basının ortaya çıkması yeni bir aşamaya yol açmıştır. Hem burjuvalar ve
hem de hükümetler bu yeni aracı kendi amaçları için kullanmaya başlamışlar, böylece bu
ikisinin dışında gazetelerin haber vermeyi hedefledikleri bir kitle (publicum) belirmiştir. Artık
kamu kavramı devleti belirler olmaktan çıkarak tedricen bugünkü anlamında kullanılmaya
başlanılmıştır.”(Bektaş, 2000: 43).
Tarihsel süreç içinde bir taraftan kamu kavramının anlamı değişirken diğer taraftan da
kapsamı değişiyordu. Basının ortaya çıkışından sonra siyasal olmayan, sanatsal ve edebî
nitelikli bir kamu kavramı da oluşmaya başlamıştır (Bektaş, 2000: 43). Kitleler halinde
toplantıların yapıldığı ve fikir alışverişinde bulunulduğu ortak mekanlarda üst sınıftan olan
insanlarla üst sınıflara dahil olmayanların bir araya gelmesi ise kamunun anlamını tamamen
değiştirmiş ve artık Antik Yunan'daki anlayışın tam zıttı bir kamu fikrini ortaya çıkarmıştır
(Bektaş, 2000: 43).
“Siyasal işlevi olan bir kamu ilk kez 18. yüzyılda İngiltere'de belirdi. Kıta
Avrupa'sında basın sansür altında iken İngiltere'de siyasal gazetecilik başladı ve yüksek tirajlı
gazeteler kitlelerin bilinçlenmesinde ve kamuoyu oluşumunda etkili oldular. İngiltere'de
soylular, burjuva ve bürokrasi ile biraraya gelerek kralın karşısına çıkıp yeni bir kamu
anlayışının, bir diğer deyişle kamu gücünün (public power) oluşmasında rol oynarlarken,
Fransa'da burjuvalar kralla birlik olan soylular ve bürokrasinin dışında kalmışlardı. Bunun
sonucu olarak İngiltere'nin uzun bir süreç içinde evrimle gerçekleştirdiğini (yâni siyasal
çoğulcu tartışmaya alışmış bir kamu için gerekli kurumları), Fransa'da devrim gecikmiş olarak
ve patlamayla sağladı. Buna karşılık bu kurumlar yasal düzenlemelere (özellikle anayasa)
bağlanmakla, İngiltere'dekinden çok daha belirgin çizgilere sahip bir kamu bilincinin
doğmasını ve tüm Kıta Avrupası’na yayılmasını sağladılar.” (Bektaş, 2000: 44).
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“Böylece tarihsel, ekonomik ve sosyolojik değişimler karşısında "kamu" da anlam
değiştirmiş ve 20. yüzyıldan başlayarak araştırmacıları meşgul eden konu, "kamu" teriminin
sık sık kullandığımız "halk" (people) ve "kitle" (mass) kavramlarından farklı özellikler taşıyıp
taşımadığı olmuştur.” (Bektaş, 2000: 44).
“Sözlük anlamı açısından "kamu" kelimesi umumî; herkese ait, yâni hususî olamayan
alenî; halk, âmme kelimelerinin her üçünü de kapsamaktadır. Bu nedenle kamuoyundaki
kavramını oluşturan "kamu" ifadesini de her üç anlamı da ihtiva eden bir teknik terim olarak
anlamak gerekir. Başka bir deyişle "kamu" kollektif bir deyimdir. Aynı zamanda kamu terimi
bu anlamları ile birlikte belirli vasıflara haiz bir toplumsal gruba atıfta bulunmaktadır.
Özellikle 1950'lerden itibaren yapılan araştırmalar, sosyal bilimcilerin üzerinde birleştikleri
noktanın, "kamu" teriminin "grup" ile eşanlamlı kullanımı olduğunu göstermiştir. Konuyla
uğraşan pek çok sosyal bilimciye göre kamu, belli bir sorunla karşılaşmış, bu sorun etrafında
toplanmış bireylerden oluşan bir gruptur.” (Bektaş, 2000: 44-45).
Modern demokratik devletlere ilişkin olarak denilebilir ki bu devletlerde hükümetin
dışındaki herkesin oy verme hakkı ya da diğer yollarla siyasal sürece katılabilmeleri hakkı
olduğundan belki de "kamu" için en uygun eşanlamlı sözcük "vatandaşlar" olmaktadır
(Bektaş, 2000: 48).
“Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılabileceği gibi üzerinde birleşilen noktalar kamunun
bir grup olduğu ve tek bir değil birçok kamu olabileceği hususlarıdır. Kamuları oluşturan
kişiler bir olay ya da sorun karşısında biraraya gelirler. Diğer bir deyişle bir anlamda her
sorun kendi kamusunu yaratmış olur. Belirli bir sorun karşısında oluşan kamunun üyeleri ile
başka bir sorun karşısında oluşan kamunun üyeleri aynı kişiler olabileceği gibi farklı kişiler
den olabilirler. …grubun kanaatlerinin toplamı da sonuçta mevcut sorun karşısında ortaya
çıkan "kamuoyu"nu ifade eder. … "kamu" belirli bir durum veyahut soruna özgü olarak belirli
bir zamanda oluşan gruptur. Bazen az sayıda katılımla ve özel konularda oluşabilen kamu
bazen de toplumun genelini ilgilendiren konularda geniş katılımla oluşur. Bununla birlikte
burada bahsedilen "genel” tek bir kamu değildir. Çeşitli kamular sözkonusudur. Dolayısıyla
her sorun kendi kamusunu yaratabilir.” (Bektaş, 2000: 48).

5.2. Çağdaş Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler (: Kamular)
Halkla ilişkilerde içerilen halk sözcüğü ile esasen hedef kitle(ler) ya da kamu(lar)
anlatılmaya çalışılmaktadır. Hedef kitleler ya da kamularla ilişkiler değil de halkla ilişkiler
olarak kullandığımız terminoloji, publicrelations’ın Türkçeye halkla ilişkiler olarak
çevrilmesiyle ile ilişkilidir. İngilizce public, Fransızca publiques sözcüklerinden Türkçeye
halk olarak çevrilen sözcük ile hedef kitle anlatılmaktadır.
Yukarıda kamu sözcüğünün kavramsal dayanakları hakkında Arsev Bektaş’ın
“Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi” kitabını referans alarak bilgiler aktardık. Şimdi ise önce
halkla ilişkilerdeki hedef kitlelerin kimler olduklarını, nasıl gruplandırıldıklarını
inceleyeceğiz, sonra da kamu hakkındaki bilgilerimizi göz önüne alarak bu hedef kitleleri
nitelendireceğiz.
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Halkla ilişkilerde hedef kitleler en basit şekliyle iç ve dış olarak ayrılmaktadır. Ancak
yukarıda da söz edildiği gibi kurum dışında kalan kişilerden/gruplardan kurulu dış hedef
kitleler de organizasyonun karar alma ve işleyiş şeması içinde yer almaktadır. Burada olması
gereken yani idealdeki tanım, günlük yaşamda tanık olduğumuz halkla ilişkiler
organizasyonlarında var olmayabilir. Ancak halkla ilişkilerin demokratik parametrelere uygun
olarak yapılandırılması gereği beklenen budur.

5.2.1. İç ve Dış Hedef Kitleler (Ülger, 2003. 68):
İç hedef kitleler:
•
•
•
•
•

Şirket personeli (çalışanlar)
Şirket emeklileri
Çalışanların aileleri
Hissedarlar
Sendikalar

Çalışanlar
Verimlilik tabii ki çalışanlar aracılığı ile sağlanabilir ve çalışanların verimliliği
sağlanmaksızın kurumun/örgütün/organizasyonun dış hedef kitlelere ulaşması ve dolayısıyla
amaçlarına ulaşması olanaklı değildir (Ülger, 2003: 69). Çalışanların verimliliği ekonomik
motivasyona bağlı olduğu kadar kurumun kendilerine gösterdikleri ilgi ve saygıya da bağlıdır
(Ülger, 2003: 69). Çalışanlara özveri ve gönüllülük kazandırmak ve onlara kurum için önemli
olduklarını, kurumun yapıtaşları olduklarını hissettirmek verimliliklerini arttırır (Ülger, 2003:
70). Bu nedenle çalışanların özellikle sağlık, eğitim ve eğlence gibi konularda beklentilerini
karşılayarak geleceklerine ilişkin güvencede olduklarının hissettirildiği çeşitli
uygulamalaryürütülür (Ülger, 2003: 70).
Hissedarlar
Bu hedef kitle için istikrar, itibar ve gelecek vaadler (kar dağıtımı beklentisi) önemlidir
(Ülger, 2003: 70).
Sendikalar
Sendikalar, işçilerin ve işverenlerin kurumla ilgili konularda (iş, kazanç vs) çıkarlarını
korumak ve geliştirmek üzere aralarında kurdukları birliklerdir ve rahat ve güvenli bir çalışma
ortamının sağlanması ile ilgilidirler (Ülger, 2003: 71).
Sendikalar işyeri ile ilgili güvenlik sıkıntıları yaşadıkları durumlar aslında potansiyel
kriz anlamına gelmektedir ve kurumun sorunlarla karşılaştığı dönemlerde bu durum gerçek bir
krize dönüşebilir.
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Dış hedef kitleler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müşteriler
Basın mensupları
Tedarikçiler (mal ve hammadde sağlayanlar)
Finansal hedef kitle (Bankalar, hisse senedi sağlayan kuruluşlar, sigorta
şirketleri, vs.)
Kamuoyu önderleri (Eğitimciler, sanatçılar, dini liderler, merkezi ve yerel
yönetimler)
Sivil toplum kuruluşları
Gelecekte şirkete iş için başvurabilecek kişiler (potansiyel işgücü)
Aracılar (Bayiler, dağıtımcılar)
Toplumsal çevre

Basın Mensupları
Kurum/örgüt/organizasyonla ilgili olarak yapılanlar kamuoyuna basın yayın organları
aracılığıyla ulaştığından bu hedef kitleyle ilişkileri iyi tutmak (Ülger, 2003: 71) daha açık bir
ifadeyle sürekli ve tatminkar (güvenilir ve gerçek bilgilendirme yoluyla) bir düzeyde tutmak
önemlidir.
Aracılar
Aracılar tüketicilere ulaşma konusunda daha etkili ve deneyimlidirler ve Ülgen’in
Kotler’den aktardığına göre, bazen kurumlar onlara ürünü ve etkin dağıtım sürecini geliştirme
yolları arayacakları iş ortakları olarak davranırlar (Ülger, 2003: 71). Bu yöntem,
organizasyonun faaliyetleri gereği ihtiyaç duyabileceği aracılarla ilişkilerini geliştirme
bakımından özellikle farklı bölgeler nezdinde oldukça yaratıcı görünmektedir.
Tedarikçiler (Mal/Hammadde ve Hizmet Sağlayanlar)
Tedarikçiler kuruma mal ve hammadde sağlayan ya da eğitim, sağlık gibi hizmet
sunan gruplardır ve Ülger’in beyaz eşya üreticisi Whirlpool’u örnek gösterdiği gibi aracılarda
da olduğu gibi burada da tedarikçilerle kurumun ortak çalışmaları söz konusu olabilmektedir
(Ülger, 2003: 72): Whirlpool, en iyi bileşimi sunan tedarikçileri sonraki tasarımve etkinlik
çalışmalarına dahil etmektedir (Ülger, 2003: 72).
Finansal Hedef Kitle
Kurumlar bankalar, hisse senedi pazarlayan şirketler, sigorta ve yatırımcılarla güvenli
ve istikrarlı ilişkiler geliştirmek zorundadırlar (Ülger, 2003: 73).
Kamuoyu önderleri
Ortak çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek üzere siyasal otoriteleri
etkilemeye çalışan örgütlü gruplar olan baskı grupları (Budak ve Budak, 2004: 32) içinde
değerlendirilen kamuoyu önderleri, dini liderler, eğitimciler, sanatçılar gibi kitleleri
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peşlerinden sürükleme potansiyeli taşırlar ve bu nedenle siyasi kararların alınmasında rol
oynarlar (Ülger, 2003: 73).
Bektaş, kamuoyu önderlerinin özelliklerini şöyle belirtmiştir (Bektaş, 2000: 110-111):
•

Kamuyu en çok etkileyen kişiler ya da gruplardır.

•

Çoğunlukla bulundukları çevrede en yüksek toplumsal statüye sahip ya da en
varlıklı sayılan kişiler değildirler.

•

Her meslekten olabilirler.

•

Siyasal olaylarla herkesten çok ilgilenirler.

•

Açıklamak ve yorumlamak yoluyla mesajın içeriğini etkilerler ve böylece
kaynak ile hedef arasında ikinci bir aşama olarak bulunurlar.

•

Kişilerin medyanın yaymaya çalıştığı mesajları almaları ve yorumlamaları
zorlaştıkça etkileri artar.

Sivil Toplum Kuruluşları (STÖ)
Mahmut Oktay’dan aktaran Ülger, sivil sözcüğünün İngilizcedeki civil sözcüğünün
karşılığı olduğunu ve medeni anlamına geldiğini belirtmekte ve belli bir gruba ait bireyleri,
onların adına temsil ederek haklarını koruyan, isteklerini kamuoyuna, yasama ve yürütme
organlarına ileten toplulukları ifade ettiğini vurgulamaktadır (Ülger, 2003: 74).
STÖ’ler de kitleleri peşlerinden sürükleme potansiyeline ya da gücüne sahiptir.
Potansiyel İşgücü
Kurum için gelecekteki potansiyel işgücü atlanmaması gereken bir öğe olduğundan,
bu potansiyel işgücünün kuruluşun iyi bir işveren olduğu konusunda ikna edilmesi önemlidir
ve bu önemi kuruluşta yaşanan deneyimler aracılığıyla ortaya koymak, örneğin kuruluşun iç
hedef kitlesinin tatminine yönelik çalışmaları basın yayın yoluyla dışarıya aktarmak oldukça
ikna edici olabilir (Ülger, 2003: 75).
Toplumsal Çevre
Kuruluşların içinde bulunduğu toplumun ve çevresinin taleplerine duyarlı olmaları
(Ülger, 2003: 76) günümüz dünyasında kuruluşlarının kendi sürekliliklerini sağlayabilmeleri
bakımından oldukça önemlidir. Bu tür davranışlar kuruluşun hem kendi geleceğine yatırım
yapması anlamını taşır hem de diğer taraftan kuruluşa şimdiki ve gelecekteki potansiyel
baskıları azaltma ya da yok etme gibi bir fırsat sunmuş olur. Bu nokta özellikle kriz iletişimi
konusunda önemlidir.
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Çevre kirliliği, trafik, gürültü gibi sosyal sorunlara eğilmek, kamu yararını gözetmek
toplumsal çevre olarak adlandırdığımız hedef kitle açısından önemlidir (Ülger, 2003: 76).
Ağaç dikme kampanyaları, trafikle ilgili püf noktaların yer aldığı televizyon sponsorlukları,
özellikle kimyasal ürünler üreten firmaların ozon tabakasına zarar vermeyen alternatif bir
madde arayışları toplumsal çevre duyarlılığına yönelik iletişim çabalarıdır (Ülger, 2003: 76).
Burada dikkat edilirse belirli bir organizasyonda çok farklı grupların hedef kitle
kapsamına girdiği görülmektedir. Bu durum yukarıda açıklandığı gibi aslında halkla
ilişkilerde hedef kitle olarak adı geçen alıcıların, demokratik bir toplum yapılanmasının gereği
olarak, organizasyonu çevreleyen ve özelden genele kadar uzanan ve organizasyondan
doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen pek çok kesimi kapsamasıyla açıklanabilir.
Gene dikkat edilirse bu hedef kitleler kuruluşun/örgütün/organizasyonun iç ve dış
çevresinde ve kimi zaman ona daha yakın kimi zaman uzak ama farklı dönemlerde ilişkisinin
hep var olduğu kesimlerden oluşmaktadır.
Ayhan Biber çevreyi, örgütün içinde bulunduğu çevreyle devamlı ilişkileri bulunan bir
organizma olarak ele alındığı sistem yaklaşımı içinde bir sistem öğesi olarak konumlandırmış,
ancak çevrenin örgütler açısından kolaylıkla tanımlanıp sınırlarının net bir biçimde
çizilmesinin güçlüğüne de değinmiştir (Biber, 2004: 53, 54). Diğer taraftan Biber, çevrenin
sürekli bir değişim içinde bulunduğuna dikkat çekerek bu değişimin örgütleri de değişime
zorladığını ve dolayısıyla örgütün çevreye uyarlandığı ama bu uyarlanmanın basitçe bir uyum
gösterme olarak işlemediğini çünkü örgütlerin de çevreyi etkilediğini belirtmiştir (Biber,
2004: 53). O halde örgütlerin hem kendi amaç ve yapılarını hem de çevrenin getirebileceği
fırsat ve tehlikeleri doğru ve kapsamlıolarak tanımlamaları gerekmektedir (Biber, 2004: 53) ki
böylece uyum alanının nasıl oluşturulabileceği konusunda doğru kararlar alınabilsin.
Halkla ilişkiler açısından bu yaklaşımı uyarlar ve iç ve dış hedef kitlelerden kurulu
yapıyı çevre olarak tanımlarsak halkla ilişkilerde hedef kitlenin kapsamında neden yukarıda
belirtildiği gibi çok farklı ve oldukça geniş bir alana yayılan grupların yer alması gerektiğini
anlayabiliriz. Sistem yaklaşımı içinde, sürekli değişim içinde bulunan hedef kitlelerle kurulu
ve hem onları etkileyen hem de onlardan etkilenen yaşayan bir organizma olarak halkla
ilişkiler kurumu/örgütü/organizasyonu, potansiyel etki alanı (etkilediği ve etkilendiği)
çerçevesini kapsamlı olarak belirlemelidir ki varlığını ve dolayısıyla (varlığına bağlı olarak
işleyen) yönetsel amaçlarını sürdürebilsin.
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5.3. Hedef KitlelerinÖncelikleri
Hedef kitleler bu kadar geniş bir yelpaze içinde dağıldığında bazı sorunlar
belirmektedir. Halkla ilişkiler planlı ve sürekli iletişim faaliyetlerini içermektedir ancak bu
uzun erimli amaçlarına ulaşmaya çalışırken ortaya koyduğu organizasyonlar oldukça yüksek
maliyetler gerektirmektedir.
Halkla ilişkiler uzun erimli ve sürekliliğe dayanan çabalar gerektirse de dönemsel
olarak ve bu dönemler içinde belirli hedef kitleleri önceleyerek hareket etmek durumundadır.
Her organizasyonda bütün hedef kitleleri öne çıkarmak olası değildir. Halkla ilişkilerin uzun
erimli amaçlarının birikimler (belirli bir amaca yönelik planlı ve süreğen organizasyonlar ile)
ile gerçekleşebileceğini söylemek gerekir. Bu durum maliyet yönünden gereklidir. Ama aynı
zamanda belirli bir dönemdeki belirli bir organizasyonda (tek tek organizasyonlarda) bütün
hedef kitleleri öne çıkarmak o organizasyonun kavramsal dağınıklığına ve pratik olmamasına
yol açacağından istenilen sonucu vermeyebilir.
Organizasyonun kavramsal dağınıklığı ile burada anlatılmak istenen, organizasyonun
temel mesajları konusunda, çok farklı hedef kitleler birbirlerinden çok farklı algılamaya da
sahip olabileceklerinden, bir dağınıklığın, kafa karışıklığının yaşanabileceğidir. Bu şekliyle
sanki organizasyondan ortama birbirinden farklı mesajlar gönderilmiş gibi bir algılama
oluşabilir. Daha da önemlisi asıl odaklanılması istenen mesajın merkezi konumu
kaybedilebilir. Bu nedenle belirli bir dönemdeki belirli bir organizasyonda hedef kitleleri
önem sırasına göre öncelemek ve farklı hedef kitlelere önem sırasına göre maliyetin (ve tabii
ki diğer koşulların da) olanak verdiği ölçüde yer vermek gerekir. Ama unutulmaması gereken,
maliyet ve diğer koşullar izin verse bile, ana mesajın kaybına, dağılımına neden olmayacak
ölçüde bir kapsam içinde kalabilecek hedef kitleleri organizasyona dahil etmektir.
Organizasyonun pratik olmaması ile uygulamada farklı ve/veya birbirleriyle
bağdaşmaz hedef kitlelere aynı yöntem ve araçlarla ulaşmaya çalışmak gibi boşa harcanan ve
hatta belki de organizasyonun amacını ve hedefini de riske atabilen çabalar anlatılmak
istenmektedir.
Bu durumda hedef kitlelerin önem sırasını nelere göre belirlemeliyiz? Bu konuda
Theaker şunları belirtmektedir (Theaker, 2006: 91-92):
•

Hitap edilen kitlenin genişliğinin ne olabileceği: Bu kitle yapılan
organizasyonun amacına göre değişebilmektedir. Örneğin, sağlık hizmeti
konusunda bir organizasyonu üstlenen bir kurum hedef kitlesini oldukça geniş
tutmalıdır.

•

Organizasyonu yapan kurumun nicelik ve mevkisi: Organizasyonu yapan
kurumun kendisi nicelik olarak ne kadarlık bir ölçekte (dağılım alanı içinde)
çalışmaktadır, bu durum organizasyonun ne kadar genişletilebileceğini yani ne
kadar farklı hedef kitleye ulaşılması gerektiğini de belirlemektedir. Bu ölçek ile
hem organizasyonun dağılım bölgesi hem de farklı hedef kitleler
anlatılmaktadır. Örneğin, kurum belirli bir organizasyonu aynı hedef kitleleri
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önceleyerek farklı bölgelerde de yürütebilir ya da belirli bir bölgede farklı
hedef kitlelere de ulaşamaya çalışabilir. Ya da bunları her ikisi de aynı anda
olabilir. Organizasyon farklı bölgelerde farklı hedef kitleler ile yürütülmeye
çalışılabilir.
•

Hedef kitlelerin etki ve güç bakımından farklı olması: Bazı hedef kitleler
küçüktür ancak etkileri fazladır. Örneğin belirli baskı grupları bu özelliği taşır.
Theaker burada İngiltere’de üzerinde gıda denemeleri yapılan teknolojiler
üzerinden bir örnek vermiştir. Eylemciler bu teknolojiye karşı tavır alınmasını
sağlamış ve bundan sonra hükümet genetik gıda denemelerini yavaşlatmıştır.

•

Organizasyon bağlantısı: Belirli bir kurumun organizasyonuyla doğrudan ve
yakından olan hedef kitleler elbette önem sırasında başa yerleşecektir.

88

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kriz ve risk iletişimini yönetiminde diğer organizasyonlarda olduğu gibi hedef
kitleleri/kamuları doğru belirlemek ve öncelikleri bakımından gruplandırmak gereklidir.
Ancak kriz ve risk durumları, değerlendirilmesi öncelik isteyen ve acil çözüm gerektiren
durumlar olduğundan bu belirleme ve gruplandırma daha önemli hale gelir. Diğer taraftan
kamu kavramının tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümünü göz önünde tutulduğunda
benzer kriz ve risk durumlarında dahi hedef kitleleri/kamuları her defasında yeniden
tanımlamanın gereği anlaşılır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin dış hedef kitlelerinden değildir?
a. Müşteriler
b. Basın mensupları
c. Sivil toplum kuruluşları
d. Hissedarlar
e. Toplumsal çevre
2. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin iç hedef kitlelerinden değildir?
a. Şirket personeli
b. Şirket emeklileri
c. Müşteriler
d. Hissedarlar
e. Çalışanların aileleri
3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde toplumsal çevreye yönelik çabalardan
değildir?
a. Ağaç dikme kampanyaları
b. Baskı gruplarını etkilemeye çalışmak
c. Trafik uyarılarının yer aldığı televizyon sponsorlukları
d. Kimyasal ürünler üreten firmaların ozon tabakasına zarar vermeyen alternatif bir
madde arayışları
e. Çevre kirliliği gibi sosyal sorunlara eğilme
4.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde finansal hedef kitle grubunda yer almaz?
a. Bankalar
b. Hisse senedi pazarlayan şirketler
c. Kamuoyu önderleri
d. Sigorta şirketleri
e. Yatırımcılar

5. Ortaçağda kamu aşağıdakilerden hangisi ile eşanlamlı olarak kullanılmaktaydı?
a. Soylular
b. Köleler
c. Toplumdaki herkes
d. Grup
e. Hiçbiri
6. Siyasal işlevi olan bir kamu kavramı ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?
a. Almanya
b. İngiltere
c. Türkiye
d. İsviçre
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e. Yunanistan
7. Kamu kavramının dönüşümünde aşağıdaki gelişmelerde hangisi etkili olmuştur?
1. Tarihsel
2. Ekonomik 3. Sosyolojik
4. Basın dünyasının gelişimi
a. Yalnızca 1
b. Yalnızca 1 ve 2
c. Yalnızca 1, 2 ve 3
d. 1, 2, 3 ve 4
e. Hiçbiri
8. Siyasal işlevi olan bir kamu kavramı ilk defa hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
a. 15.
b. 16.
c. 17.
d. 18.
e. 19.
9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin dış hedef kitlelerinden değildir?
a. Müşteriler
b. Kamuoyu önderleri
c. Basın üyeleri
d. Çalışanların aileleri
e. Bayiler
10. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin iç hedef kitlelerinden değildir?
a. Sivil toplum kuruluşları
b. Hissedarlar
c. Şirket emeklileri
d. Sendikalar
e. Şirket çalışanları
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6. KRİZ ve RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİNİN YASLANDIĞI
ÇAĞDAŞ HALKLA İLİŞKİLERİN KURUMSAL YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çağdaş Halkla İlişkilerin Kuramsal Alt Yapısı
6.1.1. Sistem Teorisi ve Halkla İlişkiler
6.2. Çağdaş Halkla İlişkiler Sürecinin İşleyişi
6.3. Çağdaş Halkla İlişkilerin Nitelikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hangisi kriz ve risk iletişiminin proaktif olarak yönetilmesiyle ilgili değildir?
Tüm paydaşlar ve kamulardan gelen geri bildirimler dikkate alınır.
Kuruluşla ilgili paydaşlar ve kamularla iletişim esastır.
Kuruluşla ilgili paydaşlar ve kamularla iletişimde karşılıklı katılım esastır.
Dikkate alınan geri bildirimler sadece bilgi aktarımını daha verimli hale
getirecek olanlardır.
e. Stratejik çerçeve araştırmalara göre belirlenir.
a.
b.
c.
d.

2. Kriz ve risk iletişimi yönetiminin başarılı olmasına ilişkin ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Bu başarı siyasal rejim ile ilgilidir.
Bu başarı hedef kamuların eğitim düzeyi ile ilgilidir.
Bu başarı yönetimde izlenen yöntemden bağımsızdır.
Bu başarı baskı gruplarının sayısı ve nitelikleri ile ilgilidir.
Bu başarı yönetimin izlediği yöntemle ilgilidir.

Yanıtlar:
1. D
2. C
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çağdaş Halkla İlişkilerin
Kuramsal Alt Yapısı

Kriz ve risk iletişimin yaslandığı Canlı derslerin takip edilmesi,
çağdaş halkla ilişkilerin ilişkili olduğu çağdaş
halkla
ilişkiler
kuramların öğrenilmesi
kuramlarına ilişkin makale
okumaları,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Çağdaş Halkla İlişkiler
Sürecinin İşleyişi

Kriz ve risk iletişimi süreci aşamalarını
da oluşturan çağdaş halkla ilişkiler
süreci aşamaları olan sorunu tanımlama
(durum
analizi),
planlama
ve
programlama
(strateji),
uygulama
(yürütme)
ve
programın
değerlendirilmesi
(değerleme)
aşamalarının ne anlama geldiğini
öğrenmek

Çağdaş Halkla İlişkilerin
Nitelikleri

Kriz ve risk iletişimin yaslandığı Canlı derslerin takip edilmesi,
çağdaş
halkla
ilişkilerin
temel çağdaş
halkla
ilişkiler
özelliklerini öğrenmek
kuramlarının incelenmesi ve
uygulamalarının
izlenmesi,
notların
ders
öncesinde
okunmuş olması

Canlı derslerin takip edilmesi,
çağdaş
halkla
ilişkiler
uygulamalarının
takip
edilmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

96

Anahtar Kavramlar





Sistem teorisi
Proaktif ve reaktif yaklaşım
Süreç
Analiz, strateji, yürütme, değerleme
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Giriş
Kriz ve risk iletişiminde nasıl bir kavramsal çerçeve çizmemiz gerektiğine ilişkin
ipuçlarını, halkla ilişkilerin ilişkili olduğu kuramların başka bir ifadeyle halkla ilişkilerin
dayandığı ve halkla ilişkiler alanında uygulanan kuramların (Sistem Kuramı, Bilgi ve
Davranış Kuramı, Toplumsal Alışveriş Kuramı, Yayılma Kuramı, Toplumsal Öğrenme
Kuramı, Kitle İletişim Kuramları) incelenmesi ve kavranması yoluyla elde edebiliriz. Diğer
taraftan kriz ve risk iletişiminin odaklandığı proaktif yaklaşımı da içeren sistem kuramının
daha ayrıntılı olarak ele alınması gerekecektir.
Kriz ve risk iletişimi yönetiminin yaslandığı çağdaş halkla ilişkilerin kurumsal yapısını
kavrayabilmek için yukarıda sözü edilen kuramların yanısıra kriz ve risk iletişimi süreci
aşamalarını da oluşturan çağdaş halkla ilişkiler süreci aşamaları olan sorunu tanımlama
(durum analizi), planlama ve programlama (strateji), uygulama (yürütme) ve programın
değerlendirilmesi (değerleme) aşamalarının ve çağdaş halkla ilişkilerin temel özelliklerinin de
incelenmesi gerekli görülmektedir.
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6.1. Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Kuramlar (Halkla İlişkilerin
Dayandığı ve Halkla İlişkiler Alanında Uygulanan Kuramlar)
1. Sistem Kuramı (Bıçakçı, 2002: 105): Halkla İlişkilerde sıklıkla kullanılmakta olan bu
kuram ilişki kuramı olarak da ifade edilmektedir. Etkileşimli ilişkilere dayalı bu
kurama göre iletişim, etkileşim ve değişim temel sözcüklerdir. Kuram halkla ilişkiler
uygulamalarında, kurumun çevresiyle uyumlu ilişkiler kurması, ilgili kamulara
tanıtılması ve kamuların talep ve beklentilerinin yönetime iletilmesinin sağlanması
olarak karşılığını bulmaktadır. Kurumlar ile hedef kamular arasında çift yönlü bilgi ve
kaynak paylaşımı yoluyla gerçekleşen etkileşimli bir değişim söz konusudur başka bir
ifadeyle çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen kurumlar bir taraftan kendilerini
ve diğer taraftan hedef kamularını da değiştirme gücünü elde ederler.
2. Bilgi ve Davranış Kuramı (Bıçakçı, 2002: 105): Bilgi kuramı bilgi edimi ile ve
davranış kuramı eylem ile ilgilidir. Bireyin nasıl düşündüğünü bilmek, davranışını
anlamak için gereklidir. Bıçakçı’nın John O. Greene’den aktardığına göre düşünce üç
oluşum yoluyla açıklanmaktadır:
a. Düşüncelerin biçimini tanımlayan biçimsel yapı
b. Temel anlamlarla ilişkili olan içerik
c. Bilgiyi biçimlendirmek ve saklamak üzere kullanılan işlemleri anlatan bilişsel
süreçler.
Gözlem yapan insan benzer durumların benzer sonuçlar getirebileceğini kodlar ve bu
bilgiyi sonraki davranışlarının temeline oturtur (Bıçakçı, 2002: 105).
Bilişsel süreçler içeriğin zihinde nasıl depolandığı ile ilgilidir (Bıçakçı, 2002: 105).
İnsan önce veriyi özetlemekte, sonra önemli/yararlı bilgiyi bilişsel süzgeçten
geçirmekte ve yeni bilginin geçmişte önemli olarak kodlandığı diğer bir bilgiye
benzerliğini sınamaktadır (Bıçakçı, 2002: 105-106).
3. Toplumsal Alışveriş Kuramı (Bıçakçı, 2002: 106): John Thibaut ve Harold Kelly
tarafından geliştirilen bu kurama göre insan ödeyeceği bedelin az, ödülün çok olmasını
istediğinden harekete geçmeden önce davranışlarının sonuçlarını hesaplar. İnsan
faktörü üzerinde duran bu kuram, kişilerarası, kurumsal ve küçük ölçekli ilişki
düzeylerinde kullanılmaktadır.
4. Yayılma Kuramı (Bıçakçı, 2002: 106): Bu kuram, insanın bir düşünceyi benimsemesi
sırasında beş evreden geçtiğini varsaymaktadır ki bunlar sırasıyla farkındalık, ilgi,
değerlendirme, deneme ve benimseme evreleridir. Farkındalık ve ilgi evresi
aşamasında özellikle kitle iletişim araçlarının etkisi büyükken deneme ve benimseme
evresinde kişisel bağlantılar daha etkili olmaktadır.
5. Toplumsal Öğrenme Kuramı (Bıçakçı, 2002: 106): Bu kuram, yeni davranışların
geliştirilmesinde kişisel örneklerin ve kitle iletişim araçlarının işlevsel olduğunu
varsayar.
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6. Kitle İletişim Kuramları (Bıçakçı, 2002: 107): Bu kurama göre kişiler medyayı
öznel tercihlerine (medyanın nasıl ve ne zaman izlendiği) göre izlemektedir. İzler
kitlenin ortak tercihlerinin belirlenmeye çalışıldığı medya izleme araştırmaları, halkla
ilişkiler için de veri oluşturmakla birlikte herhangi bir kişinin kurum ya da ürün
hakkında olumlu ya da olumsuz haberlerin ne kadarını izlediğini ölçmek zordur ve
diğer taraftan mesajın iletişim aracına uygun olması kişinin onu mutlaka alımlayıp
hatırlaması anlamına gelmez. Dolayısıyla kurumların bireye doğrudan ulaşabilen
bireysel medyayı kullanmaları kitlesel medyayı kullanmalarına göre daha gerçekçi
sonuçlar vermektedir. Bireyi tanıyarak ona uygun mesajlar üretmek mesajın birey
tarafından dikkate alınmasını sağlar.

6.1.1. Sistem Teorisi ve Halkla İlişkiler
Sistem teorine göre organizasyonlar açık ve kapalı sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır
ve nitelikleri itibarıyla farklı olan bu iki tür organizasyon için yapılacak halkla ilişkiler
yaklaşım (: yöntem) ve uygulamaları da farklılaşmaktadır (Theaker, 2006: 84).
Sistem teorisine göre çevresiyle iletişimi asgari düzeyde olan kapalı sistemler ve
çevresiyle iletişimi esnek olan açık sistemler olarak yapılan ayrıma karşın gerçek hayatta tam
olarak ne kapalı ne de açık bir sistemden söz etmek çok olanaklı değildir (Theaker, 2006: 84).
Dikkat edilirse sistem teorisi organizasyon ile çevre arasındaki iletişime göre
kurulmuştur ve bu iletişim biçiminin belirlenmesinde çıkış noktası organizasyonun tutumu
olarak kodlanmıştır. Başka bir ifadeyle sistem teorisinde organizasyonun çevreye ne kadar
açık olup olmadığı temel meseledir. Ancak günümüz koşullarında sürekli geliştirilen yeni
iletişim teknolojilerinin ve bunların bir sonucu olarak çevreden gelen farklı ve çok sayıda
enformasyonun belirlediği yeni çevre, bir organizasyonun çevre ile iletişiminde kararlı
olmaya çalıştığı temel tutumu (çevreye açık olma derecesi) ne olursa olsun bu temel tutumunu
sürekli aynı biçimde sürdürebilmesine olanak vermemektedir. Çevre çeşitli unsurlarıyla bir
organizasyon için daima baskı grupları yumağıdır ama toplumsallaşmanın tamamen
teknolojiye ve dolayısıyla bu yeni teknolojilerle belirlenen iletişime dayalı olarak kurulduğu
günümüz dünyasında çevre oldukça fazla sayıda ve dağınık (birbirinden çok farklı
konulardaki baskı grupları) baskı grupları ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla sistem teorisinin
varsaydığı gibi organizasyonların doğrudan açık ve kapalı sistemler olarak ayrılması,
günümüz koşullarında organizasyon ile çevre arasındaki iletişimi belirleyici temel
parametreler organizasyondan çok çevreyle ilişkili olduğundan ve dolayısıyla organizasyonun
bu iletişimin belirlenmesindeki merkezi rolü azaldığından, çok da uygun görünmemektedir.
Gerçek hayatta da her dönemde organizasyonlar görece olarak az ya da çok açık ya da az ya
da çok kapalı sistemler olarak var (Theaker, 2006: 84) olmalarına karşın günümüzde bu iki
ayrı tür daha orta hatta birleşmekte, bu ayrım anlamsızlaşmaktadır.
Halkla ilişkiler yaklaşım (: yöntem) ve uygulamalarının organizasyonun çevreyle
iletişimine göre (açık ya da kapalı olmasına göre) farklılık göstereceğini kestirebiliriz. Sistem
teorisi üzerinden açık ve kapalı sistemlerin halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamalarına
bakalım:
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Kapalı Sistemlerde Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler, kapalı sistemlerde çevreden ancak belirgin tepkiler gelirse bu çevreye
yönelik bazı yaklaşım (: yöntem) ve uygulamalar düzenleme gayretine girer. Başka bir
ifadeyle kapalı sistemlerde halkla ilişkiler yöntem ve uygulamaları tepkisel yani reaktiftir
(Theaker, 2006: 84).
Kapalı sistemlerde (reaktif) halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları(Theaker, 2006:
84-85):
•
•
•
•

Kuruluşa yakın paydaş ve kitlelere yöneliktir.
Vurgu kuruluşun/organizasyonun kararlarını bildirmek üzerinedir.
Dikkate alınan geri bildirimler sadece bilgi aktarımını daha verimli hale
getirecek olanlardır.
Halkla ilişkiler uzmanları kuruluşun/organizasyonun karar alma süreçleri
içerisinde yer almazlar ve yalnızca kuruluşun kararlarının kamuoyuna
bildirimden sorumludurlar. Dolayısıyla iletilerin içeriğinden çok nasıl yani
“ne” sorusundan çok nasıl söyleneceği ile ilgilidirler.

Kapalı sistemlerde halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları bu nitelikleri taşıyorsa
ortaya zorunlu iki sonuç çıkmaktadır (Theaker, 2006: 85):
1. Halkla ilişkiler çevresel faktörleri etkilemeye ve değiştirmeye yöneliktir.
2. Merkezi mesele çevreyi etkilemek ve değiştirmektir başka bir ifadeyle çevre
etki altına alınabilir ve dolayısıyla kuruluşun kendine özeleştiri yapması ve
çevreye göre değişmesi söz konusu değildir.
Açık Sistemlerde Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler, açık sistemlerde çevreden gelen belirli güçlü tepkilere göre değil
çevreden gelebilecek (yani potansiyel) farklı nitelikteki ve güçteki çeşitli tepkilere göre bazı
yaklaşım (: yöntem) ve uygulamaları önceden belirleme gayretine girer. Başka bir ifadeyle
açık sistemlerde halkla ilişkiler yöntem ve uygulamaları, olası (potansiyel) çevresel
değişimleri önceden kestirip organizasyonda ve çevrede gerekli değişimleri sağlamaya
yönelen proaktif yönelimlerdir (Theaker, 2006: 85). Proaktif yönelim, potansiyel olumsuz
risklerin (ve krizlerin) azaltıldığı ya da yok edildiği yani kuruluş için önlemlerin önceden
alındığı bir süreci ifade eder.
Açık sistemlerde (proaktif) halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları (Theaker, 2006:
85-86):
•
•
•
•

Kuruluşla ilgili paydaşlar ve kamularla iletişim esastır.
Vurgu karşılıklı katılım üzerinedir.
Karşılıklı katılıma dayanan iletişim sonucunda paydaşlar ve kamular
değişebilir ama organizasyonun kendisi de değişebilir.
Amaçlanan hem organizasyona hem de paydaşlar ile kamulara uyan ve her iki
tarafın da onayladığı hedefleri belirlemektir.
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•

•
•

•

•

Taraflar çıkarları itibarıyla farklı bakışa sahip olduklarında, proaktif yaklaşım
ve uygulamalar, herhangi bir sorun ortaya çıkmadan gerekli değişikliklerin
yapılmasına olanak tanıdığından önemlidir.
Tüm paydaşlar ve kamulardan gelen geri bildirimler dikkate alınır.
Halkla ilişkiler uzmanları kuruluşun/organizasyonun karar alma süreçleri
içerisinde yer alırlar. Halkla ilişkiler uzmanları kuruluşun/organizasyonun
karar alma mekanizmasında temel unsurdurlar.
Organizasyon araştırmalara göre hareket eder. Araştırmaların işaret etiği içsel
ve dışsal değişiklikler dikkate alınarak organizasyonun stratejik çerçevesi
belirlenir.
Proaktif yaklaşım ve uygulamalar için özellikle internet, tartışma grupları
oluşturulması yoluyla paydaşların fikirleri hakkında bilgi edinmeyi
kolaylaştırdığından halkla ilişkiler uzmanlarına büyük fayda sağlamaktadır.

6.2. Çağdaş Halkla İlişkiler Sürecinin İşleyişi
Bu süreç sırasıyla sorunun tanımlanması ile başlar, sonra planlama ve programlama ile
ve daha sonra uygulama ile devam eder ve programın değerlendirilmesi ile son bulur. Ancak
bir organizasyona ilişkin bir son nokta olarak duran değerlendirme aşaması, bu
organizasyonla bağıntılı gelecek diğer organizasyonlar için bir geri besleme anlamına
geldiğinden yeniden bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Halkla ilişkilerin sürekliliğe dayalı
olduğunu ve dolayısıyla biten bir organizasyonun ilgili gelecek organizasyonlara bağıntısının
önemini anımsarsak bu son aşamanın bir organizasyonda aslında bir son noktası anlamına
gelmediğini kavrayabiliriz.
Bu aşamalar:
1. Sorunun tanımlanması ya da Durum Analizi (Gürüz, 1995: 10-11): Bu ilk
aşamada örgütün amaçları ve çalışmaları ile ilgili bilgi, görüş, tutum ve davranışlar
izlenir ve çözümlenir. Kaynak taraması, soruşturma, anket gibi teknikler
kullanılmaktadır. Bu aşama “şimdi ne oluyor?” sorusuna yanıt arar. Bu aşamada
gerekenler:
• Örgütün çalışmasından etkilenebilecek ve diğer taraftan örgüt
çalışmalarını etkileyebilecek kişi ve grupların duygu, düşünce, tutum ve
davranışlarının araştırılmasıdır.
• Örgüte ilişkin verilerin ortaya çıkarılmasıdır.
• Sorun alanlarının saptanmasıdır.
• Gereksinim duyulan araç ve yöntemlerin belirlenmesidir.
• Örgüt ve onun hedef kitlesi ile ilgili tanıtıcı bilgilerin toplanıp
değerlendirilmesidir.
2. Planlama ve Programlama ya da Strateji (Gürüz, 1995: 11): Örgüt politika ve
programlarıyla ilgili bilginin oluşturulduğu bu aşamada planlama kısmında
durum değerlendirmesi, hedef kitlenin tanımlanması, iletişim araç ve tekniklerinin
seçimi, bütçeleme ve sonuçları değerlendirme söz konusu iken programlamada
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amaçları, yöntemleri ve stratejileri etkileyen kararların alınması söz konusudur.
Planlama ve programlamada ilkin çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerle
geleceğe dönük stratejik ve taktik planlar hazırlanır. Planlama kısmında
yanıtlanması gerekenler:
• Şu anda ve gelecekte halkla ilişkiler konusunda ne yapılmak istendiğidir.
• Halkla ilişkiler konusunda yapılacakların nasıl ve ne zaman yapılacağıdır.
• Kimlere dönük bir etkinlik düzenleneceği ve kimler tarafından
yürütüleceğidir.
3. Uygulama ya da Yürütme (Gürüz, 1995: 11-12): Uygulamada örgüt-çevre-örgüt
etkileşimi somutlaştırılır. Kamuoyunda organizasyona ilişkin olumlu bir imaj
oluşturmak üzere belirlenmiş hedef kitlelere çeşitli araç, yöntem ve tekniklerle
mesajlar verilerek ulaşılmaya çalışılır ki bu aşamada halkla ilişkiler ve reklam
ajansları genellikle bir arada çalışırlar.
4. Programın Değerlendirilmesi ya da Değerleme (Gürüz, 1995: 12): Bu aşamada
aslında hedef kitlelerle örgüt arasındaki etkileşim oldukça etkin biçimde sağlanır,
çünkü hedef kitlelerden alınan geri bildirimin değerlendirilmesi söz konusudur. Bu
aşamada:
• Organizasyonda kullanılan araçların ve mesajların hedef kamulara
uygunluğu denetlenir.
• Stratejik grupların örgüt hakkındaki düşüncelerini açığa çıkartılır ve aynı
zamanda yönetimin bu gruplar hakkındaki düşünceleri öğrenilir.
• Örgütsel amaçların gerçekleşme derecesi saptanır.
• Sonuç olarak halkla ilişkiler faaliyetleri ile sonuçları arasındaki uygunluk
değerlendirilir.

6.3.

Halkla İlişkilerin Nitelikleri

1. Halkla ilişkiler sürekliliğe ve sabırlı olmaya dayanan iki yönlü iletişimdir (Tortop,
1998: 24): Halkla ilişkiler tek yönlü olarak kurulamayacağından hedef kamulardan
geri bildirimler önemlidir. Hedef kamular halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin
olumlu ve olumsuz tepkilerde bulunmakla kalmaz, aynı zamanda bu organizasyonu
hareket etmeye/eyleme geçirmeye yönelik etki oluşturmaya yönelir. Dolayısıyla halkla
ilişkilerde hedef kamularla sürekli ve sabırlı ilişki içinde olmak kaçınılmazdır.
Halkla ilişkilerin süreklilik ve sabırlılık niteliği başka bazı kaynaklarda devamlılık ve
tekrarlama ilkesi ile sabır ve açıklık ilkesi olarak da geçmektedir (İşçi, 2002: 99).
2. Halkla ilişkiler haberleşme temeline dayanır (Tortop, 1998: 25): Communication
sözcüğü Türkçeye haberleşme ya da iletişim olarak çevrilidir ve Latince ortak kılmak
anlamına gelen “communicare” fiilinden köken alır.
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Kökeni itibarıyla haberleşme sözcüğünü tekrar incelersek haberleşmenin özde halkla
ilişkilerin karşılıklılık/ortaklaşalık ilkesini yerine getirebilecek bir yapıda ve yetenekte
olması gerektiğini kavrarız.
3. Halkla ilişkilerde hedef kamuların her biri farklı yapı ve nitelikler taşımaktadır
(Tortop, 1998: 34): Halkla ilişkilerde hedef kamulardan önceki derste söz edilmişti.
Halkla ilişkiler organizasyonuna göre (amaçları, hedefleri, maliyet vs. ye göre) halkla
ilişkiler planında kuruluşun hedef kamularından yalnızca birine ya da birden fazlasına
ya da tüm hedef kamularına hedef kitle olarak yer verilebilir.
Bu farklı hedef kamuların yapı ve özellikleri dikkate alınmaksızın halkla ilişkiler
organizasyonunun yöntemi oluşturulamaz ve uygulamaları da başarıya ulaştırılamaz.
4. Halkla ilişkilerde verimlilik sağlanabilmelidir (Tortop, 1998: 38): Halkla ilişkilerde
verimliliği saptamak ya da ölçmek oldukça zordur.
Kuruluşlar halkla ilişkiler organizasyonlarına başvururken amaçları kısa dönemde kar
elde etme ya da kısa dönemde kuruluş için olumlu imaj geliştirme, beğeni kazanma
değildir. Halkla ilişkiler uzun erimli bir süreçtir ve kazanımları da kısa bir dönem
içinde ortaya çıkarılamaz.
Belirli bir kuruluşun halkla ilişkilerin kendisine ne kazandırdığına ilişkin olarak
araştırmalar yaptırması gerekir. Zaten halkla ilişkiler süreci, 1. araştırma, 2. planlama,
3. uygulama, 4. değerlendirme (değerlendirme de bir araştırma sürecidir)
aşamalarından oluşmaktadır ki hem 1. hem de 4. aşamada araştırma süreçleri
hakimdir. Dolayısıyla organizasyonun başlangıcında kuruluş hedef kamular nezdinde
nerede ve nasıl konumlandırıldığını görebilmeli ki planlarını ona göre oluşturması
gerekir ve diğer taraftan organizasyonun bitiminde de nerede ve nasıl
konumlandırıldığını görebilmelidir ki bir sonraki organizasyon için olası yanlış, hatalı
anlaşılmaları en az düzeye indirebilsin. Bu araştırmalar yalnızca kuruluşun hedef
kamularına yönelik değildir. Kuruluş organizasyon kapsamında ilgili her tür unsuru
analiz eden ve değerlendiren araştırmalara yer verebilir, yer vermelidir.
5. Halkla ilişkilerde yöntem önemlidir (Tortop, 1998: 38): Halkla ilişkilerde çalışma
biçimi olarak da adlandırabileceğimiz yöntem ile çalışmalar planlı bir biçimde
hazırlanabilir. Olayların sistemli olarak araştırılması, analizi ve ölçülmesiyle halkla
ilişkiler uygulamaları planlı olarak oluşturulabilir.
Yöntem, izlenecek yol yani nelerin nasıl yapılacağı anlamına gelmektedir.
6. Halkla ilişkilerde bulunan yönetimin yapısı kuruluşun niteliğine göre farklılık
gösterebilir (Tortop, 1998: 39): Tortop, kamu kuruluşları içindeki niteliksel farkların
doğal olarak halkla ilişkiler uygulama usullerinde farklılık oluşturacağını
belirtmektedir.
Diğer taraftan kamu kuruluşları ile özel kuruluşların nitelik olarak çok farklı
olduklarını bildiğimizden kamuda ve özelde farklılaşan yönetim yapılarının da farklı
halkla ilişkiler uygulama usullerini gerektirdiğini biliriz.
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7. Hedef kamuların eğitim düzeyi halkla ilişkiler faaliyetlerini etkilemektedir
(Tortop, 1998: 39): Hedef kamuların eğitim düzeyleri, kuruluşun yönetimi ile hedef
kamuları arasındaki haberleşmenin niteliğini ve niceliğini belirleyen unsurlardan
birisidir.
8. Halkla ilişkiler siyasal rejim ile ilgilidir (Tortop, 1998: 39): Ülkelerin
yönetimlerinde demokrasinin gereklerini ne derecede yerine getirdikleri başka bir
ifadeyle köklü bir demokratik siyasal düzene sahip olup olmadıkları o ülkelerde
uygulanan halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır. Demokratik olmayan
otokratik yapılarda halkla ilişkiler faaliyetleri güçlü değildir, ancak demokratik siyasal
düzeni oturmuş ülkelerde halkla ilişkiler faaliyetleri hareketli ve etkilidir, sonuç olarak
güçlüdür.
9. Baskı gruplarının çokluğu ve çeşitliliği başka bir ifadeyle niceliği ve niteliği
halkla ilişkileri etkilemektedir (Tortop, 1998: 39-40): Tortop, özellikle farklı
ekonomik faaliyetlerin bulunduğu çok yönlü bir ekonomik yapı içinde sayısal (nicelik)
ve çeşitlilik (nitelik) olarak farklı baskı gruplarının var olabileceğini ifade etmektedir.
10. Halkla ilişkilerin esaslarından biri de uzmanlığa dayalı olmasıdır (Tortop, 1998:
40-41): Halkla ilişkiler, konusunda özel eğitim görmüş kimselerin yapması gereken bir
faaliyet alanıdır. Halkla ilişkiler alanında çalışanlar doğrudan hedef kamularla iletişim
kuran kişilerdir, dolayısıyla bu kişiler hedef kamuların desteğini kazanmak üzere
gereken faaliyetleri kurabilen ve uygulayabilen ve bu faaliyetler için gerekli olanakları
sağlayabilen yapıya ve yeteneğe sahip olmak durumundadır.
11. Halkla ilişkiler ekonomik kalkınma üzerinde etkilidir (Tortop, 1998: 41-43):
Ekonomik kalkınma halkın desteğini gerektirmektedir. Dolayısıyla hedef kamuların
taleplerini değerlendirmek önemlidir. Ancak diğer taraftan bu destek, hedef kamuları
organizasyonlara dahil ederek katkılarından faydalanmak, onlarla işbirliği geliştirmek
ve onlarla birlikte bir örgütleşme oluşturmak yoluyla başka bir ifadeyle kuruluşun
hedef kamularında bir toplum duygusu oluşturabilmesiyle kolayca alınabilecektir.
12. Halkla ilişkiler hukuki olarak değeri (Tortop, 1998: 43-44): Halkla ilişkiler
yönetimi hedef kamulara bilgi verme ve onları aydınlatmaya yönelmektedir. Ancak
hedef kamuların yanlış bilgi alması ya da maddi/manevi zarar görmesi söz konusu ise
hedef kamular tarafından hukuki bir süreç başlatılması bizim ülkemizde olmamakla
beraber Fransız Danıştayı 12 Haziran 1953’te verdiği bir kararda, yönetimin yanlış
bilgi vererek vatandaşı yanıltmasından dolayı, sorumluluğunu kabul etmektedir. Şunu
söylemek gerekir ki halkla ilişkiler yönetimi, hedef kamularına verdiği bilgilerin
doğruluğunu garanti edecek bir tutum içinde olmalıdır.
Başka bazı kaynaklar halkla ilişkilerde doğru bilgi vermenin gereğini/niteliğini halkla
ilişkilerde inandırıcılık ve doğru bilgi vermek ilkesi olarak ele almaktadırlar (İşçi,
2002: 97). İnandırıcılık doğru bilgi vermekle ilgilidir ancak doğru bilgi vermeyi aşan
bir anlam içermektedir. İnandırıcılığın sağlanabilmesi için doğru bilgi vermenin yanı
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sıra hedef kamuların iyi tanınması (ki yukarıda 3. madde olarak verilen halkla
ilişkilerde hedef kamuların her birinin farklı yapı ve nitelikler taşıdığı şeklindeki
halkla ilişkilerin niteliği bu kapsamda değerlendirilebilir.) ve halkla ilişkilerin uzman
kişilerce yapılması (ki yukarıda 10. maddede yer alan halkla ilişkilerin uzmanlık
gerektiren niteliği bu kapsamda değerlendirilebilir.) gereklidir.
Gene halkla ilişkiler yönetiminin hedef kamularına verdiği bilgilerin doğruluğunu
garanti edecek bir tutum içinde olması gerekliliği de başka kaynaklarda sorumluluk
ilkesi (İşçi, 2002: 100) olarak değerlendirilmektedir.
Nuri Tortop’un “Halkla İlişkiler” kitabından yararlanarak yazdığımız bu kısımda halkla
ilişkiler Tortop tarafından devletle ve hükümetle ilişkili yönetimler bazında anlatılmasına
rağmen, bu metinde yapılan açıklamalar günümüz koşullarına dayanılarak (özel sermayenin
yükselen konumu ve özel kuruluşların halkla ilişkilerde daha aktif olmaları dikkate alınarak)
devlet kuruluşları ve özel kuruluşlar olarak ayrım yapmadan genel çizgiler içinde verilmeye
çalışılmıştır.

106

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çağdaş halkla ilişkiler ve temel yaklaşım ve uygulamalarını ona yaslayan kriz ve risk
iletişiminin kurumsal yapısını ortaya koyabilmek ancak çağdaş halkla ilişkilerin ilgili olduğu
kuramları, süreçlerinin aşamalarını ve niteliklerini kavramakla olanaklıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler alanında yer alan kuramlardandır?
a. Sistem kuramları
b. Bilgi ve davranış kuramları
c. Toplumsal alışveriş kuramı
d. Kitle iletişim kuramları
e. Hepsi
2. Halkla ilişkilerde dört temel basamaktan ilkini hangisi oluşturur?
a. Durum analizi (sorunun tanımlanması)
b. Strateji (planlama ve programlama)
c. Yürütme (uygulama)
d. Değerleme (Programın değerlendirilmesi)
e. Hiçbiri
3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin strateji (planlama ve programlama)
basamağında ele alınan bir husus değildir?
a. Örgütün çalışmalarından etkilenecek kişi ve grupların davranışlarının
araştırılması
b. Geleceğe dönük stratejik taktik ve planlar
c. Şu anda ve gelecekte halkla ilişkiler konusunda ne yapılmak istendiği
d. Kimlere dönük bir etkinlik düzenleneceği
e. Etkinliğin kimler tarafından yürütüleceği
4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yürütme (uygulama) basamağında
gerçekleştirilen bir husus değildir?
a. Hedef kitlelere mesajlar iletme
b. Geleceğe dönük stratejik taktik ve planlar tasarlama
c. Hedef kitlelere mesajları iletmek üzere çeşitli iletişim araç, yöntem ve tekniklerini
kullanma
d. Halkla ilişkiler ajansları ile işbirliği
e. Reklam ajansları ile işbirliği
5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin durum analizi (sorunun tanımlanması)
basamağında saptanan bir husus değildir?
a. Örgütün çalışmalarından etkilenebilecek ve örgütü etkileyebilecek kişi ve
grupların tutum ve davranışlarının araştırılması
b. Örgüte ilişkin sorun alanlarının saptanması
c. Etkinliğin kimler tarafından yürütüleceği
d. Örgütün hedef kitlesi ile ilgili tanıtıcı bilgiler toplama
e. Örgüt ile ilgili tanıtıcı bilgiler toplama
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6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin değerleme (programın değerlendirilmesi)
basamağında denetlenen bir husus değildir?
a. Örgütsel amaçların gerçekleşme derecesi
b. Halkla ilişkiler faaliyetleri ile sonuçları arasındaki uygunluğun denetlenmesi
c. Mesajların hedef kitleye uygunluğunun denetlenmesi
d. Hedef kitlelere mesajları iletmek üzere çeşitli iletişim araç, yöntem ve
tekniklerini kullanma
e. Stratejik grupların örgüt hakkındaki düşüncelerinin açığa çıkarılması
7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kapalı sistemlerde proaktif halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılır.
b. Kapalı sistemlerde reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler yöntemlerinden
faydalanılır.
c. Kapalı sistemlerde hem proaktif hem de reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler
yöntemlerinden faydalanılır.
d. Kapalı sistemlerde faydalanılan halkla ilişkiler yöntemleri ne proaktif ne de reaktif
(tepkisel) tir.
e. Kapalı sistemlerde halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılmaz.
8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Açık sistemlerde proaktif halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılır.
b. Açık sistemlerde reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılır.
c. Açık sistemlerde hem proaktif hem de reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler
yöntemlerinden faydalanılır.
d. Açık sistemlerde faydalanılan halkla ilişkiler yöntemleri ne proaktif ne de reaktif
(tepkisel) tir.
e. Açık sistemlerde halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılmaz.
9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kapalı sistemlerde proaktif halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılır.
b. Kapalı sistemlerde hem proaktif hem de reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler
yöntemlerinden faydalanılır.
c. Kapalı sistemlerde reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler yöntemlerinden
faydalanılır.
d. Açık sistemlerde reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler yöntemlerinden faydalanılır.
e. Açık sistemlerde hem proaktif hem de reaktif (tepkisel) halkla ilişkiler
yöntemlerinden faydalanılır.
10. Halkla ilişkiler hangi niteliğe dayalı değildir?
a. Süreklilik

b. Sabırlılık

c. Verimlilik d. Yönteme bağlılık e. Tesadüfilik
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7. KRİZ ve RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİNİN YASLANDIĞI
ÇAĞDAŞ HALKLA İLİŞKİLERDE İŞLEVSEL BOYUT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Halkla İlişkilerin Temel İşlevleri
7.2. Halkla İlişkilerde Kalitenin Sağlanması
7.3. Halkla İlişkilerde 7C Modeli
7.4. Halkla İlişkilerde İletişim ve Mesaj Stratejisi
7.5. Halkla İlişkilerde Mesaj ve Haberin Oluşturulması
7.6. Halkla İlişkilerin Temel Faaliyet Alanları
7.7. Halkla İlişkilerin Reklam ve Propagandadan Temel Farkları
7.8. Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hangisi kriz ve risk iletişiminin işlevlerindendir?
a. Yalnızca siyasal destek sağlamak
b. Yalnızca olumlu bir örgüt imajı oluşturmak
c. Yalnızca yönetsel politikalar oluşturmak
d. Yukarıdakilerin tamamı kriz ve risk iletişiminin işlevleridir.
e. Yukarıdakilerin hiçbiri kriz ve risk iletişiminin işlevleri arasında değildir.
2. Kriz ve risk iletişiminde mesaj hangi bakımdan önemlidir?
1. Mesaj anlamlı olmalıdır.

2. Mesaj anlaşılabilir olmalıdır.

3. Mesaj inandırıcı olmalıdır.

4. Mesaj hatırlanabilir olmalıdır.

a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1 ve 2 Mesaj
Yalnızca 1, 2 ve 3
Yalnızca 2 ve 3
Yalnızca 2, 3 ve 4
1, 2, 3 ve 4

Yanıtlar:
1. D
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Halkla İlişkilerin Temel Halkla ilişkilerin işlevsel öneminin Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
İşlevleri
anlaşılması
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması
Halkla İlişkilerde Kalitenin Halkla ilişkilerde kaliteyi sağlayacak Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
Sağlanması
unsurların anlaşılması
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması
Halkla
Modeli

İlişkilerde

7C Etki ve imaj yönetimini başarılı Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
kılacak unsurların anlaşılması
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

Halkla İlişkilerde İletişim
ve Mesaj Stratejisi

Halkla ilişkilerde mesajın stratejik Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
biçimde nasıl oluşturulabileceğinin halkla ilişkiler uygulamalarının takip
anlaşılması
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

Halkla İlişkilerde Mesaj ve Halkla ilişkiler mesajlarının haber
Haberin Oluşturulması
değeri kazanması için hangi hedeflere
yönlendirilmesi gerektiğinin
anlaşılması
Halkla İlişkilerin Temel
Faaliyet Alanları

Halkla ilişkilerin temel
alanlarının öğrenmek

Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

faaliyet Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

Halkla İlişkilerin Reklam Kriz ve risk iletişimde reklam ve
ve Propagandadan Temel propagandaya yönelik nasıl bir mesafe
Farkları
konulması gerektiğini anlaşılır kılmak
üzere kriz ve risk iletişimi için temel
referans noktalarını oluşturan halkla
ilişkilerin reklam ve propagandadan
farklarınınanlaşılması

Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

Halkla
Kullanılan
Yöntemler

Canlı derslerin takip edilmesi, çağdaş
halkla ilişkiler uygulamalarının takip
edilmesi, notların ders öncesinde
okunmuş olması

İlişkilerde Kriz ve risk iletişimi için temel
Araç
ve referans noktalarını oluşturan halkla
ilişkilerin
kullandığı
araç
ve
yöntemleri öğrenmek
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Anahtar Kavramlar





Kalite
İmaj ve etki yönetimi
Mesaj stratejisi
Haberi oluşturma
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Giriş
Bu bölümde halkla ilişkilerin bir önceki derste ele aldığımız kavramsal (teorik)
boyutundanpratik (uygulama) boyutuna geçiş yapılacaktır. Böylece kriz ve risk iletişimi için
temel referans noktalarını oluşturan halkla ilişkilerin nasıl işlevsel hale geldiği ortaya konulacaktır.
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7.1. Halkla İlişkilerin Temel İşlevleri
“İletişim ve Halkla İlişkiler, Eleştirel Bir Yaklaşım” kitabında İlker Bıçakçı, kurumsal
yapılanma içinde halkla ilişkilerin temel işlevlerini şu şekilde sıralamıştır (Bıçakçı,2002: 97):
1. Programlama: Sorunların ve fırsatların analizini, etkinliklerin önerilmesini ve
planlanmasını içerir.
2. İlişki yönetimi: İlgili kamularla ilişkiler kurulması ile bunların sürdürülmesini kapsar.
3. Yazım ve yayın: Rapor, kitapçık, ürün katoloğu, basın bülteni vs hazırlanıp
yayımlanmasını içerir.
4. Haber verme: Medya ile karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirerek
kurumsal haberleşmenin sağlanmasını kapsar.
5. İletişim ürünleri oluşturma: Çeşitli yayınlar, film, çoklu ortam programları ile bunların
kullanımlarının planlanmasını içerir.
6. Özel etkinlikler yapma: Basın konferansları, sergiler ve özel gösteriler, yıldönümü
kutlamalarının gerçekleştirilmesini içerir.
7. İnsan insana iletişim kurma: Yüzyüze iletişim becerilerinin kullanılmasını içerir.
8. Araştırma ve değerlendirme yapma: Program planının değerlendirilmesini ve
uygulamanın etkinliğinin denetlenmesini içerir.
Halkla ilişkilerin işlevlerini Ayhan Biber ise “Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve”
kitabında şu şekilde sıralanmıştır (Biber, 2004: 63-80):
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Katılımın sağlanması
Örgüt kültürünün oluşturulması ve benimsetilmesi
Tanıma ve tanıtma çalışmalarının koordinasyonu
Olumlu bir örgüt imajının oluşturulması
Siyasal destek sağlanması (ki lobi çalışmaları da siyasal destek sağlamaya yönelik
çabalardır.)
Nitelikli insan kaynağının sağlanması
Yönetsel politikaların oluşturulması
Toplumsal değişimin yönünün belirlenmesi (ki burada çevrede meydana gelen
değişimin yönü belirlenerek gerekirse örgütün çevredeki bu değişime uyarlanması
söz konusudur ve halkla ilişkiler çabası gene bu değişimin ortaya çıkardığı yeni
davranışları kazandırma ve değişen grupların birbirleriyle uzlaşma yeteneklerini
geliştirerek uzlaşı için uygun ortamı yaratmaya yönelir.)
Kriz yönetimi
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7.2. Halkla İlişkilerde Kalitenin Sağlanması
Halkla ilişkilerde kalite (Kadıbeşegil, 2004: 101):
1. Her şeyden önce halkla ilişkiler eğitimini ve bu eğitimin de kaliteli olmasını
gerektirmektedir.
2. Halkla ilişkiler eğitimindeki kalite bu konuda nitelikli insan gücünün yetişmesine
olanak tanıyacaktır.
3. Halkla ilişkilerde nitelikli insan gücü bir taraftan hizmet üretim süreçlerinin
iyileştirilmesini diğer taraftan meslek örgütlerinin güçlendirilmesini sağlayacaktır.
4. Hizmet üretim süreçlerinin iyileştirilmesi müşteri memnuniyetini sağlarken meslek
örgütlerinin güçlendirilmesi meslek etiğinin yaygınlaşmasına olanak tanıyacaktır.
5. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiğinin yaygınlaşması bir arada yaşam kalitesinde
belirli bir yükselmeyi beraberinde getirecektir.

7.3. Halkla İlişkilerde 7C Modeli
İnan, Bromley’in “Reputation, Image andImpression Management” (Algılama, İmaj
ve Etki Yönetimi) adlı kitabında yer alan ve halkla ilişkiler iletişiminde 7C ile formüle edilen
modeli şu şekilde aktarmaktadır (İnan, 2009: 60):
1. Credibility (Güvenirlik): İletişimin inanç ortamında başlamasıdır.
2. Context
(Koşullar):
İletişim
programının
çevrenin
şartlarına
uygun
olarakgeliştirilmesi gerekliliğidir. Etkili iletişim için destekleyici çevre koşullarının
önemli olduğunu ve dolayısıyla iletilen mesajların çevre koşulları ile örtüşmesi
gerekliliğini ifade eder. Örneğin kitle iletişim araçları günlük yaşamın sözcüklerini ve
değer ifadelerini kullanmaktadır.
3. Content (İçerik): Mesajın, alıcıların değer sistemleri ile uyumlu olmasını ve onlar
için bir anlam içermesini anlatır. Dolayısıyla mesajın içeriği hedef kitleyi
belirlemektedir.
4. Clarity (Açıklık): Mesaj, hem gönderici hem de alıcı için aynı anlamı taşıyacak
şekilde açık ve basit olarak ortaya konulmasıdır. Açıklayıcı ve basitleştirici tema ve
sloganlarla karmaşık konuların desteklenmesi gerekir. Mesajın ne kadar çok kişiye ya
da hedef kitlelere ulaşması isteniyorsa o ölçüde açık ve basit olması gerekir.
5. Continuity- Consistency (Devamlılık ve İstikrar): İletişim süreklilik talep eden bir
süreç olması ve dolayısıyla hedef kitlelerin ikna edilmesi sırasında tekrarın merkezi
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önemde bir unsur olmasıdır. İletişimin başarısı çeşitli şekillerde tekrar öğrenmeye ve
ikna etmeye dayalıdır.
6. Channels (İletişim Kanalları): Zor, zaman harcayıcı ve pahalı olabileceğinden yeni
kanalların oluşturulması yerine alıcının hali hazırda kullandığı ve güvendiği kanalların
kullanılması gerekliliğidir. Değişik mesajlar içinse değişik kanalların kullanılması
gerekebilir.
7. Capability of theAudience (Hedef Kitlenin Yeterliliği): İletişimin etkili olabilmesi
alıcının da çabasını gerektirdiğinden alıcının/hedef kitlenin bu çabayı gösterebilecek
belirli bir yeterlilikte olması anlatılmaktadır. Hedef kitlenin yeterliliği ile anlatılmak
istenen alışkanlıklar, okuma kabiliyeti ve ön bilgi sahibi olmaktır.

7.4. Halkla İlişkilerde İletişim ve Mesaj Stratejisi
İnan, halkla ilişkilerde iletişim stratejisinin eylem programını desteklediğini ve şunları
kapsadığını bildirmektedir (İnan, 2009: 51):
•
•
•

İç ve dış hedef kitlelerin bilgilendirilmesi
Destek ve kabulün sağlanması için hedef kitlelerin ikna edilmesi
Gerekli isteklerin eyleme dönüşebilmek üzere hedef kitlelerin eğitilmesi

İnan, iletişim ve mesaj stratejileri konusunda Johnson ve Johnson firmasının 1982
yılında Tylenol krizi ile ilgili iletişim stratejisini örnek olarak vermekte ve buna göre Johnson
ve Johnson firması iletişim stratejisinin unsurlarını sıralamaktadır (İnan, 2009: 51-52):
1. Hedef kitleler
2. Mesaj stratejisi
3. Medya stratejisi
Mesaj stratejisi, konuya duyarlı hedef kitleleri çekmek ve onları, ürünün/hizmetin
onların eğilimleri ile ilişkililiği/uygunluğu konusunda bilgilendirmek amacını taşır ve bu
mesaj stratejisi ile pazarlama iletişimi etkinliklerinde neyin, nasıl söyleneceği ile ilişkili
çerçeve kurulur (İnan, 2009: 52). İnan, mesajın düzgün olarak şekillendirilmesinin, halkla
ilişkiler iletişim örgüsünün sağlıklı ve düzgün işlemesi için ön koşul olduğunun altını
çizmektedir (İnan, 2009: 52)
Medya seçiminde mesaj faktörünün de önemli olduğunu belirten İnan, yoğun teknik
bilgi içeren mesajların dergiler ya da doğrudan pazarlama medyası aracılığıyla ama görsellik
unsuru ağır basan mesajların televizyon aracılığıyla iletilmesinin daha uygun olduğunu
belirtmektedir (İnan, 2009: 52).
İnan, halkla ilişkilerde hedeflenen mesajı ve mesaj stratejisini kontrol etmek üzere
geliştirilmiş olan ve Tucker, Derelian ve Rouner’in“PublicRelationsWriting” (Halkla İlişkiler
Yazımı) adlı kitaplarında yer alan beş aşamalı tabloyu aktarmaktadır (İnan, 2009: 57-58):
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1. İletişim uygun mu?
• Mesajı gönderen için
• Mesajı alan için
2. Mesaj anlamlı mı?
• Konuyla bağıntılı mı?
• Alıcının istek, ilgi ve ihtiyaçlarını karşılıyor mu?
3. Mesaj hatırlanabilir mi?
• Deyim ya da benzetmeler var mı?
• Görsel-işitsel unsurlarla desteklenmiş mi?
4. Mesaj anlaşılabilir mi?
• Asıl ve mecazi anlamı ne?
• Grafikler kullanılmış mı?
5. Mesaj inandırıcı mı?
• Hedef kitle mesajı iletene güveniyor mu?
• Sunulan iletişimin konuyla ilgili uzmanlığı var mı?

7.5. Halkla İlişkilerde Mesaj ve Haberin Oluşturulması
Brody’nin “PublicRelationsWriting” (Halkla İlişkiler Yazımı) adlı kitabından aktaran
İnan, halkla ilişkilerde oluşturulan mesajların altı hedefe yönlendirildiğini belirtmektedir
(İnan, 2009: 123):
Farkındalık yaratma
Bilgi sağlama
Eğitim
Mevcut davranış, fikir ve hareketlerin pekiştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi (mevcut
davranışların tüketicilere hatırlatılması)
5. Tavır ve fikir değiştirme
6. Davranışsal değişime neden olmak

1.
2.
3.
4.

Bu altı hedef mesajın genel anlamda hedefleridir. Herhangi bir organizasyonda bazen
bunların bir kısmı olmalıdır bazen de organizasyonun farklı zaman dilimlerinde farklı mesaj
hedefleri oluşturulabilir. Sonuç olarak bir organizasyonda belirli bir zamanda bu mesaj
hedeflerinin her biri birlikte olması gerekmeyebilir.
Burada 4., 5. ve 6. maddeler aralarında çelişkili durmakla beraber anlatılmak istenen
mesajların ya 4. maddede olduğu gibi mevcut fikir ve hareketleri pekiştirmeye yönelik olması
başka bir ifadeyle mevcut davranışların tüketiciye hatırlatılması ya da 5. ve 6. maddede
olduğu gibi mevcut fikir ve/veya davranışlarda değişime yol açacak nitelikte olmasıdır.

120

Halkla İlişkiler Uzmanının Gazeteciler Konusunda Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar:
Halkla ilişkiler ile gazetecilik mesleği arasındaki ilişki ve bu iki alanın üyelerinin
birbirleriyle ilişkisi daha sonraki derslerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak burada
haberin oluşturulmasıyla ilişkili olarak halkla ilişkiler uzmanının fazla zamanı olmayan
gazeteciler konusunda dikkat etmesi gereken hususları sıralayalım (Kazancı, 2009: 354-355):
•
•
•
•
•

Gazeteciler belli konulara öncelik verirler.
Haber niteliği taşıyan mesajların zamanlamasına dikkat etmek gerekir.
Gazetecilerle daima iki yönlü iletişim sürdürülmelidir. Halkla ilişkiler
uzmanlarının gazetecilere küsmek gibi bir lüksü yoktur.
Halkla ilişkiler birimlerinde üretilen mesajlar nesnel (:objektif ) olarak haber
niteliğine sahip olmalıdır.
Haber ve olayların medyaya dikte ettirilmesi gibi bir davranış kabul edilemez.

Halkla İlişkiler Uzmanının İşlevleri(Theaker, 2006: 86-88)
•
•
•
•
•

İletişim teknisyeni
İletişim müdürü
Teşhis uzmanı
İletişimci
Sorun çözücü

7.6. Halkla İlişkilerin Temel Faaliyet Alanları (Theaker,2006: 21)
•

Şirket içi iletişim
Çalışanlarla iletişimi sağlamak
Şirket içi yazışmaları, öneri kutuları

•

Kurumsal halkla ilişkiler
Herhangi bir ürün ya da hizmet adına değil kurum adına halkla iletişim kurmak
Yıllık raporlar, konferanslar, kurumsal imaj

•

Medyayla ilişkiler
Gazete, dergi, radyo, TV ve internet mecralarında faaliyet gösteren yerel,
ulusal, uluslararası veya ticari medya kuruluşlarından gazetecilerle, uzmanlarla,
editörlerle iletişimi sağlamak
Basın bültenleri, kayıt dışı basın toplantıları, basın mensupları için düzenlenen
etkinlikler
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•

Kurumlar arası iletişim
Tedarikçiler ve perakendeciler gibi kurumlarla iletişim sağlamak
Sergiler, sektörel etkinlikler, haber bültenleri

•

Kamu işleri
Yerel ve ulusal düzeyde fikir adamlarıyla iletişim kurmak, siyasi ortamı takip
etmek
Sunumlar, brifingler, özel buluşmalar, kamuya hitap

•

Toplumla iletişim/Sosyal sorumluluk
Yöresel halkla, bunların seçtiği temsilcilerle iletişim kurmak
Fuarlar, mektuplar, spor faaliyetleri ve diğer sponsorluklar

•

Yatırımcıyla ilişkiler
Finansal kurumlar ve bireylerle iletişim kurmak
Bildiriler, brifingler, etkinlikler

•

Stratejik iletişim
Sorunların analizini yapmak ve kurumsal amaçlara yönelik çözümler
geliştirmek
Kurumun saygınlığını
araştırmalar yapmak

•

arttırmak

amacıyla

kampanyalar

düzenlemek,

Çevresel faktörleri takip
Sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimleri takip etmek
ABD’nin ekonomik durumu ve buradaki seçim yarışının ülkemiz üzerindeki
etkilerini takip ve tahmin etmek

•

Kriz Yönetimi
Acil durumlarda ve kriz durumlarında açık seçik ve doğru mesajlar iletebilmek
Büyük bir tren kazası sonrası polis, doktorlar ve yerel otoriteler adına
medyayla iletişim kurmak

•

Metin yazımı
Farklı kitlelere uygun yazılı iletişimi sağlamak
Basın bültenleri, web sayfaları, yıllık raporlar
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•

Yayım idaresi
Yayım sürecini takip, bu alanda yeni teknolojilerin kullanılması
Kitapçıklar, kataloglar, web sayfaları

•

Etkinlik yönetimi, fuarlar
Etkinlik ve fuarlar düzenlemek
Yıllık konferans, basın lansmanları ve fuarlar

7.7. Halkla İlişkilerin Reklam ve Propagandadan Temel Farkları
Halkla ilişkiler pek çok iletişim faaliyeti ile iç içe geçer, bu faaliyetler birbirlerinden
etkilenirler ya da birbirlerinin kullandığı araç ve yöntemleri kullanabilirler. Ancak farklı
iletişim faaliyetlerinin temel özellikleri birbirinden ayrıdır. Gene de günümüzde halkla
ilişkiler hala iki farklı iletişim faaliyeti ile karıştırılabilmektedir. Bunlar reklam ve
propagandadır.
Burada“ürün ve hizmetlerin promosyonunda halkla ilişkilerden faydalanılmasına
pazarlama yönelimli halkla ilişkiler (marketingpublicrelations-MPR)” (Theaker, 2006:
22) denilmekte olduğunu hatırlatalım.
Halkla ilişkiler ile reklamın temel ayrımlarına bakacak olursak (Kazancı, 2009: 4546):
•

Halkla ilişkilerde kar elde etmek dolaylı bir amaç iken reklam doğrudan kar elde
etmek üzere yapılan bir faaliyettir.

•

Halkla ilişkiler uzun erimli amaçlara sahipken başka bir ifadeyle beklentileri uzun
vadeye yayılırken reklam faaliyetlerinden kısa sürede sonuç vermesi beklenir.

•

Halkla ilişkilerin süreklilik ilkesi ya da niteliği vardır, dolayısıyla halkla ilişkiler
çalışmalarında kesinti olmaz. Ancak reklam dönemseldir.
Halkla ilişkilerin amacı işletme ya da kuruluşun kendi çevresini denetlemesini
kolaylaştırmak iken reklamda amaç kuruluşun ürünü/hizmeti ile yani kuruluşun
çıktısı ile toplumun çeşitli kesimleri arasında ilişki kurmaktır.

•

Halkla ilişkilerle propagandanın temel ayrımlarına bakacak olursak (Kazancı,
2009: 50-53):
•

Halkla ilişkiler çoğulcu topluma uygun bir iletişim yöntem ve uygulamasıdır.
Dolayısıyla çeşitli hedef kamularına mesajlarını iletir ve geri bildirim sürecini işler
kılacak kanallarını açık tutar. Oysaki propagandada belirli hedef kamularla
ilgilenilmez, yığınlardan (kitlelerden) yararlanmak istenildiğinden bilerek bu
yığınların üzerine gidilir ve geri bildirim süreci açık tutulmaz yani tek yönlü ileti
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aktarımı vardır. Propagandada mesajlar hem tek yönlüdür hem de tek merkezden
yönetilirler.
•

Halkla ilişkilerde kitle iletişim araçları kullanılmaktadır ama yüz yüze ilişkiler,
örgüt içi düzenlemeler, örgütün çalışanları da kitle iletişim araçları kadar önemli
bir yere sahiptir. Oysaki propagandada mesajlar tek yönlü iletilmek istendiğinden
ve yığınlara ulaşmada kolaylık sağladığından kitle iletişim araçları çok önemli bir
yer tutar.

•

Halkla ilişkilerde mesajlar doğru bilgiyi vermeye yöneliktir ama aynı zamanda bu
doğru bilgi gerçeği tam olarak ifade edebilmelidir. Başka bir ifadeyle
kuruluşun/organizasyonun çıkarları gereği gerçeğin belirli bir yönü verilmez, yani
ayıklama işlemi (:süzme işlemi) yapılmaz. Oysaki propagandada kitlelere
gönderilen mesajlar doğru olsa bile süzme yani ayıklama işlemi yapıldığından
gerçeği tam olarak ifade etmez, gerçeğin sadece belirli bir yönünü gösterir.
Propagandada önemli gerçekler ayıklanır.

•

Halkla ilişkilerde mesajlar birden fazla kaynaktan verilebilir ama bu mesajlar aynı
nitelikte değildir, başka bir ifadeyle durumun/sorunun farklı yönlerine dikkati
çeken farklı içerikler konu edinilir. Oysaki tek elden yönetilen propagandada
mesajlar denetimden geçirilerek hem aynı anda birçok yerdenverilir hem denitelik
olarak aynıdırlar.

7.8. Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler
1. Yazılı araçlar: Gazeteler ve basın toplantıları, dergiler, broşürler, bültenler, yıllık,
pankartlar ve el ilanları.
2. Yayın araçları: Radyo, televizyon, film.
3. Festivaller
4. Yarışmalar
5. Sergiler
6. Toplantılar
7. Törenler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde halkla ilişkilerin bir önceki derste ele aldığımız kavramsal (teorik)
boyutundan pratik (uygulama) boyutuna geçiş yapılarak halkla ilişkilerin işlevselliğini
sağlayan özellikler üzerinde durulmuştur. Halkla ilişkiler kriz ve risk iletişimi için temel referans

noktalarını oluşturduğu için bu özellikler kriz ve risk iletişimi yönetiminde de göz önünde tutulması
gereken özelliklerdir. Kriz ve risk iletişimi yönetiminde de kalite, etki ve imaj oluşturabilme, mesajı
habere dönüştürebilme ve tüm bunları yaparken kullanılan araç ve yöntemler halkla ilişkilerde olduğu
gibi temel öneme sahip konulardır.
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Bölüm Soruları
1. Hangisi/hangileri kurumsal yapılanmada halkla ilişkilerin temel işlevleri arasında yer
alır?
a. Sorunların ve fırsatların analizi
b. Etkinliklerin önerilmesi ve planlanması
c. İlgili kamularla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi
d. Program planının değerlendirilmesi
e. Yukarıdakilerin hepsi halkla ilişkilerin temel işlevleri arasında yer alır.
2. Hangisi/hangileri kurumsal yapılanmada halkla ilişkilerin temel işlevleri arasında yer
alır?
a. İlgili kamularla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi
b. Medya ile ilişkiler geliştirerek kurumsal haberleşmenin sağlanması
c. Program planının değerlendirilmesi
d. Uygulamanın etkinliğinin denetlenmesi
e. Yukarıdakilerin hepsi halkla ilişkilerin temel işlevleri arasında yer alır.
3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri halkla ilişkilerin işlevleri arasında yer alır?
a. Örgüt kültürünün oluşturulması ve benimsetilmesi
b. Tanıma ve tanıtma çalışmalarının koordinasyonu
c. Olumlu bir örgüt imajının oluşturulması
d. Siyasal destek sağlanması
e. Yukarıdakilerin hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri arasında yer alan siyasal destek
sağlanması ile ilişkilidir?
a. Lobi çalışmaları
b. Nitelikli insan kaynağının sağlanması
c. Olumlu bir örgüt imajının oluşturulması
d. Tanıma ve tanıtma çalışmalarının koordinasyonu
e. Örgüt kültürünün oluşturulması ve benimsetilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının kapsamında yer almaz?
a. Çevrede meydana gelen değişimin yönünü belirleme
b. Örgütü çevredeki değişime uyarlama
c. Örgütü çevredeki değişime karşı koymaya itme
d. Çevrede meydana gelen değişimin ortaya çıkardığı yeni davranışları kazandırma
e. Değişen grupların birbirleriyle uzlaşma yeteneklerini geliştirme
6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gazetelerden yararlanırken dikkat etmesi
gereken bir durum değildir?
a. Gazetelerin belli konulara öncelik verdiğini dikkate almak
b. Haber niteliği taşıyan mesajların zamanlamasına dikkat etmek
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c. Gazetecilere küsme hakkını kullanmak
d. Halkla ilişkiler birimlerinde üretilen mesajların nesnel olarak haber niteliğinesahip
olmalarına dikkat etmek
e. Haber ve olayları medyaya dikte ettirmemeye dikkat etmek
7.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri
yöntemlerdendir?
a. Gazeteler
b. Radyo
c. Festivaller
d. Yarışmalar
e. Yukarıdakilerin hepsi

halkla

ilişkilerde

kullanılan

araç

ve

8. Aşağıdakilerden hangisi propagandanın halkla ilişkilerden temel farklarından biri
değildir?
a. Propagandada mesajlar tek elden ve tek merkezden yönetilir.
b. Propagandada aynı niteliği taşıyan mesaj bombardımanı uygulanır.
c. Propagandada mesajlar doğru olsa bile önemli gerçekleri içeren mesajlar ayıklanır.
d. Propagandada mesajların ayıklanması söz konusu değildir.
e. Propagandada yığınlardan (kitlelerden) yararlanmak istenilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerle reklam arasındaki farklardan değildir?
a. Hem reklam ile hem de halkla ilişkiler ile kar arasında bağıntı vardır.
b. Reklam doğrudan kar elde etmeye yönelir. Kar elde etme halkla ilişkilerde dolaylı
bir amaçtır.
c. Reklamda amaç firma ürün/hizmeti ile toplumun çeşitli kesimleri arasında ilişki
kurmaktır. Halkla ilişkilerin amacı, işletmenin kendi çevresini denetlemesine
yardımcı olmaktır.
d. Reklam çalışmaları kısa sürede sonuç vermelidir ama halkla ilişkilerde beklentiler
uzun vadeye yayılır.
e. Reklam dönemseldir ama halkla ilişkiler çalışmalarında kesinti olmaz.

10. Halkla ilişkiler iletişiminin 7C modelinde hangisi yer almaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Güvenilirlik (Credibility)
Koşullar (Context)
Kesinlik (Certainty)
İçerik (Content)
İletişim kanalları (Channels)
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8. YÖNETİM STRATEJİSİ (KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİ)
KAYNAKLARI:
ARAŞTIRMA SÜREÇ VE TEKNİKLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Araştırma Sürecinde Yöntem Sorunsalı
8.1.1. Tümdengelim
8.1.2. Tümevarım
8.2. Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Teknikleri (Tasarımları)
8.2.1. Yöntem ve Felsefe
8.2.2. Kuram
8.2.3. Varsayım
8.2.4. Bilimsel Yöntem
8.2. 5. Araştırma Teknikleri (Tasarımları)
8.2.5.1. Niteliksel Araştırmalar
8.2.5.2. Niceliksel Araştırmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir yönetim anlayışının bilimselyönteme dayalı bir araştırma sürecine bağlı olarak
oluşturulduğunu iddia edebilmemiz için hangi yöntem eşliğinde bu araştırma sürecinin
kurulmuş olması gerekir?
a. Yalnızca tümevarıma dayalı araştırmalar eşliğinde
b. Yalnızca tümdengelime dayalı araştırmalar eşliğinde
c. Yönetimin niteliğine bağlı olarak ya tümevarıma ya da tümdengelime dayalı
araştırmalar eşliğinde
d. Hem tümevarıma hem de tümdengelime dayalı araştırmaların bir arada
yürütülmesi ile
e. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
2. Araştırma uygulamasından önce hipotezlerin kurulmasını gerektiren araştırma
teknikleri hangisidir?
a. Niteliksel araştırma teknikleri
b. Niceliksel araştırma teknikleri
c. Hem niteliksel hem de niceliksel araştırma teknikleri uygulama öncesi hipotez
kurulmasını gerektirir.
d. Ne niteliksel ne de niceliksel araştırma teknikleri uygulama öncesi hipotez
kurulmasını zorunlu kılmaz.
e. Yukarıdakilerin hiçbirisi doğru değildir.

Yanıtlar:
1. D
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Araştırma
Sorunsalı

Sürecinde

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yöntem Yöntemin ve bilimsel yöntemin
kavramsal olarak anlaşılması ve
bilimsel
yöntemin
temelini
birlikte oluşturan tümevarım ve
tümdengelim
yöntemlerinin
öğrenilmesi,
paradigma
ve
determinizm
kavramlarının
öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
felsefe
ve
araştırma
literatürünün
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntem ve felsefe arasındaki
Teknikleri (Tasarımları)
ilişkinin anlaşılması, kavramsal
olarak kuramın, varsayımın ve
bilimsel yöntemin ne anlama
geldiğinin öğrenilmesi, niteliksel
ve
niceliksel
araştırma
tekniklerinin
(tasarımlarının)
öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
felsefe
ve
araştırma
literatürünün
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar






Yöntemve bilimsel yöntem
Tümevarım ve tümdengelim
Paradigma
Determinizm
Niceliksel ve niteliksel araştırma
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Giriş
Kriz ve risk iletişimi yönetiminde başarılı olabilmek diğer iletişim süreçlerinin
yönetiminde olduğu gibi arka planda güvenilir ve geçerli olan bilgilerden yola çıkılmış
olmasına bağlıdır. Geçerli ve güvenilir bilgiler ise bilimsel yönteme dayanan araştırmalarla
ortaya çıkarılabilir. Bu bölümde yöntem ve bilimsel yöntemin ne olduğu ve niceliksel ve
niteliksel araştırma tekniklerinin ancak bir arada kullanılmasıyla bilimsel yöntemin
koşullarının sağlanabileceğini göreceğiz.
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8.1. Araştırma Sürecinde Yöntem Sorunsalı
“Yöntemi Bulmak” adlı eserinde Doğan Ergun, toplumsal bilimlerde araştırma
yapmanın toplumsal gerçeğin ya da insan olgularının gerçek özünü bulmaya çalışmak
anlamına geldiğini belirtmektedir (Ergun, 2006: 21).
Gerçeğin özünü ortaya çıkarmak içinse bir yönteme ihtiyacımız vardır ve yöntem
araştırma konusuna uygulanarak gerçeğin özü olan gerçeğin temel bütününe ulaşılmasını
sağlar, başka bir ifadeyle yöntem, bilimin temelini oluşturur (Ergun, 2006: 21). Dolayısıyla
yöntem, gerçeğin temel bütününe ulaşabilmeyi sağlayacak diğer bir deyişle gerçeğin temel
takımını/temel kategorisini anlaşılabilir ve açıklanabilir hale getirecek yeteneği taşımalıdır
(Ergun, 2006: 21).
Saruhan ve Özdemirci “Bilim, Felsefe, Metodoloji” adlı kitaplarında yöntem konusuna
ilişkin olarak şunları belirtmektedirler (Saruhan ve Özdemirci,2013: 134): Hangi konuda
araştırma yapılırsa yapılsın akla dayalı, nesnel ve güvenilir bilgi edinebilmek için bilimsel bir
yönteme gerek vardır ve bu bilimsel yöntemde ön planda olacak şey kuşku ve eleştirel bakış
olmalıdır.
“Bilimsel yöntem, olgusal nitelikli problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli
süreçleri olan, en güvenilir yolu olarak kabul edilir.”(Karasar, 1999: 12). “Bilim kavramı ile
birlikte düşünüldüğünde, bilimsel yöntem, “bilim üretmenin yolu”, “bilimin süreç yönü”,
“kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen yol”, “uygulandığında, bilime katkı getirmiş ve
getireceğine güvenilen süreçler…” ya da daha genel bir anlatımla “problem çözmek için
izlenen düzenli yol” şeklinde algılanabilir.” (Karasar, 1999: 12-13).
Yöntem, öğrenme yoludur. Doğru bilgiye en güvenilir şekilde nasıl ulaşılacağı sorusu,
felsefe tarihi kadar eskiye gitmektedir ve bilim felsefesi tarihi boyunca tartışmalar tümevarım
ve tümdengelim olarak tanımladığımız iki karşıt metot üzerinde yoğunlaşmıştır (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 134).
Karasar, bilimsel yöntemi Bacon’cu tümevarım ile Aristo’cu tümdengelim
yaklaşımlarının bir sentezi olarak tanımlamaktadır (Karasar, 1999: 13).
Bu iki temel yönteme bakalım:

8.1.1. Tümdengelim
Tümdengelim genel önermelerden başlar ve özel sonuçlara ilişkin saptamalara yönelir.
Yani verili bir genel önerme vardır ve bu önerme zaten doğru kabul edilmektedir, daha sonra
bu doğru (ve genel olan) önermeye dayanarak genel olmayana ilişkin yani özel bir duruma,
olaya, nesneye ilişkin çıkarımlarda bulunma çabası vardır.
“Tümdengelim, tümelden tikele, yani genelden özele varan düşünme yöntemidir.
Tümdengelim yönteminin geçmişi Aristoteles’e kadar uzanır. Herhangi bir araştırmada
tümdengelim yöntemini kullanmak, şu varsayımları baştan kabul etmek demektir” (Saruhan
ve Özdemirci, 2013: 136):
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•

“Doğadaki her şey kendisinden daha üst bir sistemin parçasıdır.”(Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 136).

•

“Bir nesneyi ya da bir olguyu tanımlamak için onun alt ve üst sınıflarını ortaya
koymak gerekir.”(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 136).

Saruhan ve Özdemirci konuyu şöyle açmaktalar (Saruhan ve Özdemirci,2013: 136):
Tümdengelim yönteminde araştırıcı, herhangi bir evrensel doğrudan yola çıkarak ortaya özele
dayanan yeni doğrular koymaya çalışır. Tümdengelimci düşünme tarzı (yaklaşım, metod),
insanın tarih içerisinde ve bu tarih boyunca deneyimlediği tecrübelerine ve bu tecrübelerinden
(deneyimlerinden) yola çıkarak ve bu deneyimleri biraraya getirerek oluşturduğu teorilere
(bütüne, genele, kurama) yaslanmaktadır. Daha sonra bu teorilerden yola çıkılarak bilimsel
çıkarsamalarda bulunulur.
Karasar, tümdengelim metoduna ilişkin olarak şunları açıklamaktadır (Karasar, 1999:
13): Varılan geneli bireyin doğru kabul etmesi/varsayılması halinde, bu genellemenin
doğruluğunu ve yanlışlığını ortaya koyabilecek kanıtlar olmalıdır. Bu genellemenin hangi
kanıtları doğrulayıcıları/yanlışlayıcıları olmalıdır? Bu açıklanan genele dayandırılan olaylarda
neler gözlenebilmelidir? Tümdengelim metodunu kullanan bir araştırıcı bu sorulara yanıtlar
aramaktadır. Dolayısıyla tümdengelim, geçici de olsa doğruluğu kabul edilen bir
genellemeden (gözlemlerden ya da akıldan kaynaklanan bir doğrudan) hareket ederek tekil
yani özel olayların alacağı biçimin kararlaştırıldığı bir akıl yürütmedir.
“Aristoteles’in sistematik hale getirdiği tümdengelim yönteminde her şey mutlak bir
varlığın parçasıdır ve bu yüzden tümdengelim yöntemiyle bir nesne tanımlanırken öncelikle
onun hangi bütünün parçasında yer aldığının ortaya konulması gerekir. Daha sonra da o
kavram tek başına kalıncaya kadar tanımlamada daha alt boyutlara inilir ve son boyutta
tanımlama gerçekleşmiş olur.” (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 137).
İrfan Erdoğan “Pozitivist Metodoloji” adlı kitabında tümdengelimin akıl yürütme
işlemini şöyle açıklamaktadır (Erdoğan, 2003: 63): Genel önermelerden özel sonuçlara giden
tümdengelimde önermeler, sonuç için ispat/kanıt rolünü oynamaktadır.
Saruhan ve Özdemirci, tümdengelim yöntemini; büyük önerme, küçük önerme ve
çıkarım olmak üzere üç temel öğeden oluşmakta olduğunu ve büyük önerme ve küçük
önermeye öncüller adının da verildiğini belirterek şu örneği vermektedirler (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 138):
Bütün domatesler kırmızıdır. (büyük önerme)
Bahçemizde yetişen şey domatestir. (küçük önerme)
Bahçemizde yetişen şey kırmızıdır. (çıkarım)
Tümdengelimin yöntem olarak en sıkıntılı kısmı, baştan doğru kabul edilen büyük
önermenin ortaya çıkacak tüm sonuçları etkilemesidir, diğer bir deyişle baştaki genelin
(büyük önermenin) doğru olmaması, yanlış olması, eksik olması durumunda yapılacak
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çıkarımlar da yanlış olacaktır ya da eksik olacaktır ki tümdengelime yapılan eleştirilerde de
özellikle bu nokta üzerinde durulmaktadır (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 139). Dolayısıyla
tümdengelim mevcut paradigmayı yani var olan ve doğruluğu kabul edilmiş genelleştirmeyi
(bu genelin doğru, yanlış ya da eksik olmasından bağımsız olarak) güçlendirmekte ve bu
paradigmayla ulaşılan sonuçları genişletmektedir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 139).
Paradigma
“İletişim Çatışmaları ve Empati” adlı kitabında Üstün Dökmen, paradigma
sözcüğünün Yunanca kaynaklı olduğunu ve günümüzde model, kuram, varsayım, algı
dayanağı gibi anlamlarda kullanıldığını ve geniş anlamıyla dünyayı görüş, algılama, anlama
ve yorumlama sistemi olarak kullanılmakta olduğunu belirtmektedir. Dökmen, paradigmanın
farkına varmadan taktığımız psikolojik bir gözlük olduğunu ve iç dünyamızı olduğu kadar dış
dünyamızı da bu gözlük aracılığıyla gördüğümüzü söylemektedir. Paradigma, bir algı
düzeneğidir ve gerçeğin bir modelini verir.
Yunanca kökenli paradigmasözcüğü genel anlamda dünyaya bakışımızı, dolayısıyla
dünyayı görüşümüzü ifade eder. Yalnızca dış dünyamızı değil aynı zamanda iç dünyamızıda
bu bakış ile görürüz ya da kavrarız. Paradigma, o halde gerçeğin bir temsilini verir.
“Sosyal Araştırmalara Giriş” adlı kitabında Keith F. Punch ise paradigmayı şöyle
açıklamaktadır (Punch, 2005: 28): “Paradigma, araştırma yöntemleri literatüründe çok sık
karşılaşılan karmaşık bir terimdir. Sosyal bilimlerde kullanıldığı biçimiyle sosyal dünya ve
araştırmada özel tekniklerin ve temaların nelerden oluştuğu konusundaki varsayımlar bütünü
anlamına gelir. Kısaca, bilimsel faaliyetin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bakış açısı
demektir.” Punch, paradigmayı “bilimsel faaliyetin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bakış
açısı” olarak ifade etmekte(Punch, 2005: 28), diğer bir deyişle paradigmayı yukarıda
Dökmen’den alıntıladığımız tanımda olduğu gibi “dünyayı görüş, algılama, anlama ve
yorumlama sistemi” olarak değerlendirmektedir.Punch ayrıca paradigma terimini yaklaşım
sözcüğü ile eşleştirmektedir (Punch, 2005: 28).
“Paradigma, üstü örtü şartlanmalar ve geçmişten gelen tecrübeler ile bir resmi, bir
durumu görme tarzıdır. Paradigma, “bilim insanının konuya ve olaylara bakarken kullandığı
gözlük” metaforuyla da tanımlanabilir.” (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 148-149).
Yukarıda tümdengelim yönteminin kullanımındaki en önemli sorunun, başta belirli bir
paradigma ile elde edilmiş/kabul edilmiş olan bir genelleştirilmiş doğrunun hatalı ya da eksik
olması durumunda bu doğruya dayanılarak elde edilen çıkarımların da doğrudan hatalı ya da
eksik kalmasına yol açacağı olduğuifade edilmişti (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 139).
Dolayısıyla yanlış ya da eksik genel doğru, çıkarımlarıyla kendisini genişleterek sürdüreceği
içinhataya ya da eksikliğe yol açan paradigmanın da (bakış açısının, algı
dayanağının)varlığını sürdürmesine neden olacaktır.
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8.1.2. Tümevarım
Tümdengelimin karşı kutbunda tümevarım yöntemi vardır.
“Tümevarım, çoğu kez deneyimle elde edilen önermeler ve gözlemlerle özelden
genele gider.” (Erdoğan, 2003: 64).
Düşünme yöntemi olaraktümdengelimin tersi olan yani tikelden tümele diğer bir
deyişle özelden genele varmaya çalışan tümevarım yönteminde herhangi bir ön kabul yoktur
ve dolayısıyla tekil gözlemler aracılığıyla genellemelere ulaşılmaya çalışılır (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 139) .
Karasar tümevarım konusunda şunları vurgulamaktadır (Karasar, 1999: 13): “Birey,
önce kişisel ve çevresindekilerin gözlem ve deneyimlerinden yararlanarak olayların ve
olguların açıklanmasında kullanılabilecek “denemelik genellemelerde” bulunur. Bunlar
dikkatli gözlemler sonucu yapılmış kestirilerdir. “Tekil” (münferit) olaylardan hareket
edilerek, bir “genellemeye” ulaşılmıştır. Bu genellemelere araştırma dilinde “hipotez” ya da
“denence” denir. Varılan her denence (hipotez), sınırlı gözlemlere göre doğru sanılan, fakat,
henüz kuşku duyulan, bu nedenle de, daha geniş bir çevrede sınanması, verilere uygunluğuna
bakılması gereken bir önerme niteliğindedir.”
“Tümevarımın temel ilkesi determinizmdir. Olaylar geçmişte ve gelecekte şu an
görüldüğü gibi kabul edilir. Bu kabulü güçlendirmek için deney sayısı olabildiğince arttırılır
ve aynı şartlarda aynı sonuçların elde edildiği görülerek zamandan ve mekandan bağımsız
genellemelere gidilir.” (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 139).
Burada kısaca determinizmden söz edelim:
Determinizm (Belirleyicilik)
“Determinizm, doğa ve toplum olayları alanında her olgunun bir nedeni olduğunu
anlatan bir kavramdır. Başlangıçta doğa bilimlerinde “A oldu mu B de kesinlikle olur”
şeklinde (havaya atılan taş kesin düşer gibi) katı bir deterministik anlayışın egemen olduğu
görülmektedir. Sosyal bilimlerde de özellikle pozitivizmin etkisiyle bu katı determinizm
anlayışından etkilenilmiş ve araştırma yöntemlerinin temel kurgusu bu anlayışla
oluşturulmuştur.” (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 132).
Sosyal bilimlerde determinizm anlayışı, pek çok açıdan sorunlu bir kavrayıştır, çünkü
sosyal bilimlerin ilgi alanı insandır ve bu sebepten ötürü HerbertMarcuse gibi düşünürlerin de
söylediği gibi, doğa bilimlerindeki gibi kesin, kapalı ya da insanın bilinçli müdahalesi ile
değiştiremeyeceği (yerçekimi gibi) bir kanun olamaz (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 132-133).
Giderek doğa bilimlerinde de katı deterministik anlayış değişmiş ve yerini olasılıklı
determinizme (A olursa B olur, ama B birçok değişik olasılıklar içinde olur) bırakmıştır
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 133).
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Tümevarım konumuza geri dönersek;
Haluk Geray, “Toplumsal Araştırmalarda Nitel ve Nicel Yöntemlere Giriş” adlı
kitabında şunları belirtmektedir (Geray, 2004: 26): Bilimin gözlemle başladığı tümevarımcıya
göre, bir tümevarımlı çıkarımın öncülleri doğru ise, sonuç da doğru olmalıdır. Ancak,
tümevarımlı bir savın sonucu yanlış olduğu halde öncülleri doğru olabilmektedir ve bu durum
bir çelişkiyi yansıtmamaktadır. Geray şu örneği vermektedir (Geray, 2004. 26): “Örneğin
bugüne kadar çok değişik şartlar altında çok sayıda kurt gözlemlediğimizi ve gözlemlediğimiz
kurtların hepsinin siyah olduğunu kabul edelim. Bu temel üzerinde “Bütün kurtlar siyahtır”
sonucuna vardığımızı kabul edin. Bu tamamıyla doğru bir tümevarımlı çıkarımdır. Çıkarımın
öncülleri “x” sayıda kurdun “t” zamanında siyah olduğu gözlemlenmiştir türünde çok sayıda
önermedir ve bu önermelerin hepsi doğru saydığımız önermelerdir. Fakat gözlemleyeceğim
son kuzgunun kurşuni renkte olmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Eğer bu olgu ispat
edildiyse, o zaman “Bütün kuzgunlar siyahtır” önermesi yanlış olacaktır.”.
Deneysel bilimler için tek tek gözlemlerden yola çıkılarak genel sonuçlara ulaşma
çabası kaçınılmazdır, ancak bu sonuçların kesinliği her zaman kuşkuludur; çünkü sınırlı
sayıda gözlem ve deneyin bütün evreni simgelediği varsayılmakta (Saruhan ve Özdemirci,
2013: 141), ama bu simge evren gerçek evreni tam olarak temsil edememektedir. Saruhan ve
Özdemirci bu duruma ilişkin olarak Geray’ın yukarıda verdiği örneğe benzer biçimde sigara
üzerinden bir örnek vermişlerdir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 145): Sigaranın insan
sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir ama sigara içen herkesin sağlığının bozulacağı bilimsel
olarak garanti edilememektedir.
Tümevarım yönteminde başvurulan gözlem sayısı ne kadar artarsa artsın, tümel
genellemenin doğruluk olasılığı, gözlem sayısı evrendeki sonsuz gözlemi içeren bir sayıya
bölüneceğinden sıfır sonucunu verecektir (Geray, 2004: 27).
“Bununla birlikte meşru tümevarımla ulaşılan genellemelerin, her ne kadar tam
anlamıyla doğru olmaları garanti edilemiyorsa da bu genellemeler muhtemelen doğrudurlar.
Bilimsel bilgi doğrulanmış bilgi değildir; muhtemelen doğru olan bilgidir. Yeniden formüle
edilen önermenin yine de tümel (evrensel) bir önerme olduğu söylenir.” (Geray, 2004: 26).
Modern bilgi daima yanlışlanabilir bilgidir, bunu gözden kaçırmamak önemlidir.
Geray, tümevarım yöntemine gösterilen tepkilerden birinin de “şüpheci” tepki
olduğunu söylemekte ve David Hume’un tümevarımın mantığa ve deneye başvuruyla
doğrulanamayacağının ispatını kabul ederek, bilimin rasyonel olarak doğrulanamayacağı
sonucuna varılabileceğimizi belirtmektedir (Geray, 2004: 27). Hume, yasalara ve kuramlara
duyulan inançların bizim uygun gözlemlerimizin yinelenmesi sonucu edindiğimiz psikolojik
alışkanlıklarımızdan öte bir şey olmadığı sonucuna varmıştır (Geray, 2004: 27).
Yönteme bir diğer tepki de Karl Popper tarafından getirilmiştir. Ona göre bilimin
tümevarıma dayandığı düşüncesi, yani bilimin tümevarımı gerektirdiği düşüncesi
yanlışlanabilir bir diğer deyişle reddedilebilir (Geray, 2004: 27). “Popper’a göre çok daha
güçlü olan yöntem, tümdengelim yoluyla gidip, kurama uymayan durumların
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araştırılmasıdır.” (Geray, 2004: 27). “O’na göre iyi bir kuram, yanlış olanı ortaya çıkarabilen
kuramdır.”(Geray, 2004: 27).
Gözlem, değişik şartlar altında değiştiğinde evrendeki bütünü temsil eden temel bir
çıkarıma ulaşmak üzere daha da fazla sayıda gözleme ihtiyaç doğacaktır ve bu değişik
şartların nasıl tespit edileceği de yöntemi sorunsallaştıran bir diğer konudur (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 145). Değişik şartlar ya da değişkenler kısmi olarak kontrol altına
alınabileceğinden ve seçilmiş şartlar/seçilmiş değişkenler, öyle ya da böyle bilim insanının
önyargılarıyla seçileceğinden, tümevarım yöntemi, tümdengelime yöneltmiş olduğu “ön
kabullerle yola çıkma” eleştirisini böylece kendisine isabet ettirmektedir (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 145-146).

8.2. Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Teknikleri (Tasarımları)
8.2.1. Yöntem ve Felsefe
Yöntemler konusunda bilgi vermeden önce bilimsel bir araştırma sürecinde yöntemin
ne anlama geldiği konusu üzerinde duralım.
Yöntem sorunu önemli, çünkü hem araştırma süreçlerinin işleyişinde bilimsel olmanın
hem de bu sürecin sonucunda elde edilen gerçekliklerin/bilgilerin bilimsel olmasının
gerekliliğine inanıyoruz. Diğer bir ifadeyle yöntemsiz bir bilimden söz edilemez. Bilimsellik
yoluyla dünya ve yaşam hakkında bazı bilgilere sahip olmaya çalışıyoruz ya da sahip
olacağımızı varsayıyoruz. Bilimsellikle önümüzü görebileceğimiz ve dolayısıyla geleceğimizi
planlayabileceğimiz bazı veriler elde ediyoruz. Diğer taraftan şunu da sorgulamak gerekir ki
acaba önümüzü görebilmek için bilimsel oluş ve bilim yeterli midir?
“Bilim, duygularımızın ve deneylerimizin bize tanıttığı olayların birbirlerini nasıl
izlediklerini, hangi kanunlara uyarak ortaya çıktıklarını belirtmekle ve açıklamakla yetiniyor.
Oysa felsefe bu olayların ne olduklarını bulmaya çalışıyor.” (Ergun, 2006: 14). “Bilimlerin
hepsi, hakikatleri bulmaya çalışıyorlar, ama hakikatin ne olduğunu sadece felsefe araştırıyor.
Böylece felsefe, bilimlerin ele almadıkları en genel sorulara cevap vermek istediği gibi,
vardıkları sonuçları da inceleyerek bir araya getirmek ve bunlardan genel sonuçlar çıkarmak
istiyor.” (Ergun, 2006: 14). Felsefe, “ilkeler içererek, yüksek bir genellik derecesi sunan bir
incelemeler ve düşünceler bütünü”(Ergun, 2006: 15) olarak tanımlanabilir.
Bilim ve felsefeye ilişkin yaptığımız karşılaştırma şunun için önemli: Bilimsel
bilgilere ulaşmaya çalışırken tutunduğumuz en değerli aracımız yöntem. Ancak felsefi
düşünceyi bir kenara bırakarakaraştırmamız için uygun yöntemi bulmak olanaklı değildir.
“Felsefe bakımından yöntemi tanımlarken, yöntemi, araştırma konularından bağımsız zihinsel
bir tutum ya da bağımsız düşüncel bir girişim/düşüncel bir işlem olarak belirten” Ergun,
dolayısıyla yöntemin “araştırma konularından bağımsız olarak her bilimsel çalışmanın
başlangıcındaki mantığı” ifade etmekte olduğunu belirtmektedir (Ergun, 2006: 15).
Ergun, mantığın soyut bir işlem olduğunu belirtmekte ve bu soyut işlemin yani
mantığın tümevarım ve tümdengelim olarak iki temel akıl yürütme başlığı altında olduğunu
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hatırlatmakta ve daha önemlisi bilimsel yöntemin, işte bu soyut işlemi seçme sonrasında
başladığını yani hangi akıl yürütme yöntemiyle yola koyulacağımıza ilişkin kararımızın
bilimsel yöntemden önce geldiğininaltını çizmektedir (Ergun, 2006: 15-17).
Felsefi olarak yöntem yani mantık konusu kapsamında yer alan tümevarım ve
tümdengelim yöntemleri (:yaklaşımları) yukarıda anlatıldı. Bu soyut işlem ya da akıl
yürütmeden sonra araştırmayı somut olarak yürütebileceğimiz teknikleri bulmak yöntemsel
olarak ikinci aşamadır ama bilimsel yöntemde ilkaşamadır (Ergun, 2006: 16).Felsefi yöntemi
izleyen bir işlevsel yöntem yani bilimsel yöntem (Ergun, 2006: 55) olmalıdır.
Ergun, yöntemsel olarak önce felsefi yöntemin (tümevarım ya da tümdengelim)
geldiğini ve onu izleyen bir bilimsel yöntemin (: işlevsel yöntemolarak da adlandırılmaktadır
ve bu işlevsel yöntem niteliksel ya da niceliksel teknikler aracılığıyla soyut konumdan somut
konuma geçmektedir) olduğunu belirtmektedir (Ergun, 2006: 15-17, 55, 121).

8.2.2. Kuram
“İnsanı, toplumu ve iletişimi anlama girişimlerinde, herhangi bir araştırma sorusunun
(a) seçilmesinde, (b) nasıl inceleneceğinde ve (c) yorumunda farklı yaklaşımlar vardır. Bu
yaklaşım biçimleri, en geniş anlamıyla kuram olarak nitelenir. Yani kuram, bilimde bir soruna
bakış açısını anlatır. Bu bakış açısı soruna yaklaşımın özelliklerini belirler.” (Erdoğan, 2003:
93).
Erdoğan, araştırma tasarımının, kuramsal çerçevenin sunulmasıyla epistemolojik bir
temele oturtulduğunu ve bu sunumla araştırmanın yaklaşım tarzının belirlendiğini
belirtmektedir (Erdoğan, 2003: 94-95).
“Kuram, belli ölçüde kanıtlanmış hipotezlere bağlı olarak geliştirilen açıklamalar ve
kanıtlar topluluğudur. Kuram, hem hipotezlerden üretilir, hem de yeni hipotezlerin
üretilmesine olanak sağlar. Tek bir araştırma sonucu kuram oluşturmaya yetmez. Çok sayıda
araştırmanın birbirini teyit eden sonuçları kuramın güçlenmesini ve belirginleşmesini sağlar.”
(Şencan, 2007: 155).
Kuramla ilgili tanımı Doğan Ergun şu şekilde yapmıştır:(Ergun, 2006: 57):
“Bilim, önce genelin bilimi olduğuna göre ve genel belirleyiciliğe öncelik verdiğine
göre, genelliği açıklayıcı ve genel belirleyiciliği buldurucu yüzyılların ve şimdiki zamanın
gözlemleri, deneyleri, düşünceleri, bilimsel verileri bir öneriler sistemi kurar ki, buna kuram
diyoruz. Kuramlar, tarihsel evrimin ve toplumsal evrimin gerekli sonucu olarak bilimlerdeki
evrimlere göre değişirler; bu değişiklik, onların geçici olduklarını gösterir; fakat bu geçicilik,
onların açıklamaya yardımcı olmalarını, geçici kesinlik taşımalarını engellemez. Her yeni
kuram yeni bir kesinlik getirir ve bilimlerin ilerlemesi kesinliğin değişmesini gösterir, sağlar.
Kazanılmış bilgiler olarak kuram “ne” ve “nedir”i tanımlar ve ya da gösterir; ve bu işleviyle
kuram, araştırma varsayımları kurmaya yarar. ”
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Kuramsal bir temele dayanmak zorunda olan araştırmalarda, kuramsal çerçeve, hem
özgün konu alanıyla ilgili genel çerçeveyi ifade etmelidir ve hem de olabildiğince daraltılmış
özgün konu alanı üzerine odaklanmalıdır (Şencan, 2007: 2-3).
“Kuram içeren varsayımın kurulmasından sonra, sıra araştırmaya uygulanacak olan
yönteme gelir.”(Ergun, 2006: 57).

8.2.3. Varsayım
“Araştırmada, bazı başlangıç noktalarının, ayrıca kanıtlanmasına gerek görülmeden,
“doğru” olarak kabul edilmesi gerekebilir. Bu kabule, varsayım (sayıltı, faraziye,
“assumption”) denir. Varsayım, (denencenin aksine) denenmeyen bir yargıdır. Araştırma
sonuçlarının geçerliliği, bu yargıların doğruluğuna bağlıdır.” (Karasar, 1999: 71).
Ali Püsküllüoğlu’ndan aktaran Karasar, “Özetle, varsayım (sayıtlı), “deneyle
kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanabileceği umulan kuramsal düşünü” ya da “varmış ve
gerçekmiş gibi kabul edilerek bir şeyde dayanak olarak kullanılan”, “bir olayı açıklamada
yararlanılan ilke” olarak tanımlanabilir” demekte ve denenmeyen yargı olan varsayımın
(sayıltının), denemek üzere geliştirilen yargı olan denence yani hipotez ile karıştırılmaması
gerektiğinin altını çizmektedir (Karasar, 1999: 72).
Sonuç olarak varsayımımız, kurama dayanmalıdır, kuram içermelidir. Sonraki aşama
olan yönteme geçmeden araştırma sürecinde karşılaşacağımız sınırları da hesaba katmak
zorundayız. Bu sınırlılıklar, araştırmacının kendisine de ilişkin olabilir yani onun bilgi, beceri
ve olanakları ile ilgili olabilir ya da araştırma probleminin alanı, araştırma amaçları, yöntem
ve diğer pratik zorunluluklardan da olabilir, ama yapılması gerekenvarolan sınırlılıkların
belirlenmesidir; çünkü araştırma bulguları, verilen sınırlılıklarda geçerlidir ( Karasar, 1999:
73). Bu arada araştırmalarda belirlenemeyen sınırlılıklar da olabilir ki bu durumlara karşı
tedbirli olmak ve araştırma sonuçlarının yorumlanması sırasında bu öngörülemeyen durumları
da dikkate alarak yorumları yapmak gereklidir (Karasar, 1999: 73).

8.2.4. Bilimsel Yöntem
Yöntem ise, araştırma konusuna uygulanan ve önceden tanımlanmış, düzenli olarak
izlenmesi gereken yoldur ki önceden tanımlanmış olma durumu, yöntemi bir araştırma planı
olarak araştırma konusundan bağımsız bir noktaya taşır (Ergun, 2006: 57-58).
Temel sorun, gerçeğin özünün bilimsel olarak en fazla hangi yöntem tarafından
yansıtıldığıdır ve her yöntem ilke ve kurallarını amacına göre düzenlediğinden her şeyden
önce bu amacını açıklamak zorundadır (Ergun, 2006: 58).
Yöntemin bilimsel olması konusunda ise Karasar şunları bildirmiştir (Karasar, 1999:
13):
“Bilimsel yöntem, Bacon’cu tümevarım ile Aristo’cu tümdengelim yaklaşımlarının bir
sentezidir; yeni empirist görüşü temel alır. Buna göre, birey, önce kendi kişisel ve
çevredekilerin gözlem ve deneyimlerinden yararlanarak olayların ve olguların açıklanmasında
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kullanılabilecek “denemelik genellemelerde” bulunur. Bunlar, dikkatli gözlemler sonucu
yapılmış kestirilerdir. “Tekil” (münferit) olaylardan hareket edilerek, bir “genellemeye”
ulaşılmıştır. Bir başka deyişle tümevarım yaklaşımı izlenmiştir. Bu genellemelere araştırma
dilinde “hipotez” ya da “denence” denir. Varılan her denence (hipotez), sınırlı gözlemlere
göre doğru sanılan, fakat, henüz kuşku duyulan, bu nedenle de, daha geniş bir çevrede
sınanması, verilere uygunluğuna bakılması gereken bir önerme niteliğindedir. Bundan sonra
yapılacak iş, geliştirilen bu tahminin, gerçekten “kabul edilebilir” olup olmadığını anlamaya
çalışmaktır. Bu amaçla, birey, varılan bu genellemeyi, bir an için “doğru” kabul eder ve
“şayet bu genelleme doğru ise, hangi kanıtları, doğrulayıcılar/yanlışlayıcıları olmalıdır? Bu
açıklamaya dayalı olarak oluşan olaylarda, neler gözlenebilmelidir? Gözlenebilir verileri
nelerdir, bu beklentinin?” gibi sorulara cevap arar. Bu, bir bakıma, doğruluğu (geçici de olsa)
kabul edilen bir genellemeden (gözlemlerden ya da akıldan kaynaklanan bir “doğru”dan)
hareket ederek, “tekil” olayların alacağı şeklin kararlaştırıldığı bir akıl yürütme, bir
tümdengelimdir.”
Niyazi Karasar, yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, belirli bir amaca ve
belirli bir konuya ilişkin olarak belirli bir yöntemin uygulanabileceğini ifade etmekte ve
bunun yanısıra bize bir başka bilgi daha vermektedir. Karasar, uygun olan belirlenmiş bir
yöntemsel yaklaşımın (tümevarım ya da tümdengelim) belirli bir konuya ilişkin olarak
uygulanmasının bilimsel bir yöntemden söz edebilmek için tek başına yeterli olamayacağını,
bu belirlediğimiz yöntemsel yaklaşımın karşıtında yer alan diğer yöntemin de bu konu için
test edilmesi gerektiğini bildiriyor. Başka bir ifadeyle araştırma konusu eğer tümevarım
yaklaşımıyla ele alınmışsa bu konunun daha sonra tümdengelim yaklaşımı içinde de
incelenmesinin, ya da konu önce tümdengelim yaklaşımı içinde ele alınmışsa bu konunun
daha sonra tümevarım yaklaşımı içinde de incelenmesinin, bilimsel bir yöntemden söz
edebilmek için, zorunlu olduğunu belirtiyor. Karasar bu görüşü, “yeni empirist” görüş olarak
ifade etmiştir.
Empirisizm ya da ampirizm, bütün bilginin tecrübe (deneyim) üzerine kurulu
olduğunu ve tecrübe yoluyla elde edildiğini ileri süren bir bilgi teorisi öğretisi olup, salt
düşüncenin aktif rolünü ve göreli bağımsızlığını da dolayısıyla reddetmektedir (Komal, 1976:
197). Ampirik öğretinin sözü edilen kusurları diyalektik felsefe ile giderilmeye çalışılmıştır ve
bu şekliyle bilimsel yöntemde “yeni empirist”görüş egemen konuma geçmiştir.
Diyalektik bilimi, Foulquie’den aktaran Karasar, bu yaklaşımın temel özelliklerini şu
şekilde sıralamıştır(Karasar, 1999: 19-20):
1. Diyalektik bilim, “konuşmalı felsefe” olarak tanımlanmakta olupbu konuşma
terimi şu şekilde açımlanmaktadır: a) bilgi ne tam deneysel ne de kavramsaldır; b)
bu konuşma, somutla soyutun konuşması olup aralarında sürekli bir gidiş geliş
vardır; c) bu konuşma, nesne ile öznenin yani şeylerle zihnin konuşmasıdır.
2. Diyalektik düşünce tümleyicidir: Tez ve antitez kavramları terslikler olarak değil,
birbirini tamamlayan bir sentezin öğeleri olarak düşünülmelidir.
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3. Bilim organik bir yapıdadır: Bilgi dayanışmalı bir bütünlük içinde anlam kazanır
ve yeni bilgiler bütünün anlamında değişiklik yaratırlar.
4. Bilgi tarihsel yapıdadır: Her kavram kullanıldıkça değişip gelişmekte ve yeni bilgi
bir yeniden düzenleme anlamına gelmektedir.
5. Bilgi, eksikli ve geçici bir yapıdadır: Bilgi daima bir oluşum halindedir ve bilim
çözülen sorunlar kadar yeni sorunlar da getirmektedir.
6. Yeni bir tutum (açık felsefe) gerekli olup; bilginin her uzanımına eleştirel bir gözle
bakma gereği vardır.
Karasar, çağdaş bilim ve bilimsel yöntem anlayışının, diyalektik görüşü içerdiğini
ancak ondan daha geniş bir anlayışı yansıttığını bildirmekte ve bu bakış açısını şöyle
açıklamaktadır (Karasar, 1999: 21): Diyalektik görüş, metafizik görüşleri dışarıda bırakarak
bilimi gerçekleştirebileceği varsayımına dayalıdır ancak bu da bir varsayımdır, bir başka
deyişle “varsayımlarda yanılma olasılığını varlığı" çağdaş bilim ve bilimsel yöntem
anlayışının temelini oluşturmaktadır.

8.2.5. Araştırma Teknikleri ya da Tasarımları
Akıldan çıkarılmaması gerekli en önemli nokta ise, yöntem ile araştırma tekniklerinin
birbirlerine karıştırılmamasıdır (Ergun, 2006: 120). “Araştırma tekniklerini yaratan, ortaya
çıkaran yöntemdir. Çünkü yöntemin nasıl’a cevap verebilmesi için birkaç ya da bir sürü
işleme ihtiyacı vardır ki, bunlar tekniklerdir. … Yöntem bir amaca göre bir araştırma planı
olunca, teknikler amaca ulaşmak için gerekli araçlardır. Tanımlayacak olursak, bir
araştırmada olguları kurmak ya da yerleştirmek, onları çözümlemek ve varsayımları
doğrulamak için yapılan işlemlere teknik deriz. Soyut bir tutum olan yöntemi, somutlaştıran
araştırma teknikleridir.” (Ergun, 2006: 121).
Yöntemin önemi konusunda Karasar ise şunları belirtmiştir: “Araştırmacı, problemi
çözmek için izleyeceği “yolu” (yöntemi) ve kullanacağı teknikleri ayrıntıları ile planlamak
zorundadır. O kadar ki, bir başka araştırmacı, o planı anlayıp uygulayabilsin ve
“araştırmacının yapmak istedikleri ile” aynı şeyleri yapabilsin.
Bilimsel yöntemin evrenselliği üzerine olan tartışmalar konusunda Karasar, bilimsel
yöntemin esasen bir deneme süreci olduğunu ama burada deneme teriminden yalnızca
değişkenlerin manüple edildiği bir deneysel ortamın düşünülmemesi gerektiğini ve neyi
aradığını bilen, ne bulabileceğini kestiren ve bu kestirisinin doğruluğunu verilerle sınayan
kimsenin de aslında bir deneme yapmakta olduğunu belirtmekte, işte bu nedenle uygulama
alanları itibarıyla bilimsel yöntemin evrenselliğinin savunulabileceğini eklemektedir (Karasar,
1999: 14).
Yönteme bağlı olarak oluşturulan nicel ve nitel tekniklere bakacak olursak, nicel
araştırmalarda tümdengelimci yaklaşımın, nitel araştırmalarda tümevarımcı yaklaşımın
benimsendiğini söylemeliyiz.
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Bu arada niteliksel ve niceliksel araştırmanın birbirine karşıt değil ama birbirlerini
tamamladıklarını akılda tutarak bu iki ayrı teknik ya da tasarımı inceleyelim.
Aşağıda Kümbetoğlu’nun araştırma tekniklerine ilişkin olarak verdiği tabloya göz
atalım (Kümbetoğlu, 2008: 46):
Özellik
Hazırlık aşaması

Niceliksel
Tanım: Açık, kesin, belirgin.
Hipotez:Araştırma
öncesinde
edilmiş.
İşevuruk tanımlama: Olmalı.

Araştırma planı

Plan: Kesin bir biçimde oluşturulmuş.
Örneklem: Kesin bir biçimde belirtilmiş,
temsil edici.
Veri toplama tekniği: Kesin bir biçimde
planlanmalı.
Ölçme: Ordinal.

formüle

Veri
toplama, Niceliksel teknikleri kullanır. Araştırma
uygulama,
yardımcıları araştırmada yer alır.
değerlendirme
Niceliksel, istatistiki, matematiksel işlemler
yapılır.
Tümevarımcı genellemeler.

Niteliksel
Tanım:
Genel,
gevşek
biçimde yapılandırılmış.
Hipotez: İnceleme sonunda
ulaşılır.
İşevuruk tanımlama: Yok.
Plan: İyi planlanmış fakat
yönlendirici değil.
Örneklem:
Titizlikle
oluşturulmuş, temsil edici
olma özelliği yok.
Veri
toplama
tekniği:
Araştırma
sürecinde
belirlenir.
Ölçme: Nominal.
Niteliksel teknikleri kullanır.
Çoğunlukla
araştırmacının
kendisi tarafından yapılır.
Nitel veri oluşturma ve
çözümleme kendiliğinden bir
biçimde oluşur.
Çözümleyici genellemeler.

8.2.5.1. Niteliksel Araştırmalar
Niteliksel araştırmada araştırma sürecinin tümüne hakim olan daha az yapılandırılmış
esnek bir araştırma planı vardır, çünkü, araştırmacının işi, sosyal gerçekliği olabildiğince
yansıtmaktır ve bunu sağlamak üzere araştırmacı araştırdığı özneden ayrı, mesafe koyan bir
duruş değil, öznesi ile interaktif bir paylaşımı gerçekleştirmesi gereken kişi konumundadır
(Kümbetoğlu, 2008: 46-47).
Nitel araştırmada kullanılan araçlar, derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem, grup
görüşmeleri, örnek olaylar, sözlü tarih ve anlatılardır(Kümbetoğlu, 2008: 47).
Nitel araştırmalar çoğu kez yorumlayıcı veya eleştirel sosyal bilime dayanmaktadır ve
“doğrusal olmayan bir araştırma yolu” izlenerek “uygulamada mantık” kullanılmaktadır
(Neuman, 2008: 224). Bu iki terimle ne anlatıldığına bakalım:
Neumann toplumsal araştırmalarda iki tür mantıktan söz etmekte, çoğu araştırmacının
bu iki mantığı bir arada kullandığını eklemektedir (Neuman, 2008: 224). Bunlar:
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Yeniden Oluşturulmuş Mantık
Araştırmanın nasıl yürütüleceğine ilişkin mantığın idealleştirildiği, formel ve
sistematik bir biçimde belirtilmiş olduğu, dolayısıyla mantıksal olarak birbirleriyle uyumlu
kurallar ve terimlerle yeniden inşa edildiği düzgün bir araştırma modelidir (Neuman, 2008:
225). Neuman, ders kitaplarında ve yayımlanmış araştırma raporlarında bu mantık türünün
egemen olduğunu belirtmektedir (2008: 225).
Uygulamada Mantık
Araştırmanın gerçekte nasıl yürütüleceğine ilişkin bu mantık, görece karışık ve belirsiz
ve belirli örnek olaylara bağlı kalmakta, dolayısıyla daha az sayıda belirlenmiş kural, yargı
gereksinimleri ve deneyimli araştırmacılar arasında paylaşılan normlara dayanmaktadır
(Neuman, 2008: 224). Neuman, öğle yemeğinde bir araya gelen araştırmacıların birinden
diğerine geçen gayriresmi bir halk bilgeliğine dayanan mantığın, uygulamada mantığın bir
örneğini oluşturduğunu belirtmektedir.
Yeniden oluşturulmuş mantık nicel araştırmalara, uygulamada mantık nitel
araştırmalara uygun düşmektedir (Neuman, 2008: 223).
Diğer taraftan yukarıda nitel araştırmalar açıklanırken doğrusal olmayan bir araştırma
yolunun kullanıldığından söz edildi. Doğrusal olan ve olmayan araştırma yollarına bakalım:
Doğrusal Araştırma Yolu
Sabit bir basamaklar dizisinin izlendiği ve nicel araştırmacıların kullandığı düşünme
biçimidir. (Neuman, 2008: 225-226).
Doğrusal Olmayan Araştırma Yolu
Nitel araştırmacıların kullandığı bu yolun izlenmesindeki amaç, bütüne ilişkin bir
anlayış oluşturmak olduğundan sonuç olarak inşa edilen bir anlam söz konusudur ve
araştırmacıyı sürekli araştırma sürecinin bütünü üzerine ve belirli basamakları diğer
basamaklara göre yeniden yeniden düşünmeye sevk eder (Neuman, 2008: 225-226).Döngüsel
yaklaşım olarak da ifade edilen bu yol, düzensizlik ya da tamamlanmamışlık anlamı taşımaz
(Neuman, 2008: 226).
Niteliksel Araştırmalarkonumuza devam edersek;
Bu araştırma türü, olaylar ve bağlamların dilini konuşur ve toplumsal yaşamın
akışında yer alan olayları derinliğine inceler ve dolayısıyla belirli toplumsal-tarihsel
bağlamlara duyarlı özgün yorumlar ortaya çıkar (Neuman, 2008: 224).
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8.2.5.2. Niceliksel Araştırmalar
Pozitivist bir yaklaşımın egemen olduğu ve doğrusal bir araştırma yolu izlenerek
yeniden oluşturulmuş mantığın uygulandığı; dolayısıyla değişkenlerin ve hipotezlerin
varlığında sürdürülen bir teknik olup değişkenlerin kesin olarak ölçülmesi ve genel nedensel
açıklamalara bağlı hipotezlerin test edilmesi söz konusudur .(Neuman, 2008: 224).
Yasa koyucu, sebep-sonuç ilişkisini açıklayıcı nedensellik ve genellemelere göre
biçimlendirilen niceliksel araştırma tasarımlarıdır (Kümbetoğlu, 2008: 47-48).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tümevarım ve tümdengelim yöntemlerive bu yöntemlere dayalı olarak geliştirilmiş
niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleri ancak bir arada kullanıldığında bilimsel bir
yöntemden söz edilebilir ve geçerli ve güvenilir bilgilere de ancak bu yolla ulaşılabilir ve bu
bilgilere yaslanan bir kriz ve risk iletişimi yönetiminin başarı sağlaması yüksek bir olasılıktır.
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Bölüm Soruları
1. Halkla ilişkilerde niceliksel ve niteliksel araştırmalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a. Niceliksel araştırmalarda hipotez araştırma öncesinde oluşturulur.
b. Niteliksel araştırmada niteliksel teknikler kullanılır.
c. Niceliksel araştırmada niceliksel teknikler kullanılır.
d. Niteliksel araştırmalarda hipotez araştırma öncesinde oluşturulur.
e. Niteliksel araştırmalardahipotez araştırma sonunda oluşturulabilir.
2. Halkla ilişkilerde araştırma süreçlerine ilişkin doğru ifade hangisidir?
a. Halkla ilişkilerde yalnızca niteliksel araştırmalar kullanılır.
b. Halkla ilişkilerde yalnızca niceliksel araştırmalar kullanılır.
c. Halkla ilişkilerde hem niteliksel hem de niceliksel araştırmalar kullanılır.
d. Halkla ilişkilerde araştırma süreçleri yalnızca başlangıç aşaması olan durum
saptama aşamasında yer alır.
e. Halkla ilişkilerde araştırma süreçleri yalnızca halkla ilişkilerin son aşaması olan
değerlendirme aşamasında da yer alır.
3. Yöntem ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.
b.
c.
d.
e.

Yöntem, bilimin temelidir.
Yöntem genel anlamda problem çözmek için izlenen düzenli yol anlamına gelir.
Yöntem, öğrenme yoludur.
Yöntem ile bilim arasında doğrusal bir bağ yoktur.
Gerçeğin özünü bulmak için uygulanan yöntemin öz’ünün oluşturulması,
bulunması gerekir.

4. Tümdengelim metodu (yöntemi) için hangisi söylenemez?
a. Tümdengelim genel önermelerden başlar ve özel sonuçlara ilişkin saptamalara
yönelir.
b. Tikelden tümele diğer bir deyişle özelden genele varmaya çalışır.
c. Tümdengelim, tümelden tikele, yani genelden özele varan düşünme yöntemidir.
d. Tümdengelim yönteminin geçmişi Aristoteles’e kadar uzanır.
e. Tümdengelimci yöntem, doğadaki her şeyin kendisinden daha üst bir sistemin
parçası olduğu anlayışına yaslanır.
5. Tümevarım metodu (yöntemi) için hangisi söylenemez?
a. Tümevarım, çoğu kez deneyimle elde edilen önermeler ve gözlemlerle özelden
genele gider.
b. Tikelden tümele diğer bir deyişle özelden genele varmaya çalışılır.
c. Tümevarım, tümelden tikele, yani genelden özele varan düşünme yöntemidir.
d. Düşünme yöntemi olarak tümevarım, tümdengelimin tersidir.
e. Tümevarım yönteminde aynı şartlarda aynı sonuçların elde edilmesi gerekir.
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6. Niceliksel ve niteliksel araştırmalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Nicel araştırmacılar tasarım, ölçüm ve örnekleme konularıyla daha çok ilgilenir.
b. Nitel araştırmacılar ham verilerin zenginliği, dokusu ve yarattığı hisle daha çok
ilgilenir.
c. Nicel araştırmacılar tümdengelimci yaklaşımı benimser.
d. Nitel araştırmacılar tümevarımcı yaklaşımı benimser.
e. Nitel araştırmacılar tümdengelimci yaklaşımı benimser.
7. Niceliksel ve niteliksel araştırmalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Niteliksel araştırmada daha az yapılandırılmış esnek bir araştırma planı vardır.
b. Niceliksel araştırmada daha az yapılandırılmış esnek bir araştırma planı
vardır.
c. Niceliksel araştırmada kesin bir biçimde oluşturulmuş bir araştırma planı vardır.
d. Niteliksel araştırmada niteliksel teknikler kullanılır.
e. Niceliksel araştırmada niceliksel teknikler kullanılır.
8. Tümevarım metodu (yöntemi) için hangisi söylenemez?
a. Tümevarım yönteminde başvurulan gözlem sayısı ne kadar artarsa artsın, tümel
genellemenin doğruluğu tam olarak garanti edilemez.
b. Tümevarım yönteminde ulaşılan tümel genellemenin doğruluğu tam olarak
garanti edilmektedir.
c. Tümevarımlı bir savın sonucu yanlış olduğu halde öncülleri doğru olabilmektedir.
d. Sınırlı sayıda gözlem ve deneyin bütün evreni simgelediği varsayılmaktadır.
e. Tümevarım yöntemine gösterilen tepkilerden biri “şüpheci” tepkidir.
9. Paradigma kavramına ilişkin olarak hangisi yanlıştır?
a. Paradigma, kişinin değerlendirme sürecinde kendi değerlerinin söz konusu
olmasıdır.
b. Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında etkili olan tüm
faktörleri kapsar.
c. Paradigma statiktir (durağandır) ve bu nedenle çoğu kez kişi kullandığı
paradigmanın farkındadır.
d. Paradigma dinamiktir ve çoğu kez kişi kullandığı paradigmanın farkında değildir.
e. Paradigma, farkına varmadan taktığımız bir psikolojik gözlüktür; iç dünyamızı
olduğu kadar dış dünyamızı da bu gözlük aracılığıyla görürüz.
10. Aşağıdakilerden terimlerden hangisi araştırma süreçleriyle doğrudan ilgili değildir?
a. Araştırmacı

b. Hipotez

c. Veri

d. Paradigma

e. Örneklem
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9. YÖNETİM STRATEJİSİ (KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİ)
KAYNAKLARI:
ARAŞTIRMA SÜREÇ VE TEKNİKLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Hipotez
9.2. Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Tasarımları
9.3. Araştırma Tasarımlarına Göre Araştırma Türleri
9.3.1. Keşifsel Araştırmalar
9.3.2. Tanımlayıcı Araştırmalar
9.3.3. Hipotez İçeren Araştırmalar
9.4. Değişkenler, Değişkenlerin Ölçülmesi ve Ölçekler
9.4.1. Değişkenler, Değişkenlerin Ölçülmesi
9.4.2. Ölçme ve Ölçekler
9.5. Araştırma Sürecinde Veri Toplama
9.5.1. Veri Toplama Kümesi (Verilerin Nereden Seçileceği)
9.5.1.1. Evren
9.5.1.2. Nüfus
9.5.1.3. Örneklem
9.5.2. Veri Toplama Seçim Kriterleri
(Verilerin Nasıl Toplanacağı)
9.5.2.1. Geçerlilik
9.5.2.2. Güvenilirlik
9.5.3. Veri Toplama Yöntemleri
9.5.4. Araştırma Tasarımında Zaman Dilimi
9.5.4.1. Kesitsel Araştırmalar
9.5.4.2. Tekrarlanan Araştırmalar
9.5.4.3. Süreç Araştırmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Niceliksel analizle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Niceliksel analizde amaç sosyal hayatı açıklamaktır.
b. Niceliksel analiz neden-sonuç ilişkisini temel almaktadır.
c. Niceliksel analiz anlamı temel almaktadır.
d. Niceliksel analiz statik ve dingindir.
e. Niceliksel analiz farkların incelenmesine öncelik verir.
2. Araştırma uygulamasında seçilen örnekleme ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Araştırmanın yürütüldüğü ve verilerin toplandığı gerçek gruba örneklem
denmektedir.
b. Örneklem sorunla veya soruyla ilgili insan topluluğundan oluşur.
c. Örneklem üzerinde çalışma; maliyet güçlükleri, kontrol güçlükleri ve etik (moral)
zorunluluklar nedeniyle gerekmektedir.
d. Örneklemin belirlenmesi, bir araştırma projesindeki diğer öğelerden bağımsız
değildir.
e. Örneklem modelinin seçimi, araştırma sorularının mantığı ile uyumlu olmalıdır.

Yanıtlar:
1. C
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hipotez

Hipotezin
kavramının,
hangi
araştırma
yaklaşımı
içinde
kurulabileceğinin, bir araştırmada ne
kadar
çoklukta
hipotez
kurulabileceğinin öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
araştırma
literatürünün
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Niceliksel ve Niteliksel
Araştırma Tasarımları

Niceliksel ve niteliksel araştırma Canlı derslerin takip edilmesi,
tasarımlarının
belirleyici araştırma
literatürünün
incelenmesi,
notların
ders
özelliklerinin öğrenilmesi
öncesinde okunmuş olması

Araştırma Tasarımlarına
Göre Araştırma Türleri

Keşifsel, tanımlayıcı ve hipotez içeren Canlı derslerin takip edilmesi,
araştırma türlerinin öğrenilmesi
araştırma
literatürünün
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Değişkenler,
Değişkenlerin Ölçülmesi
ve Ölçekler

Bağımlı/bağımsız
ve
sürekli/kategorili değişkenler ile
ölçmenin
ve
ölçek
türlerinin
(isimsel,kademeli,mesafeli,
oranlı)
öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
araştırma
literatürünün
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Araştırma Türlerinde Veri Veri toplama kümesine (verilerin
nereden seçileceğine) ilişkin olarak
Toplama
evren, nüfus ve örneklem konusunun
anlaşılması, veri toplama seçim
kriterlerine
(verilerin
nasıl
toplanacağına)
ilişkin
olarak
geçerlilik ve güvenilirlik konusunun
anlaşılması,
veri
toplama
yöntemlerinin öğrenilmesi, araştırma
tasarımında
araştırma
konusuna
yönelik
zaman diliminin hangi
gerekçelerle
nasıl
seçileceğinin
öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
araştırma
literatürünün
incelenmesi,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar





Hipotez
Niceliksel ve niteliksel araştırma tasarımları
Değişkenler, ölçme ve ölçek
Veri
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Giriş
Kriz ve risk iletişimi yönetiminde başarılı olabilmek diğer iletişim süreçlerinin
yönetiminde olduğu gibi arka planda güvenilir ve geçerli olan bilgilerden yola çıkılmış
olmasına ve geçerli ve güvenilir bilgilerin de bilimsel yönteme dayanan araştırmalarla ortaya
çıkarılabileceğini geçen dersimizde ifade etmiştik. Bu bölümde ise bu tür bilginin elde
edilebilmesi için gerekli teknik yapıyı oluşturan unsurlardan söz edilecektir.
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9.1.

Hipotez

Araştırma sürecine olan yaklaşım yani tümevarım ya da tümdengelim yaklaşımı,
araştırmaya ilişkin hipotez kurmamızı gerektirecek ya da hipotez kurulması gerekmeyecektir.
Önceki dersimizde de söz edildiği gibi, eğer tümdengelim yaklaşımı içinde araştırma sürecini
yönlendirme kararı verilmişse, araştırma konusuna ilişkin bir hipotez kurmamız gerekecektir.
Bu yaklaşım içinde genellemeci hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir. Ama tümevarım
yaklaşımı ile araştırma süreci yönlendirilecekse, araştırma konusuna ilişkin hipotez araştırma
sürecinin sonunda kurulacak olduğundan, baştan konuya ilişkin bir hipotez kurulmaz.
Bir kuramsal nedensellik ve sorun belirleme sonucu elde edilmiş deneysel bakımdan test
edilebilir bir ifade olarak hipotez, kavramları gözlemlenebilir ifadeler içinde örgütler ve
dolayısıyla gözlemlenene anlam verilmesine yardımcı olur (Erdoğan, 2003: 109).
Hipotezler, soyut kuramları deneyimci dünyaya bağlamaktadır başka bir ifadeyle
hipotezler bir kuramdan çıkartılmaktadır ve dolayısıyla hipotezlerin kendisi deneyle test
edilebilir ifadeler olmaktadır (Erdoğan, 2003: 110).
Hipotez ile belli bir tahmin yapılarak somut bir şekilde ne olacağı tanımlanır (Erdoğan,
2003: 110).
Belirli bir araştırma süreci içinde birden fazla hipotez bir arada kullanılabilir (Erdoğan,
2003: 110).

9.2.

Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Tasarımları

Sosyal bilim araştırmalarında iki farklı yaklaşımın (tümevarım ve tümdengelim)
sonucu olarak iki farklı araştırma tekniği ya da tasarımı oluşturulur. Bunlar niceliksel ve
niteliksel araştırma tasarımlarıdır. Bu tekniklere göre araştırma konusuna ilişkin analizlerimizi
yaparız. Bu iki analiz türünün özelliklerini Belkıs Kümbetoğlu bir tablo içinde açıklamıştır.
Bu tabloyu burada metin olarak aktarıyoruz (Kümbetoğlu, 2008: 210):
1. Niceliksel analizde amaç sosyal hayatı açıklamak (sosyal olanı, yapı ve sosyal
olguyu açıklamak) iken niteliksel analizde amaç sosyal hayatı anlamaktır (sosyal
olarak oluşturulan anlam bütünlüklerini yorumlamaktır).
2. Niceliksel analizde kanun benzeri hükümlere varmak, neden sonuç ilişkisi kurmak
söz konusu iken niteliksel analizde hedeflenen, gerçekliği olduğu gibi tanımlamak,
insan davranışlarının arkasındaki anlamı ortaya çıkarmaktır.
3. Niceliksel analizde teorinin sınanması, niteliksel analizde teori yaratılması
amaçlanmaktadır.
4. Niceliksel analizde nesnel yaklaşım, niteliksel analizde öznel yaklaşım kullanılır.
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5. Niceliksel analiz şeyler niçin olmaktadır ile ilgilenmekte, neden-sonuç ilişkisini
temel almakta ikenniteliksel analiz daha yorumlayıcıdır, şeyler nasıl olurla
ilgilenmekte, anlamı temel almaktadır.
6. Niceliksel analiz tarihsel değildir ve dolayısıyla belirli bir zaman ve mekan üzerine
açıklamalar verirken niteliksel analiz tarihseldir, daha geniş sosyal ve tarihsel
bağlamları kavrayarak anlamak ister.
7. Niceliksel analiz: kapalı, sınırlı ve planlı bir yaklaşım iken niteliksel analiz: açık,
esnek ve tüm boyutlarda sonradan değişime maruz kalabilen bir yaklaşımdır.
8. Niceliksel analizde araştırma süreci daha önceden belirlenmiş olmasına karşın
niteliksel analizde araştırma süreci katılımcılarca etkilenip yönlendirilmektedir.
9. Niceliksel analizde araştırmacı, kendisini ya da araştırma sorularını,
cevaplayandan belirli uzak bir mesafede tutarken niteliksel analizde araştırmacı,
kendisini ya da araştırma sorularını cevaplayıcıya göre yerleştirir ve tarafsız bilgi
toplayıcı konumunda bulunur, dolayısıyla arkadaşça etkileşime ve iletişime önem
verir.
10. Niceliksel analiz statik ve dingindir ama niteliksel analiz dinamiktir.
11. Niceliksel analiz parçalara önem verirken niteliksel analiz benzerliklerin
incelenmesine öncelik verir.
12. Niceliksel analiz farkların incelenmesine öncelik verirken niteliksel analiz
benzerliklerin incelenmesine öncelik verir.
13. Niceliksel analizde genellemeci hipotezler test edilirken niteliksel analizde
keşfedici doğrultuda genel örüntülere varılır, hipotezler yerine sorular ve
sorunlarla örüntüler anlaşılmaya çalışılır.
14. Niceliksel analizde analizler ölçümlere dayanmakta iken niteliksel analizde
analizler çıkarsamalara dayanmaktadır.
Bu bilgilere dayanarak iki farklı araştırma tasarımının farklı araştırma türlerinin
oluşumuna kaynaklık edeceğini kestirebiliriz.

9.3.

Araştırma Tasarımlarına Göre Araştırma Türleri

Araştırma türleri, hipotezlerin belirlenmesindekinden sonraki aşama olup hipotezlerin
nasıl ölçüleceği konusunda bilgi verir başka bir deyişle hipotezlerin nasıl ölçüleceğini ortaya
koyar (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 173).
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Araştırma tasarımı niteliksel ise baştan hipotez oluşturulması söz konusu değildir bir
başka deyişle keşifsel ya da tanımlayıcı araştırma türleri oluşturulmaktadır.
Saruhan ve Özdemirci bu araştırma türlerini şu şekilde açıklamışlardır (Saruhan ve
Özdemirci, 2013. 173):

9.3.1.Keşifsel Araştırmalar: Adından da anlaşılacağı üzere keşfetmek

üzere oluşturulan araştırma türleridir. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız ya da belirli
bir zaman diliminde incelenmemiş olguları ortaya çıkarmak amacında olan keşifsel
araştırmalar çoğunlukla tarihsel araştırmalar şeklindedir ve bu araştırmalarda
genellikle ikincil veriler kullanılmaktadır. İkincil veriler, arşiv ve diğer kaynaklar
yoluyla elde edilen verilerdir, başka bir ifadeye araştırmacının kendisi tarafından
ortaya konulmaz.

9.3.2.Tanımlayıcı Araştırmalar: Gene adından da anladığımız şekliyle

bir tanım getirme ya da belirli özelliklerden tanımsal bir çerçeve oluşturma amacında
olan araştırma türleridir. Bilinen bir durum ya da olayla ilgili değişkenlerin
özelliklerini ortaya koymak amacında olan bu araştırma türü, bilimsel nitelik açısından
akademik çevrelerce tartışılmakta olan bir araştırma türüdür. Ancak yeni bir şey
söylemesi ya da ilginç ve önemli bir olguyu ortaya koyması söz konusu ise bilimsel bir
nitelik taşıyabileceği varsayılmaktadır. Örnek olay araştırmaları bu araştırma türü
içindedir.

9.3.3.Hipotez İçeren Araştırmalar: Araştırmanın hipotez içermesi

demek, bir durum ya da olguyla ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin ya da gruplar
arası farklılığının incelenmesi demektir. Böyle bir incelemeyi gerektiren durumlarda
oluşturulan bu araştırma türü ile evrenle ilgili çeşitli genellemelere varılır. Bu tür
araştırmalarda gözlem, deney ya da anket yöntemleri kullanılır.

9.4.

Değişkenler, Değişkenlerin Ölçülmesi ve Ölçekler
9.4.1. Değişkenler

Değişkenler farklı ölçütlere göre farklı pek çok grup altına alınabilir ama bunlardan en
önemlileri 1. bağımlı ve bağımsız değişken olma ölçütü ile 2. sürekli ve kategorili
değişken olma ölçütüne göre yapılan gruplamalardır. Bu değişkenler Erdoğan
tarafından şu şekilde açıklanmıştır (Erdoğan, 2003: 215-223):
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Bağımlı değişkenler; başka etkenlerin sonucunda oluşan ve izah edilmesi,
açıklanması ve tahmin edilmesi gereken değişkenlerdir. Başka etkenlerin sonucunda
oluştuklarından başka değişkenlerin değerlerine bağımlılık taşımaları, bu değişkenlerin
bağımlı değişken olarak adlandırılmasındaki sebeptir. “Sonuç değişkeni” olarak da
adlandırılırlar.
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Bağımsız değişkene bakılarak tahmin edilen değişken olan bağımlı değişken,
“gözlenen” değişkendir.
Diğer kavramları açıklamak veya tahmin etmek için kullanılan kavramlar
bağımsız değişkenler olarak adlandırılırlar.
Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,
bağımsızdaki değişmenin bağımlıda ne tür sonuç ya da sonuçlar çıkarabileceği
konusunda kestirimde bulunmamıza olanak sağlar.
Sürekli ve Kategorili Değişkenler
Birbirinin ardına sıralanmış değerler alabilen değişkenler sürekli değişkenlerdir
ki kademeli seviyede değişimi gösterirler.
Kategorili değişkenler, isimsel (yani nominal) ve kademeli ölçme
seviyesindeki değişkenler olup, kavramların belirli özelliklerine göre tanımlanmasıyla
oluşan kategoriler içindeki değişkenlerdir.
Erdoğan, farklı ölçütlere göre yapılan değişkenler hakkında da bilgi vermiştir.
Burada sadece isimlerini verelim bu değişkenlerin:
•
•
•
•

Aktif ölçülen ve nitelik/karakter değişkenler
Demografik değişkenler
Yapma değişken
Araya giren değişkenler

9.4.2. Ölçme ve Ölçekler
Ölçme
Ölçmenin gözlem yapma ve kayıt etme süreci olduğunu belirten Erdoğan, ölçmede
belirli kurallara göre değişkenlerin değerlendirildiğini belirtmektedir (Erdoğan, 2003: 223).
“Tanımlamanın ve dolayısıyla ölçmenin neye göre yapılacağı, tasarımda araştırma sorusu
veya hipoteze uygun bir kararla belirlenir.” (Erdoğan, 2003: 223). Santimetre ile boy
ölçülmesi gibi standart ölçüleri olan durumlarda ölçmede sorun yaşanmazken standart ölçüleri
olmayan tutum, davranış, ideoloji vb gibi örneklerde ölçme sorunlu hale gelmektedir
(Erdoğan, 2003: 223-224). Ancak bu durumda da yani nitel değişkenleri ölçmemiz
gerektiğinde uygun ölçekler geliştirilebilmektedir. “Niteliksel incelemeler ölçmede sayısal
olmayan ölçme biçimleri geliştirmişlerdir.” (Erdoğan, 2003: 224).
Ölçme ile ilgili dikkat edilmesi gerekli bir diğer nokta, ölçmenin geçerli olup
olmadığıdır ki ölçümün geçerliliği, ölçeklerin geçerliliğini sağlayan gereklerin yerine
getirilmesiyle olanaklıdır (Erdoğan, 2003: 224).
“Ölçeklendirmede esas olan, ölçülebileni ölçme ve ölçülemeyeni ölçülebilir hale
getirmektir.” (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174).
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Ölçekler
“Ölçekler enformasyonu, bilgiyi, veriyi yapısallaştırmak için kurulan format
çeşitleridir. Her ölçme biçimi belli ölçek tiplerine sahiptir.” (Erdoğan, 2003: 224).
Farklı tür analizler için farklı ölçeklerin kullanılması gereği vardır, başka bir ifadeyle
belirli bir ölçek, belirli analiz türü/türleri grubunda kullanılabilir.
İsimsel Ölçekler
Nitel değişkenler (cinsiyet, medeni hal, doğum yeri, meslek, saç rengi gibi) için
kullanılmaktadır ve bu nitel değişkenlerin aldığı değerler aslında bir sayısal büyüklük
ifade etmemektedirler (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174). Örneğin kadınları 1,
erkekleri 2 olarak kodlama yapabiliriz, ama buradaki 1 ve 2 değeri, cinsiyete ait bir
büyüklüğü ifade etmemektedir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174).
İsimsel ölçeklere literatürde sınıflandırma ölçeği adı da verilmektedir ya da
nominal ölçek olarak da geçmektedir.
“Sınıflandırma ölçeği, isimlendirme ve gruplara ayırma işlevine sahiptir.”
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174).
Kademeli Ölçekler
Bu ölçekler yoluyla incelenen veriler, birbirleriyle karşılaştırılabilir veya
derecelendirilebilir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174). En çoktan en aza doğru
yapılan sıralandırma örneğinde (marka adlarının beğeni derecesine göre
sıralandırılması gibi) verilen değerler bu ölçek üzerinde yerleştirilebilir (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 174).
Bu ölçek literatürde sıralama ölçeği ya da ordinal ölçek olarak da
anılmaktadır.
Mesafeli Ölçekler
Sosyal bilimlerde en sık kullanılan bu ölçek tipinde temel mantık, çeşitli
değerler alabilen bir değişkenin (sıcaklık, başarı, performans, algı gibi) alabileceği
değerlerin eşit aralıklara bölünmesi ve bu aralıkların her birine sırasıyla bir sayısal
değer yani rakam verilmesi esasına dayanır (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 174).
Bu ölçek literatürde aralık ölçeği ya da interval ölçek olarak da geçmektedir.
Mesafeli ölçeğin ya da aralık ölçeğinin temel özelliği başlangıç noktası
içermemesidir, başka bir ifadeyle bu ölçekte “0” yokluk ifade etmez (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 174).
Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmasının nedeni, soyut ve ölçülmesi zor
değişkenleri ölçülebilir hale getirmesi ve dolayısıyla araştırmacılara güçlü istatistik
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testlerle çalışma olanağı verebilmesinden kaynaklanmaktadır (Saruhan ve Özdemirci,
2013: 175).
Oranlı Ölçekler
Bu ölçek, sürekli değişkenlerin (uzunluk, ağırlık, yaş, sürat gibi) ölçümünde
kullanılmakta olup, istatistik olarak en güçlü testlere rahatça uygulanabilmektedir
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 175).
Bu ölçek literatürde oran ölçeği ya da ratio ölçek olarak da adlandırılmaktadır.
Mesafeli ya da aralık ölçekten farkı, bir başlangıç noktası içermesi ve bu
başlangıç noktasının “0” ile ifade edilmesidir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 175).

9.5.

Araştırma Sürecinde Veri Toplama

Araştırma sürecinde, araştırma konusunun gerektirdiği ve gözlemlememiz gereken
verileri nereden ve nasıl tespit edeceğimiz kendine özgü bir tekniği gerektirmektedir.
Verilerin 1. nereden ve 2. nasıl seçildiği iki ayrı durumdur.
Veriler öyle seçilmelidir ki (verilerin nasıl seçileceği) bu veriler dolayımı ile elde
edilecek sonuçlar güvenilir, geçerli ve objektif olmalıdır.
Verilerin nereden toplanacağı ise araştırma tasarımı içinde incelenen soruya veri
sağlayacak doğru, uygun ve somut kaynağın belirlenmesiyle açıklık kazanır (Erdoğan, 2003:
166).

9.5.1. Veri Toplama Kümesi (Verilerin Nereden Seçileceği)
Verilerin elde edildiği küme ya da örneklem kendisinden daha büyük iki kümeden
sırayla seçilerek oluşturulmuştur. Dolayısıyla üç tür küme, araştırma sürecinde konu
edinilmektedir. Bunlar: İlki evren (genel evren), ikincisi nüfus (çalışma evreni), üçüncüsü ise
üzerinde çalışacağımız sınırlandırılmış bir kümeyi oluşturan örneklemdir. Bu üçlü kümeyi
Erdoğan sırasıyla evren, nüfus ve örneklem olarak adlandırırken (Erdoğan, 2003: 166-167),
Karasar aynı sıralamayı genel evren, çalışma evreni ve örneklem olarak adlandırmıştır
(Karasar, 1999: 109-110).
Örneklem, o araştırma içinde başvurulacak ve verileri elde edeceğimiz kümedir.
Ancak buradaki sınırlılık sözcüğünden ne anlamamız gerektiğini açalım: Araştırma yaklaşım
ve yönteminin gerektirdiği koşulları sağlayacak ölçüde bir sınırlandırma yapabiliriz.
Dolayısıyla, veri toplama her ne kadar kendine özgü bir teknik başvuruyu gerektirse de
araştırma yaklaşımına ve yöntemine olan ana bağını koparamaz. Oysaki yapılan pek çok
araştırma incelendiğinde bu kısımda ciddi sorunlar olduğu görülür. Örneklem, o yaklaşım ve
yönteme uygun değilse, araştırma konusunu temsil etme özelliğini kaybeder, daha doğrusu
temsil edici özelliği taşımaz.
Bu kümelerden söz edelim:
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9.5.1.1.

Evren (Genel Evren)

“Evren incelemede sorunun çıkıp geldiği veya sorunun bulunduğu, bu sorunun
herhangi bir nedenle parçası olan insanlar, olgular, fenomenler veya temalar bütünüdür.
Evren, zaman ve yer ölçütlerine göre belirlenmemiştir ve temel olarak faydasız bir
kavramdır.” (Erdoğan, 2003: 166).
Ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içeren ve araştırma
sonuçlarının genellenmek istediği elemanlar bütünü olarak evren (Karasar, 1999: 109),
araştırma amacına uygun ölçütler geliştirilerek belirlenir ki her araştırmada araştırma amacına
en uygun evren bir tanedir (Karasar, 1999: 110).
Kısaca, evren, sorunla veya soruyla ilgili insan topluluğudur (Erdoğan, 2003: 167).
Evren, genel olarak soyut bir kavramadır. Örneğin kadınlardan kurulu bir evrenimiz
olsun. Hiçbir araştırma, pratikte, amacı ve konusu tüm kadınlarda ortak olan ya da tüm
kadınlarda temsil edilen bir özelliği yakalayamaz. Bu yalnızca kadın biyolojisine yani
bedenine ilişkin tıbbi araştırmalarda olası olabilir ki bu araştırmalarda bile zamansal ve
kesitsel olarak tüm kadınların temsil edildiği bir süreci oluşturmak olanaklı değildir. Zaman
içinde değişen endüstriyel gıdaların kadın organizması üzerindeki yarattığı kimyasal
değişimler (yani zamansal süreç), ya da farklı coğrafyalarda gelişen farklı kimyalara bağlı
olarak farklı kadın organizmaları (kesitsel süreç) tüm kadınların temsil edilebileceği tıbbi
bakımdan ortak bir kadın profilinin kestirilebilmesine izin vermez. Dolayısıyla evreni pratikte
araştırmanın yürütülmesine izin veren bir yapıya dönüştürmek gerekecektir. Yani elde daha
somut olan bir evren olmalıdır. Bu somut evrene Karasar, “çalışma evreni” adını vermektedir
(Karasar, 2009: 110).

9.5.1.2.

Nüfus (Çalışma Evreni)

Nüfus (çalışma evreni), evrenden (genel evrenden) tespit edilmekte ve bu tespit
işleminde yer ve zaman kıstası belirleyici olmaktadır (Erdoğan, 2003: 166, 167). Ancak
gelişigüzel bir yer ve zaman belirleme değil, araştırmanın konusuna ve amacına uygun ve
erişilebilir olan bir kümeyi genel evrenden çekmek ve çalışma evreni olarak tanımlamak
gereklidir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarımızı genelleyebileceğimiz evren de işte bu çalışma
evreni ya da nüfus olacaktır. Çalışma evreni ya da nüfus, genel evrene göre daha somutdur ve
araştırma sonuçlarının güvenilirlik, geçerlilik ve nesnellik kıstasları altında bu nüfusa
genellenebileceği bir yapı taşımak zorundadır. Nüfus, kuramsal ve varsayımsal olarak “evren”
kavramına bağlanır (Erdoğan, 2003: 166).
Kısaca, nüfus, evrenin zaman ve yer özellikleri ile tanımlanarak sınırlandırılmış halidir
(Erdoğan, 2003: 167).

9.5.1.3.

Örneklem

Araştırmanın yürütüldüğü ve verilerin toplandığı gerçek gruba örneklem denmektedir
(Punch, 2005: 102).
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Nüfusun tümünü araştırmak çoğu zaman olanaklı olmadığı için nüfustan bir temsili
örneklem çıkartılır ki bu tür tasarımlara parametrik tasarım denir (Erdoğan, 2003: 167).
Ancak tasarımın her zaman parametrik olması gerekmez (Erdoğan, 2003: 168). Araştırmada
incelenecek olan küçük bir grup ise ve bu grubun nüfusa genelleştirilmesi gereği olmaksızın
bir araştırma tasarlanıyorsa, o zaman nüfus hakkında bir varsayım öne sürülmez ve
örneklemin bütün nüfusu temsil ettiği belirtilmez ki bu tür tasarıma non-parametrik tasarım
denir (Erdoğan, 2003: 168).
Örneklem üzerinde çalışma; maliyet güçlükleri, kontrol güçlükleri ve etik (moral)
zorunluluklar nedeniyle gerekmektedir (Karasar, 1999: 111). Nüfusu temsil etmek üzere
örneklemi seçerken temel karar kriteri, araştırmanın kime veya neye genelleştirilmek istendiği
sorusudur (Erdoğan, 2003: 168).
“Örneklemin belirlenmesi, bir araştırma projesindeki diğer öğelerden bağımsız
değildir, özellikle de araştırmanın amaçları ve sorularından.” (Punch, 2005: 103). Örneklem
seçimi, araştırma sorularının mantığı ile uyumlu olmalıdır ve eğer araştırma soruları temsil
edici bir nitelik gerektiriyorsa temsili örneklem modellerine, araştırma soruları değişkenler
arasındaki ilişkileri veya gruplar arasındaki karşılaştırmaları vurgulayacaksa planlı ve amaçlı
örneklem modellerine başvurmak gerekir (Punch, 2005: 103).
Araştırma önerisi, ne tür bir örneklem stratejisi kullanırsa kullansın şu üç soruyu
yanıtlayabilecek yetenekte olmalıdır (Punch, 2005: 103):
1. Örneklemin ne kadar büyüklükte olacağı ve bu büyüklüğün nasıl belirlendiği,
2. Örneklemin nasıl seçileceği ve neden böyle bir seçimin uygun görüldüğü,
3. Örneklemin temsil etme yeteneğinin hangi gerekçelere bağlandığı.

9.5.2. Veri Toplama Seçim Kriterleri
Toplanacağı)
9.5.2.1.

(Verilerin Nasıl

Geçerlilik

Gibbs’den aktaran Kümbetoğlu, geçerliliğin, araştırma verisinden çıkarsanan teori ve
açıklamaların gerçekte neler olup bittiğini tam ve doğru bir biçimde kapsayan özelliği
taşıması anlamına geldiğini, yani verilerin gerçek dünyayı yansıtması gerektiğini belirtmekte,
ancak niceliksel ve niteliksel araştırmalarda geçerliliğin temel dayanaklarının farklılaştığının
da altını çizmektedir (Kümbetoğlu, 2008: 48).
Geçerlilik, araştırmada kullanılan veri toplama tekniğinin yeterli ve araştırma
amaçlarına uygun olduğunu ifade etmekte, başka bir deyişle araştırma sonucunda ortaya çıkan
farklılıkların tesadüfi olduğunu, bu durumun tamamen ölçülen kişi ya da olgulardan
kaynaklandığını, dolayısıyla genellenebilir sonuçların geçerliliğini koruduğunu anlatmaktadır
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 176).
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Unutulmaması gereken, bir araştırma için geçerli olan veri seçme tekniğinin ve veriyi
ölçen ölçeğin, başka bir araştırma için geçerli olmayabileceğidir (Saruhan ve Özdemirci,
2013: 176).
“Geçerlilik, bir ölçeğin ölçmek istediğini ölçme derecesidir.” (Erdoğan, 2003: 247).
Saruhan ve Özdemirci, geçerlilik için pek çok sınıflandırmanın mevcut olduğunu
belirtmişler, ama temel olarak üç tip geçerlilikten söz edildiğini ekleyerek onları
açıklamışlardır (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 176). Bunlar (Saruhan ve Özdemirci, 2013:
176-177):
1. “Kapsam geçerliliği (ki bu geçerlilik Karasar tarafından içerik geçerliği olarak da
ifade edilmektedir (Karasar, 1999: 151)), ölçeğin araştırılan kavramı ne kadar temsil edip
etmediğiyle ilgilidir.”
2. “Kriter geçerliliği (ki bu geçerlilik Karasar tarafından uygulama geçerliği olarak da
ifade edilmektedir (Karasar, 1999: 151)), ölçeğin bireyler arasındaki farklılıkları beklenildiği
gibi ortaya koyup koyamadığıyla ilgilidir.”
3. “Yapı geçerliliği, ölçekten elde edilen sonuçların ilgili kuramlarla uyum gösterip
göstermediğiyle ilgilidir.”
“Geçerlilikte ilk sorulacak soru “neyin geçerliliği” sorusudur. Genellikle geçerlilikte
söz konusu ölçek ve ölçme süreçleri, özlüce tasarımın kendisidir. Geçerlilik çoğunlukla
ölçekle sınırlanır. Aslında “tasarımın geçerliliği”, özellikle “işlevselleştirmenin geçerliliği”
anlamına gelmesi gerekir, çünkü işlevsel tanımlama doğru bir şekilde yapılırsa, ölçme sorunu
olasılığı büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur.” (Erdoğan, 2003: 243).
Erdoğan çoğunlukla geçerliliğin ölçekle sınırlandırılarak anlaşıldığını ve
uygulandığını vurgulayarak önemli bir yanlışın altını çizmiş ve geçerliliğin esasen tasarımın
geçerliliğine dayanması gerektiğini ifade etmiştir ki aynı yaklaşım içindeki Karasar da
geçerliliği iç ve dış geçerlik olarak ikiye ayırmakta ve onları şu şekilde açıklamaktadır:
“İç geçerlik, varılan bir “nedensel” ilişkide, “sonuç”un “bilinen neden”lerle (deney
değişkenleri ile) gerçekten açıklanabilirliğidir.” (Karasar, 1999: 105).
“Dış geçerlik, örnek bir grup üzerinde ve araştırma (deney) koşulları içinde varılan bir
sonucun, evrene, gerçek yaşama genellenebilirliğidir.” (Karasar, 1999: 106).
“Geçerlilik “ispat edilecek” bir şey değildir; kuramsallık ve tasarım süreçlerindeki
geçerliliği ve tutarlılığı tartışarak elde edilir. … Bu ölçme süreçlerini tasarım tarzı, ölçünün
kalitesini belirler, dolayısıyla geçerliliğini belirler.” (Erdoğan, 2003: 246).
Niteliksel araştırmalarda, niceliksel araştırmalardaki gibi geçerliliği kontrol eden
ölçütler yoktur, çünkü test edilecek bir sosyal gerçeklik, kontrol edilecek bir hipotez, temsil
olma iddiasında tesadüfi seçilmiş bir örneklemden elde edilen sayısal veriler yoktur
(Kümbetoğlu, 2008: 50). Dolayısıyla niteliksel araştırmalarda yalnızca geçerlilik değil aynı
zamanda güvenilirlik sorunu konusunda başka bazı ölçütler oluşturulmuştur. Niteliksel
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araştırmalarda geçerlilik, verilerin hakikiliği yani incelenen topluluğun üyelerince paylaşılan
farklı bakış açılarının araştırmada temsil edilmesi ile ifade edilmektedir (Kümbetoğlu, 2008:
50-51).

9.5.2.2.

Güvenilirlik

Araştırmada uygulanan tekniğin, evren hakkında doğru veriler sağlayabilmesi ile ilgili
olan güvenilirlik, kullanılan tekniğin aynı şartlarda aynı sonuçları verip vermediği (istikrar) ve
ölçeği oluşturan ifadelerin kendi içinde tutarlılığı olup olmadığı (iç tutarlılık) test edilerek
ölçülebilmektedir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 178).
Saruhan ve Özdemirci, a. ölçeğin istikrar ile test tekrarı güvenilirliğinin sağlandığını,
yani aynı ölçeğin aynı şartlarda aynı denekler üzerinde benzer sonuçlar vermesi gerekliliğinin
yerine getirildiğini, b. ölçeğin iç tutarlığı ile ortadan bölünme güvenilirliğinin sağlandığını
yani ölçekte bulunan ifadelerin ortadan ikiye bölünmesiyle oluşan iki yarının
birbiriylekorelasyonunun (bağlantısının) oluşturulduğunu ifade etmektedirler (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 178). Karasar, istikrarı, zamana göre değişmezlik ve bağımsız gözlemciler
arası uyum olarak güvenirlik ölçütününiki alt kategorisi olarak incelemiş ve aynı zamanda
güvenirlik ölçütünün bir üçüncü alt kategorisiolarakiç tutarlığa da yer vermiştir (Karasar,
1999: 148).
Ölçmenin tutarlı (ölçme kurallarına, veri kayıt ve kodlamasına uyma), dengeli
(ölçmenin zaman içinde diğer değişkenler aynı kalmak koşuluyla değişmemesi, aynı kalması)
ve tekrarlanabilir (testin tek bir zamandaki tek bir testle sınırlı kalmaması yani tekrar
uygulanabilmesi ve zaman bazında güvenli olması) olmasını anlatan güvenilirlik, genellikle
aynı ölçmenin tekrar tekrar yapılması ile elde edilir (Erdoğan, 2003: 247).
Güvenilirliğin teknik bir sorun olduğunu ve bilimsel çalışmanın ilk koşullarından biri
olması gerektiğini belirten Karasar, güvenilirliğin yüksek olmasının ölçmenin amaca
uygunluğunu daima garanti edeceği anlamına gelmediğini, dolayısıyla güvenirliğin zorunlu
ama yeterli bir koşul olmadığının altını çizmektedir (Karasar, 1999: 148).
Yukarıda geçerlilik ve güvenilirlik için niteliksel araştırmalara özgü, niceliksel
araştırmadaki geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerinden farklılaşan ölçütler geliştirildiğini
söylemiştik. Niteliksel araştırmalarda güvenilirlik; inandırıcılık, aktarılabilirlik,
bağlanabilirlik ve doğrulanabilirlik olarak dört ölçütle incelenmektedir (Kümbetoğlu, 2008:
50-51):
1. İnanırlık; sosyal gerçekliğin çok yönlü olmasının dikkate alınarak, araştırma
bulgularının diğerleri tarafından kabul edilmesi ve araştırmaya katılanlar tarafından teyit
edilmesi anlamına gelmekte,
2. Aktarılabilirlik; araştırmanın yapıldığı bağlama özgü nitelikleri taşıyan diğer sosyal
çevrelere de araştırmadan elde edilen verilerin aktarılabilmesi anlamına gelmekte,
3. Dayanırlık; araştırmanın her aşamasında bilgiye, uzmanlığa dayanan bir kontrol
olması gerekliliğini anlatmakta ve
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4. Doğrunabilirlik; araştırmacının objektif olması gerektiğini anlatmaktadır.
Niteliksel araştırmalarda güvenilirlik sözcüğünden çok, sosyal dünyanın değişebilir
yapısı nedeniyle uygunluk, açıklık, tartışma gibi sözcüklerin daha uygun olacağı
tartışılmaktadır (Kümbetoğlu, 2008: 52).

9.5.3. Veri Toplama Yöntemleri
Veri toplama ile literatür taramasının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Saruhan
ve Özdemirci, veri toplamanın, önermenin doğruluğunu incelemek için üzere yapılacak
araştırma ile ilgili olduğunu belirtmekte ve veri toplama yöntemleri olarak gözlem, mülakat,
anket, deney ve arşiv taramayı göstermektedirler (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 185).
Niteliksel araştırmalarda temel veri toplama teknikleri, derinlemesine görüşme, odak
grup görüşmeleri ve katılımlı gözlemdir.
Gözlem: Gözlemlenen verilerin sistematik kaydı ve analizini gerektiren bu veri
toplama tekniği üç tür problem taşır (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 185):
1. “Gözlemlenenin gözlemlendiğinin farkında olması ve bu nedenle davranışlarını
değiştirmesi”,
2. “Gözlemlenenin gözlemlendiğinin farkına varmadan bir araştırmaya konu olmasının
etik olmaması”,
3. “Gözlemcinin gözlemlediği olguya tarafsızlığını yitirerek “algıda seçici”
yaklaşmasıdır.”.
Yukarıdaki problemler gözlemcinin gözlemlediği olguyu etkilemesine neden
olacağından araştırmacı olabildiğince etik davranarak bu etkiyi azaltmaya yönelmelidir
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 185).
Gözlem, davranışların incelendiği araştırmalarda anket ve mülakata göre daha sağlıklı
sonuçlar veren bir veri toplama tekniğidir(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 185).
Deney: Daha çok doğa bilimlerinde tercih edilen bir teknik olmakla birlikte, sosyal
bilimlerde daha çok çeşitli denek grupları üzerinde yapılmaktadır (Saruhan ve Özdemirci,
2013: 185). Saruhan ve Özdemirci deneyin sosyal bilimlerde kullanımını şu şekilde
örneklendirmişlerdir (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 185): “Aynı sosyo-kültürel yapıdan gelen
sigara bağımlısı 50 gönüllünün iki eşit gruba ayrılması ve bir grubun bir ay boyunca sigara
içmesinin engellenmesi, diğerinin de serbest bırakılması bu tarz bir yaklaşıma örnektir.
Burada sigara içmesine izin verilen 25 kişi kontrol grubunu, izin verilmeyen 25 kişi ise deney
grubunu oluşturur.”
Mülakat: Yüz yüze yapılan bir veri toplama tekniğidir.
Anket: Sosyal bilimlerde en sık kullanılan veri toplama tekniği olan anket;
uygulamada kolaydır, işlevseldir ve bilimsel kabul görmektedir, ancak uygulamada doğru ve
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bilinçli kurgulanmış anketlere rastlamak oldukça zordur (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 186187).
Sistematik Arşiv Tarama: Keşifsel araştırmalar gibi hakkında bir şey bilinmeyen ya
da belirli bir zaman diliminde incelenmemiş olguları ortaya çıkarmak, düzenlemek ya da
gündeme getirmek amacıyla yapılan araştırmalar için geçerli bir yöntemdir (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 189).

9.5.4. Araştırma Tasarımında Araştırmanın Zaman Dilimi
9.5.4.1.

Kesitsel Araştırmalar

Araştırılan olgunun belirli bir yerdeki ve belirli bir andaki fotoğrafının çekildiği bu
araştırma türü, maddi ve zamansal kısıtlar nedeni ile çoğu zaman tercih edilmektedir
(Saruhan ve Özdemirci, 2013: 189).

9.5.4.2.

Tekrarlanan Araştırmalar

Belirli bir olgunun farklı bir yerde ya da farklı bir zamanda çekilen iki fotoğrafının
karşılaştırma yapmak yoluyla incelendiği bu tür araştırmalara örnek olarak belirli bir eğitimin
başarını ya da başarısızlığını ortaya çıkarmak üzere eğitim öncesi ve sonrasında yapılan
motivasyon, performans ve bilgi testlerinin karşılaştırılması verilebilir (Saruhan ve
Özdemirci, 2013: 189).

9.5.4.3.

Süreç Araştırmaları

Araştırılan olgudaki değişim ve gelişim, kanser araştırmalarında olduğu gibi, yıllar
boyunca izlenerek ortaya konmaya çalışılır (Saruhan ve Özdemirci, 2013: 190).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilimsel bir araştırmasürecinin teknik olarak nasıl yerine getirilebileceği
üzerinde durulmuştur. Sırasıyla hipotez, araştırma tasarımları, araştırma türleri, değişkenler ile
ölçme ve ölçekler, veri toplamanın teknik olarak araştırma sürecine dahil edilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Kriz ve risk iletişimi aşamalarından ilki ve sonuncusu halkla ilişkilerde
olduğu gibi araştırma sürecidir.
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Bölüm Soruları
1. Halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin bir araştırmada kurulacak hipotez için hangisi
söylenemez?
a. Hipotezle organizasyona ilişkin belli bir tahmin yapılır.
b. Hipotez organizasyona ilişkin test edilebilir bir ifadeyi içerir.
c. Halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin bir araştırmada birden fazla hipotez
kurulabilir.
d. Halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin bir araştırmada birden fazla hipotez
kurulamaz.
e. Hipotez organizasyona ilişkin olarakgözlemlenenlere anlam verilmesine yardımcı
olur.
2. Bir halkla ilişkiler organizasyonunun belirli bir zaman içindeki durumu araştırılmak
isteniyor. Bu tür bir araştırma aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a. Kesitsel araştırma
b. Tekrarlanan araştırma
c. Süreç araştırması
d. Yukarıdakilerin üçü ile de tanımlanabilir.
e. Yukarıdakilerden üçü ile de tanımlanamaz.
3. Halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin olarak yapılacak niceliksel bir araştırmada
örneklem stratejisi oluşturulurken dikkate alınması gerekenler bakımından hangisi
yanlıştır?
a. Örneklemin ne kadar büyüklükte olacağı dikkate alınır.
b. Örneklem büyüklüğünün nasıl belirleneceği dikkate alınır.
c. Örneklemin nasıl seçileceği ve neden böyle bir seçimin uygun görüldüğü dikkate
alınır.
d. Örneklemin temsil etme yeteneğinin hangi gerekçelere bağlandığı dikkate alınır.
e. Yukarıdakilerin hiçbiri örneklem stratejisi oluşturmada dikkate alınmaz.
4. Bir halkla ilişkiler organizasyonuna ilişkin olarak yapılanların (uygulamaların)hedef
kitle tarafından beğeni derecesine göre sıralandırılmasını istiyoruz. Böyle bir
araştırmada hangi tür ölçek kullanabiliriz?
a. İsimsel ölçek (sınıflama ölçeği)
b. Kademeli ölçek (sıralama ölçeği)
c. Mesafeli ölçek (aralık ölçeği)
d. Oranlı ölçek (oran ölçeği)
e. Mesafeli ölçek ve oranlı ölçek
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5. Halkla ilişkiler araştırma süreçlerinde örnekleme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Örneklemin belirlenmesi, bir araştırma projesindeki diğer öğelerden bağımsız
değildir.
b. Örneklemin belirlenmesi, bir araştırma projesindeki diğer öğelerden
bağımsızdır.
c. Örneklem, araştırmanın yürütüldüğü ve verilerin toplandığı gerçek gruptur.
d. Örneklem seçimi, araştırma sorularının mantığıyla uyumlu olmalıdır.
e. Örneklemin temsil etme yeteneği, gerekçelerle temellendirilmelidir.
6. Belirli bir halkla ilişkiler organizasyonunun farklı zaman dilimleri içindeki durumu
karşılaştırılmak isteniyor. Hangi tür araştırma ile bu karşılaştırma yapılabilir?
a. Kesitsel araştırma
b. Tekrarlanan araştırma
c. Süreç araştırması
d. Yukarıdakilerin üçü ile de tanımlanabilir.
e. Yukarıdakilerden üçü ile de tanımlanamaz.
7. Bir halkla ilişkiler organizasyonuna ilgi gösteren hedef kitlenin nüfus yapısını
(cinsiyeti, mesleği, medeni hali vb gibi demografik özelliklerini) ortaya çıkarmak
istiyoruz. Böyle bir araştırmada hangi tür ölçek kullanabiliriz?
a. İsimsel ölçek (sınıflama ölçeği)
b. Kademeli ölçek (sıralama ölçeği)
c. Mesafeli ölçek (aralık ölçeği)
d. Oranlı ölçek (oran ölçeği)
e. Mesafeli ölçek ve oranlı ölçek
8. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir bölgede belirli bir halkla ilişkiler
organizasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak organizasyonun başarısı bölgenin
özelliklerine de bağlı olduğundan bu bölgeyi araştırmak istiyoruz. Ne tür bir araştırma
bu bölge hakkında bize bilgiler sunma yeteneği taşır?
a. Keşfedici araştırmalar
b. Tanımlayıcı araştırmalar
c. Hipotez içeren araştırmalar
d. Kesitsel araştırmalar
e. Süreç araştırmaları
9. Hangisi bir tanım getirme ya da belirli özelliklerden tanımsal bir çerçeve oluşturma
amacında olan araştırma türüdür?
a. Keşfedici araştırmalar
b. Tanımlayıcı araştırmalar
c. Hipotez içeren araştırmalar
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d. Kesitsel araştırmalar
e. Süreç araştırmaları
10. Verilerin nerden toplanacağı ile ilişkili olmayan terim hangisidir?
a. Evren

b. Nüfus

c. Örneklem

d. Geçerlilik

e. Küme
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10. KRİZ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kriz Kavram ve Olgusu
10.2. Kriz Yönetimi Planı
10.3. Kriz Yönetimi İletişim Planı
10.3.1. Medya Mensupları İle İletişim
10.3.2. Kriz Yönetiminde 7R İletişim Platformu
10.4. Kriz Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Krize ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Beklenilmeyen bir durumdur.
b. Kuruluşu tehdit alına alır.
c. Zaman baskısı yaratır.
d. Her olumsuz durum kriz oluşturur.
e. Olumsuzdur.
2. Aşağıdaki reaktif iletişim koşullarından hangileri kriz yönetimine ilişkindir?
1. Cevap verme
2. Hassasiyet belirtme
3. Çözüm yaratma
4. Zararı giderme
a. Yalnızca 1 ve 2
b. Yalnızca 3 ve 4
c. Yalnızca 1, 2 ve 3
d. Yalnızca 2, 3 ve 4
e. 1,2, 3 ve 4

Yanıtlar:
1. D
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Konu

Kazanım

Kriz Kavram ve Olgusu

Kriz kavram ve olgusunun somut Canlı
derslerin
takip
olarak
ne
anlama
geldiğinin edilmesi, kriz ve risk
anlaşılması.
konusunda
okumalar
yapılması, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Kriz Yönetimi Planı

Kriz yönetim planının hangi aşamalara Canlı
derslerin
takip
bağlı
olarak
geliştirileceğinin edilmesi, kriz ve risk
konusunda
okumalar
öğrenilmesi
yapılması, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Kriz Yönetimi İletişim Planı Kriz iletişimi yönetiminde hem medya
mensupları ile geliştirilecek iletişimin
gereklerini hem de diğer hedef
kamularla
geliştirilecek
reaktif
iletişimin gereklerini öğrenmek
Kriz Türleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Canlı
derslerin
takip
edilmesi, kriz ve risk
konusunda
okumalar
yapılması, notların ders
öncesinde okunmuş olması

Krizin çeşitli örneklerle farklı türler Canlı
derslerin
takip
edilmesi, kriz ve risk
altında incelenmesi
konusunda yerel, ulusal ve
küresel çeşitli örneklerin
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar
 Kriz
 Reaktif iletişim
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Giriş
Günümüz dünyası giderek artan sayıda ve artan çeşitlilikle krizlere ve risklere maruz
kalmaktadır. Özellikle küreselleşmenin bir sonucu olarak bu durum farklı farklı kurumların
sürekli olarak krize hazır olmalarına zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle kurumların
stratejik çalışma planları içinde krizlere ve risklere karşı ilk anda ne yapacaklarına ve takiben
nasıl bir yönetim izleyeceklerine dairbir bölümlerinin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu kriz
ve risk yönetim planının belirli aşamaları vardır ve bu aşamalar gene belirli bir iletişim
stratejisi içinde uygulamaya konulur.
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10.1. Kriz Kavram ve Olgusu
Kuruluşlar birer açık sistem olarak oldukça dinamik bir çevre içerisinde
yaşamaktadırlar ve yaşamlarını sürdürmeleri ve başarıları büyük ölçüde çevrenin yarattığı
kısıtlılıkları ve olanakları zamanında görüp değerlendirmeleri ile olanaklıdır
(http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-1/).
Kuruluşların çeşitli dönemlerde karşılaşabilecekleri bir durum olan kriz,
beklenilmeyen ve öngörülemeyen ama çabuk cevap verilmesi gereken ve kuruluşun önleme
ve uyum yöntemlerini yetersiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını
tehdit
altına
alan
gerilim
durumu
olarak
tanımlanmaktadır(http://emreisci.blogspot.com.tr/2008/11/halkla-ilikiler-ve-krizynetimi.html).
Kriz, bir taraftan kuruluşun değerlerini, amaçlarını ve kaynaklarını tehdit ederek
kuruluşu varlığını sürdürememe tehlikesi ile baş başa bırakan ve diğer taraftan belirsizlik ve
zaman baskısı yaratarak kuruluşun üyeleri arasında gerilim oluşturan ve ancak gerekli
önlemlerin zamanında alınmasıyla ortadan kaldırılabilecek veya olumsuz etkileri en düşük
düzeye çekilebilecek sınırlı bir zaman dilimini kapsayan plansız bir değişim sürecini ifade
etmektedir(http://emreisci.blogspot.com.tr/2008/11/halkla-ilikiler-ve-kriz-ynetimi.html).
Kriz kavramı bunalım, buhran, güç dönem, büyük sıkıntı gibi anlamlar taşımaktadır
(Ülger, 2003: 280). Ancak krizler iyi yönetildiği takdirde olumsuzluklar nedeniyle fırsatlar
üretilmesine de aracılık ederler. Kriz döneminde kuruluşlar hedef kitle açısından kendilerinin
en önemli niteliklerine vurgu yaparlar ve var olan ancak fark edilmemiş ya da arka cephede
kalmış bazı olumlu niteliklerini deön plana çıkarırlar. Kuruluş bu niteliklerini hatırlatarak/göz
önüne getirerek iç ve dış hedef kitlesinin kendisine yönelik olumlu bakışını sürdürmesini/terk
etmemesini sağlayabilir. Arka cephede kalmış bazı olumlu niteliklerin ön plana alındığında
hedef kitle tarafından değer görmesi açıkça bir fırsat üretme işlemidir. Burada söz edilen
hedef kitle yalnızca var olan iç ve dış hedef kitle değil aynı zamanda potansiyel hedef kitledir.
Kriz durumunun özellikleri Kriz Yönetimi-1 adlı makalede şu şekilde sıralanmaktadır
(http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-1/):
1. Kriz durumu öngörülememiştir.
2. Kuruluşun tahmin ve kriz önleme mekanizmaları yetersiz kalmaktadır, verim
sağlanamamaktadır.
3. Kriz, kuruluşun tüm faaliyetlerini ve yapısını derinden etkilediği için genellikle
radikal değişim ihtiyacını ortaya çıkarır ve dolayıyla kuruluşun mevcut amaç ve
varlığını tehdit altına alır.
4. Kriz, ortaya çıkış şekli ve önceden öngörülemeyen bir durum olması nedeniyle
kuruluşların hareket yeteneklerini azaltır ve dolayısıyla uyum mekanizmalarını
etkisiz hale getirir.
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5. Krizle başa çıkabilmek ve izlenmesi gereken yolların kararlaştırmak üzere
yeterli bilgi ve zaman bulunmaz.
6. Kriz, acil müdahale gerektiren bir durumdur ve bu nedenle eğer görmezden
gelinirse veya hazırlık için yavaş bilgi toplanırsa veya yavaş ilerleyen karar
mekanizmaları içinde kalınarak geç yanıtlar oluşturulursa başarı oranı düşer.
7. Kriz, özellikle karar verici konumdakiler üzerindegerilim yaratır.
8. Krizler kuruluşla ilgili herkesi (yönetici, işgören, hissedar,devlet vb.) ciddi
şekilde etkiler.
9. Her stresli ortam ya da olumsuz durum kriz değildir.
10. Krizin kesin bir çözüm formülü yoktur ve daha kötüsü tekrar aynı/benzer arklı
biçimlerde ortaya çıkabilir.
11. Kriz mutlaka bir felaketle sonuçlanmaz ve hatta fırsata dönüştürülebilir.
Kuruluşun kriz durumunda itibarı zedelendiği için çok kısa sürede acil çözümler
üretme ihtiyacındadır (Ülger, 2003. 281). Bir baskı durumu olan kriz sırasında kuruluşta
planlanmamış bir değişim sürecinin kendini gösterdiğini yukarıda söylemiştik. Kriz sırasında
kuruluşta oluşan değişimi Billur Ülger, Baltaş’tan alıntılayarak aşağıdaki maddelerle
sıralamıştır (Ülger, 2003: 281-282):
1. “Yönetim merkezileşir ve denetim artar.”
2. “Sorunları geçiştirici çözümlerde, riskli ve fevri kararlarda artış olur.”
3. “Çatışmalarda artış olur.”
4. “Stres ve zaman baskısı altında alınan kararların kalitesi bozulur.”
5. “Otoriter ve tutucu eğilimler artar.”
6. “Çalışanlarda savunmacı veya çekimser tutumlar meydana gelir.”
7. “Güven duygusu azalır, kaygı artar.”
8. “Motivasyon düşer, iş tatmini azalır.”
Kuruluşlar ansızın öngörmedikleri vekendilerini sarsan bir durum içinde
bulduklarından planlanmamış bir değişim süreci içine girerler. Acil çözüm üretilerek durumun
kontrol altına alınması gerekir ancak bu çözümün ivedilikle üretilebilmesi herşeyden önce
içinde bulunulan olumsuz durumun nasıl algılandığı ile ilgilidir. Başka bir ifadeyle içinde
bulunulan olumsuz durum herhangi bir olumsuz durum olarak değil, krizi ifade eden bir
olumsuz durum olarak algılanabilmelidir ki acil çözüm sürecine geçilebilsin. Krizi ifade eden
olumsuz durum algılandığı nitelikler itibarıyla (herhangi olumsuz bir durum olarak ya da krizi
ifade eden olumsuz bir durum olarak) acil ve zorunlu çözüm süreci için yönlendirici
olabilecektir ya da olamayacaktır.
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Olumsuz durumun kriz olarak algılanabilmesi için şu nitelikleri fark edilebilmelidir
(http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-1/):
1. Kuruluşta hızlı ve köklü değişiklikler olmaktadır.
2. Kuruluşun istikrar döneminde işleyen ve sistemsel olarak yaşamasında mutlak
gerekli kurumlar(ekonomik veya politik, hatta ideolojik) ve mekanizmalar artık
işlemez durumda kalmaktadır.
3. Geriye bakıldığında hiçbir şeyin artık eskisi gibi değildir.
4. Zaman hızlanmıştır.
5. İleriyi görüş bulanık hale gelmiştir.
Krizin kuruluşça algılanma biçimi, krize üretilecek yanıtın niteliğini ve zamanlamasını
etkiler, dolayısıyla krizin yönetilmesindeki başarı ya da başarısızlık krizin nasıl algılandığı ile
bire bir ilişkilidir.

10.2. Kriz Yönetimi Planı
Kriz yönetiminde en önemli basamak esasen önceden sezinlemedir ve takiben kriz
yönetiminin planlanması gerekir (Oktay, 1996: 176). Krizi önceden sezinlemek, yukarıda
sözünü ettiğimiz gibi, kriz niteliğindeki olumsuz durumun herhangi bir olumsuz durum olarak
değil kriz olarak algılanabilmesidir.Bu algılama gerçekleşirse başka bir ifadeyle olumsuz
durum henüz kriz olarak yaşanmaya başlamadan krizin oluşmakta olduğu fark edilirse
proaktif bir biçimde krize yaklaşılabilir. Krizin olduğu zaman diliminde krizi çözmeye
çalışmak ise reaktif bir yaklaşımdır.
Kriz yönetiminin planlanması şu aşamalardan kuruludur (Oktay, 1996:178):
1. Potansiyel krizlerin sınıflandırılması/kategorize edilmesi,
2. Bunları önlemek üzere politikalar üretilmesi,
3. Potansiyel krizlerin her birini çözebilmek üzere stratejiler ve taktikler geliştirilmesi,
4. Potansiyel krizlerden kimlerin etkilenebileceğinin tespit edilmesi,
5. Etkilenebilecek hedef kitlelere yönelik etkili iletişim kanallarının oluşturulması
yoluyla kuruluş itibarının zarar görmemesini sağlamak yada en az zararla krizi
atlatmasını sağlamak,
6. Yapılan tüm işlemleri test etmek.
Kriz yönetimi planının oluşturulmasında belirli politikalar güdülür. Bu politikaların
krizin çözümünü sağlayabilecek yetenekte olması gerekir. Dolayısıyla kriz yönetimi
politikalarının da sorgulanması gereklidir. Kriz yönetimi politikalarına ilişkin olarak
sorgulanması gerekenler (Oktay, 1996: 179):
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1. Potansiyel kriz durumu, temel kaynakları ve işi etkileyecek düzeyde midir ya da ne
düzeyde etkileyecektir?
2.Tanımlanan potansiyel kriz ne derecede doğru ve gerçekçi bir biçimde ifade
edilmiştir?
3. Kuruluşun önlem olarak ortaya koydukları krizin oluşmasını durdurabilir mi yoksa
sadece yavaşlatacak mıdır?
4. Kriz yönetimi politikaları kuruluşun hedef kitleleri ve genel olarak toplum nezdinde
olumlu karşılanacak mıdır?
5. Eylem için kaynaklar hazır mıdır ve yeterli midir?
6. Kriz yönetiminin maliyeti kuruluşun kaldırabileceği bir düzeyde midir?
7. Krize karşı eylem oluşturmak ve mücadele etmek üzere niyet ve güç mevcut
mudur?
8. Kriz için bir eylem ve mücadele düşünülmediği durumda bu krizin kuruluşa
kaybettireceği maliyet ve kaybettireceği itibar/etki ne olacaktır?

10.3. Kriz Yönetimi İletişim Planı
Kriz yönetim planı oluşturulduktan sonra kriz iletişimi planı oluşturulmalıdır ki bu
iletişim planı şu soruları yanıtlamak zorundadır (Oktay, 1996: 179-180):
1. Kimlerin durumdan haberdar olması gerekir? Doğal olarak öncelikle yönetim
kademeleri ve halkla ilişkiler birimi ve daha sonra kuruluştaki tüm birimler.
2. Kuruluş adına bilgi vermek üzere sözcülük yapacak kişi kim olmalıdır? Basın
sözcüsünün tek olması önemlidir, çünkü bilgi tek elden verilmelidir. Genelliklehalkla
ilişkiler birim müdürü ya da sorumlusu bu işi üstlenmekle birlikte büyük kuruluşlarda
ve özellikle de kriz büyükse genel müdür bu işi kendisi üstlenebilir.
3. Dışarıya ne tür bilgiler verilmelidir ve hangi bilgiler verilmelidir? Hedef kitlelere ve
genel olarak kamuya/topluma bilgi vermemek veya yorum yapmamak kuruluşla ilgili
durum hakkında ilgili ve/veya ilgisiz kişilerin kendilerince yorumlar yapmalarına
neden olacağından çok akılcı bir tutum değildir.
4. Medya ile nasıl ilgilenmek gereklidir? Basın mensuplarının doğru ve tam haber
almaları sağlanmalıdır ve kendilerine bu konuda yardımcı olmak da gereklidir.

10.3.1. Medya Mensupları İle İletişim
Medya mensupları krize ilişkin şu soruların yanıtlarını bilmek isterler (Oktay, 1996:
180):
1. Ne oldu? Bu soru kuruluşta ne olduğu ile ilgilidir.
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•
•
•

Etkilenen kimlerdir, hangi ürünler ve/veya hizmetlerdir ve hangi
bölümlerdir?
Krizi oluşturan durumun türü, nitelikleri ve verdiği zararlar nelerdir?
Kuruluş bu krizle baş etmede hangi yolları izlemektedir ve bunun altından
nasıl kalkacaktır?

2. Etkilenen ve/veya potansiyel olarak etkilenecek kişilerin kimlikleri nedir? Bu soru
hedef kitlelerle ilgilidir.
•
•
•
•

Kriz durumundan etkilenen kişilerin adları nedir?
Adresleri nedir?
Görevleri nedir?
Etkilenme dereceleri nedir?

3. Olay ne zaman oldu? Bu soru kriz durumunu kapsayan zaman dilimine ilişkindir.
Olayın günü, saati, zamanı nedir?
4. Kriz nerede gerçekleşti? Bu soru kriz durumunun oluştuğu mekâna ilişkindir.
•
•
•

Olayın yeri neresidir?
Yerleşim yerlerine uzaklığı ne kadardır?
Kriz konusuyla ilgili diğer yerlere uzaklığı ne kadardır?

5. Bu kriz neden gerçekleşti? Bu soru krizin sebeplerini netleştirmeyi amaçlar.
6. Kuruluş bu krizle başa çıkmak için ne çözüm yolları düşünmektedir, ne önlemler
alacaktır ve neler yapacaktır? Bu soru kuruluşun krizle başa çıkabilme kapasitesi ve
yeteneği hakkında bilgiler elde etmeye yöneliktir.

10.3.2. Kriz Yönetiminde 7R İletişim Platformu
Kriz durumunda kuruluşların mutlaka uygulamak zorunda oldukları reaktif iletişim
koşulları, Caywood tarafından, bu koşulların İngilizce karşılıklarının baş harflerinden yola
çıkılarak kriz yönetiminde 7R iletişim platformu adı altında toplanmıştır (İnan, 2009: 220221):
1. Respond (cevap verme): Hedef kitleye sınırlı da olsa mutlaka bilgi iletişimi
sağlanmalıdır.
2. Regret (hassasiyet ya da üzgünlük belirtme): Krizin nedeni kuruluşla da ilgili olsa
kuruluş dışındaki nedenlerden de kaynaklansa kuruluş, krizin sonuçları karşısında
üzgün ve hassas olduğunu hizmet sunduklarına iletmelidir.
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3. Resolution (çözüm yaratma): Kriz ortamı ve krizin sebepleri araştırılarak çözüm
üretileceği bildirilmelidir.
4. Restitution (tazmin etme ya da zararı giderme): Kriz ortamından ve sonuçlarından
etkilenenlere ürün/hizmet bazında zararlarının giderileceği (tazmin edileceği) bildirilir
ve kuruluş tarafından zararların tazmin edilmesi sağlanır. Böylece kriz durumu pozitif
mesajlarla ve zararın tazmin edilmesiyle çözüme kavuşturulur.
5. Reform (geliştirme): Birtakım düzenleme ve iyileştirmelerle kriz ortamından ve
sonuçlarından etkilenenlerin benzer durumlarla tekrar karşılaşıldığında olumsuz etki
altında kalmalarının ya da sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmesine yöneliktir.
6. Responsibility (sorumluluk): Kriz esnasında ya da kriz sonrasında kuruluş adına
açıklamaların (ki bazen CEO’lar tarafından yapılır) dikkatlice yapılmasıdır.
7. Reputation/BrandRebuilding (itibarı koruma/marka yaratma): Kurumsal itibar ve
marka değerlerinin kriz öncesinde, kriz esnasında ve kriz sonrasında yani tüm kriz
yönetimi boyunca korunması amaçlanır.

10.4. Kriz Türleri
Krizleri öncelikle iki genel başlığa alabiliriz. Bir tanesi hizmetin doğasından
kaynaklanan krizlerdir ki muhtemel krizler olarak adlandırılmaktadırlar ve diğeri de dış
etkenlerden kaynaklanan ve tahmini çok zor olan krizlerdir ki tahmin edilmeyen krizler olarak
adlandırılmaktadırlar (http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-1/).
Muhtemel Krizler: Grev,yangın,patlama,sızma problemi,kirlilik problemi,hammadde veren firmaların grevi,taşımacılık grevleri,ürün azalması,rekabet-daha düşük
fiyat,daha
iyi
ürün,alternatif
ürün,hükümet
yasaları,sınırlamalar,vergi
değişiklikleri,büyük ihracat pazarlarında kayıp,hisse senetlerinde düşüş,maliyet
artışı(örn. hammadde),gazete ya da TV’de grev nedeniyle zamanı gelen reklamların
yayınlanmaması, hükümet değişikliği,savaş,iç savaş,ihtilal,aşırı ithalat,fiyat
düşürmek,şirket liderinin vefatı, pazarın ya da önemli anlaşmaların kaybı,alıcı
boykotları.
Tahmin Edilmeyen Krizler: Sabotaj,ayaklanma hasarı,zelzele,şirket liderinin rehin
alınması yada kaçırılması,kuruluş liderine suikast,sansasyonel gazete ve TV
haberleri,hükümet
komisyonları
tarafından
araştırmalar,kuruluş
liderinin
davranışlarından ötürü skandallar,fabrikanın dış etkenlerden zarar görmesi(uçak
düşmesi,fırtına,sel gibi),endüstriyel casusluk:plan,desen,bilgisayar kayıtlarının
çalınması,rakiplerin aynı ürünle pazarda sizi geçmesi,hizmetin,ürünün illegal
olması,bağımsız
araştırmacılar-ürün
kalitesinin
düşük
olduğunun
ileri
sürülmesi,tüketicilerin ya da baskı gruplarının değişikliğe zorlaması(örn. Farklı
ambalaj),ürünün beklenmeyen yan etkiye neden olması.
ABD’deki Kriz Yönetimi Enstitüsü ise krizleri:
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1. Doğal afetler
2. Mekanik problemler
3. İnsan hataları
4. Yönetimsel kararlar/kararsızlıklar olarak dört bölüm altında incelemişlerdir
(Ülger, 2003: 283).
Ülger, kriz türlerine ilişkin olarak somut örnekler de vermektedir (Ülger, 2003: 283285): Yangın, tüketici boykotu, kuruluş yöneticilerine karşı suikast veya rehin alma girişimi,
yöneticilerin adlarının bir skandala karışması, patlama, çevre kirliliği, üretim hataları,
sansasyonel basın haberleri, ürün veya hizmetin yasadışı bulunması, ürünün yan etkiye neden
olması, sabotaj, aleyhte hükümet kararları gibi.
Ayrıca yeni bir ürünün rakip firma tarafından piyasaya sunulması, fiyat artışları, hisse
senetlerinde ani düşüş, hükümet değişikliği, savaş/iç savaş/ihtilal, kuruluş sahibi ya da
yönetim kurul başkanının ölümü, endüstriyel casusluk, kuruluşların web sayfalarına yönelik
hacker saldırıları, doğal afetler, rakip firmaların düşük fiyatla daha iyi veya eşdeğerde bir ürün
piyasaya sürmesi, hırsızlık ve grevi de kriz örnekleri arasındadır (Ülger, 2003: 285).

187

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kriz kavram ve olgusunun somut düzeyde ne anlama geldiğini, kriz
yönetim planının aşamalarını, kriz iletişiminde hedef kamularla iletişimin stratejik olarak
nasılyapılanması gerektiğini ve krizleri belirli türler altında gruplandırma yaparak
inceleyebileceğimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş için kriz olarak adlandırılamaz?
a. Kuruluş yöneticilerin adlarının skandala karışması
b. Çocukları olumsuz koşullarda çalıştıran bir kuruluşun medyada bu nedenle haber
olması
c. Kuruluşun ürettiği ürünün yan etkilerinin ortaya çıkması
d. Kuruluşun çevre kirliliğine ilişkin önlem alınmasına yönelik organizasyonlar
düzenlemesi
e. Kuruluşun yasa dışı üretim yaptığının ortaya çıkartılması
2. Krizle ilişkin ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Kısa sürede çözüm gerektirir.
b. Krizler iyi yönetilirse kuruluşa fırsatlar da getirir.
c. Krizde kuruluşun itibarı zedelenir.
d. Krize ilişkin çözümün üretilmesi hedef kitlenin krizi algılama biçiminden
bağımsızdır.
e. Hedef kitlenin krizi nasıl algıladığı çözümün üretilmesinde dikkate alınır.
3. Hangisi kriz durumunda işletmelerin uygulamak zorunda oldukları reaktif iletişim
koşullarından değildir?
a. Cevap verme
b. Hassaslığını/üzüntüsünü belirtme
c. Hassaslığını/üzüntüsünü gizleme
d. Çözüm yaratma
e. Sorumluluk
4. Hangi bilgiler kriz durumunda medyanın mutlaka bilmesi gereken bilgiler değildir?
a. Krizden kimlerin etkilendiği
b. Krizin neden olduğu
c. Krizde oluşan maliyet kaybının nasıl giderileceği
d. Krizin nerede olduğu
e. Krize ilişkin alınacak önlemler
5. Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluş için kriz olarak nitelendirilemez?
a. Yeni bir ürünün rakip kuruluş tarafından daha önce piyasaya sunulması
b. Hükümet değişikliği
c. Savaş hali
d. Kuruluşun üretim hataları
e. Kuruluşun hisse senetlerde ani yükselme
6. Kuruluşun baskı altında kaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi beklenemez?
a. Yönetim merkezileşir.
b. Otoriter eğilimler artar.
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c. Denetim azalır.
d. Çalışanlarda savunmacı tutumlar meydana gelir.
e. Çalışanlarda çekimser tutumlar meydana gelir.
7. Hangisi kriz kategorileri arasında yer almaz?
a. Doğal afetler
b. Mekanik problemler
c. Sosyal sorumluluk uygulamaları
d. İnsan hataları
e. Yönetimsel kararsızlıklar
8. Hangisi kriz durumunda işletmelerin uygulamak zorunda oldukları reaktif iletişim
koşullarından değildir?
a. Çözüm yaratma
b. Cevap verme
c. Sorunların tazmin edilmesi/giderilmesi
d. Sebeplerin araştırılması
e. Hassaslığını/üzüntüsünü gizleme
9. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji kaynaklı krizle ilişkili bir durumdur?
a. Kuruluşun e-mailleri (elektronik posta) yanlış insanlara göndermesi
b. Doğal afetler
c. Hükümetin istifası
d. Çalışanların eylemleri
e. Kuruluşun web içeriğinin güncellenmesi
10. Hangi bilgiler kriz durumunda medyanın mutlaka bilmesi gereken bilgiler değildir?
a. Krizden kimlerin etkilendiği
b. Krizin ne zaman olduğu
c. Krizin nerede olduğu
d. Krizde ne kadar maliyet kaybı olduğu
e. Krize ilişkin alınacak önlemler
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11. KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİNDE
ETKİN BİR STRATEJİ GELİŞTİREBİLMEK ÜZERE
GÜNDEM OLUŞTURMA KURAMININ
ÇÖZÜMLENMESİ ve ELEŞTİRİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Gündem Oluşturma Kuramı Üzerine Değerlendirmeler
11.2. Algısal Örüntüleme Temelinde Gündem Oluşturma Kuramının Eleştirisi

193

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kriz ve risk iletişimini yönetmede gündem oluşturma kuramı ve çözümlenmesi neden
önemli olabilir?
1. Kuram medya gündemi ile ilişkili olduğu için
2. Kuram kamu gündemi ile ilişkili olduğu için
3. Kuramın temel kavramlarından birisinin önceleme (priming) olması sebebiyle
4.Kuramın temel kavramlarından birisinin çerçeveleme (framing) olması sebebiyle
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1 ve 2
Yalnızca 3 ve 4
Yalnızca 1 ve 3
Yalnızca 2 ve 4
1, 2, 3 ve 4

2. Gündem oluşturma kuramını çözümlemek kriz ve risk iletişimi yönetiminde neden
fayda sağlayabilir?
1. Psikolojik süreçlerin incelenmesini gerektirdiği için
2. Anlam şemalarının kavramsal olarak incelenmesini gerektirdiği için
3. Bilişsel kuramları incelemeyi gerektirdiği için
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 2
Yalnızca 3
Yalnızca 1 ve 2
1, 2 ve 3

Yanıtlar:
1. E
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gündem Oluşturma Kuramı Gündem oluşturma kuramı ile
Üzerine Değerlendirmeler
ilgili literatürün öğrenilmesi ve
kuramın medya gündemi ile
kamu gündemi arasındaki ilişki
üzerine
kurulu
olduğunun
anlaşılması.

Canlı derslerin takip edilmesi,
gündem oluşturma kuramı
üzerine okumalar yapılması,
notların
ders
öncesinde
okunmuş olması

Algısal Örüntüleme Temelinde Gündem oluşturma kuramının,
Gündem Oluşturma Kuramının algısal örüntüleme temelinde
Eleştirisi
medyanın çerçeveleme etkisini
oluşturan unsurlar/değişkenler
üzerinden eleştirisi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,gündem
oluşturma
kuramı üzerine okumalar
yapılması,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar





Anlam şemaları
Önceleme (priming)
Çerçeveleme (framing)
Algısal gruplama (örüntüleme)
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Giriş
Kriz ve risk durumlarında ilgili hedef kamuların içinde bulunduğu olumsuz psikolojik
süreçlerin krizle/riskle ilişkili olan kurum(lar) tarafından anlaşılması ve bu kurumlar
tarafından hedef kamulara yönelik olarak kriz ya da riske ilişkin stratejik bir iletişim sürecinin
oluşturulabilmesi için hayatın genel işleyişi içinde bu kamuları etkisi altında tutan kanalların
ya da ortamların bilinmesi ve bu etkinin nasıl oluştuğunun da çözümlenmesi önemli bir
noktadır. Kurumlar kriz ve risk durumlarında zaman baskısı söz konusu olduğu için hedef
kamulara acil ve etkili biçimde hızla ulaşmak zorundadır. Böyle olunca hedef kamularınbakış
açılarını yansıtan ve aynı zamanda hedef kamuları enforme eden medyalar özel bir önem
taşımaya başlar. Bu nedenle de kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki ilişkinin
incelenmesi ve medyanın bu kamuları nasıl etkisi altına aldığının ya da alamadığının
anlaşılması kriz ve risk dönemlerine uygun iletişim stratejilerinin oluşturulmasında anahtar rol
oynar. Kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi konu edinen en
önemli kuramlardan biri de medyanın gündem oluşturma kuramıdır. Ancak kuramın
açıklamaya çalıştığı noktalarda eksik kalan yönleri mevcuttur.
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11.1. Gündem Oluşturma Kuramı Üzerine Değerlendirmeler
Gündem oluşturma kuramı, temelde, kamu fikrinin medya gündemindeki maddelerle
belirlendiğini varsaymaktadır. Medya iletileri ile bu iletileri alanizleyiciler/okuyucular
arasında nedensellik ilişkisi kuran bu kuramın düşünsel temeli Walter Lippmann’ın
“Kamuoyu” isimli çalışmasında (1922) ortaya atılmıştır (İrvan,2001: 70). Lippmann,
kamunun dış gerçekliklere yönelik değil fakat kendi zihnindeki resimlere (anlam şemalarına)
yönelik tepkilerde bulunduğunu ve medyanın bu resimlerin yaratılmasındaki etkililiğini dile
getirmiştir (Sanchez, 2002).Lippmann’ın bu açıklamaları, yalnızca gündem oluşturma
kuramının düşünsel temelini değil, aynı zamanda kuramın bugün bile açıklamakta güçlük
çektiği temel soruları da baştan ortaya koyması nedeniyle önem taşımaktadır. Kurama ilişkin
çalışmalar bugün bile medya, kamu ve kamunun anlam şemaları arasındaki ilişkiyi
açıklayabilme yetkinliğinde değildir. Ana soru şudur: Medya bu anlam şemaları üzerinde
nasıl etkili olmaktadır? Elbette medyanın kamu düşüncesi ve kamu söyleşileri üzerinde bir
etkiliğe sahip olduğu kabul edilirse bu soru sorulabilir.
Gündem kurma kuramını ilkin Lazarsfeld ve Katz, medya içeriğinin kamu
söyleşilerinin gündemini belirlediğini söyleyerek ortaya atmışlardır (Wilcoxv.d.,2003: 213).
Medya içeriğinin kamu söyleşilerinin gündemini kurması, medyanın ne(ler) hakkında
düşünüleceği üzerine kamuyu etkisi altına alması anlamına gelmektedir. Kamunun, medyanın
ortaya koyduğu konulara bağımlı düşündüğünü ifade eden bu aşama, kuramın bilişsel
düzeyini oluşturan kısımdır (İrvan, 2001: 71).
Çağdaş gündem oluşturma araştırması üzerine kurulu kuramsal temel ise Kurt Lang ve
Glayds Lang tarafından oluşturulmuş; onlar, hem bütün bilincin yalnızca medyaya maruz
kalmaya dayalı olmadığını hem de aynı zamanda kamusal konularile siyasal eylemin yalnızca
konuların ve olayların algılanmış önemi ve bilgi tarafından belirlenemeyeceğini; dolayısıyla
medyanın kamu düşüncesini ve söyleşilerini etkilediğini belirtmek yoluyla, gündem
oluşturmanın açık ve kesin birbiçimde kısaca açıklanabileceğini ama aynı zamanda uzun
olarak da açıklanması gerektiğinin altını çizmişlerdir (Gandy, 2003: 136–139).
Cohen ise Basın ve Dış Politika adlı yapıtında, medyanın insanları ne hakkında
düşünüleceği konusunda oldukça etkilediğini ancak hakkında düşünülen konuda ne
düşünüleceği üzerine aynı belirleyici gücü taşımadığını söyleyerek, bilişler (ne hakkında
düşünüleceği) ile fikirler ve tutumlar (ne düşünüleceği) arasında temel bir ayrıma gitmiştir
(İrvan, 2001: 70).
Kuram daha sonra Maxwell McCombs ve Donald L. Shaw tarafından geliştirilmiş, bu
iki bilim insanı önceleri medyanın yalnızca ne hakkında düşünüleceği konusunda etki
oluşturduğunu iddia ederken sonraki aşamalarda düşünülen konuya ilişkin olarak nasıl
düşünüleceğinin de medya tarafından etki altına alındığı varsayımında bulunmuşlardır. Ne
hakkında düşünüleceği ile üzerinde durulan konu hakkında ne düşünüleceği ayrı iki
durumdur.
Gündem oluşturma kuramı üzerine dünya geneline yayılan ve farklı olasılıkları
sınayan çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte özellikle Maxwell
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McCombs ve Donald L. Shawve onları takip eden akademisyenlerin araştırmaları
göstermiştir ki medya gündemi (konusu, içeriği) ile kamu gündemi arasında nedensel bir
ilişki vardır. Kamu gündemindeki konular yüksek oranlarda medya gündemi ile
örtüştüğünden aralarında nedensel bir ilişkinin varlığından söz edilmekte; böylece kamu
gündemi medya gündemine bağlanmaktadır. Ancak kurama ilişkin tam olarak yanıtlanmamış,
belirsiz kalmış bazı sorular vardır.
Gündemdeki maddelerin (konu, içerik) kamu fikri üzerinde nasıl bir mekanizma ile
işlerlik kazandığı ve gündemdeki maddelerin doğrudan kişileri etkileyebilme potansiyelini ne
ölçüde taşıdığı vb. sorular net olarak yanıtlanabilmiş değildir. Özellikle tartışılması gereken şu
soru, kuramın yeni baştan bir değerlendirmesine ihtiyaç duyuran niteliktedir: Belirli bir içerik,
verili bir uyarı durumunda (uyarı ortamında, medyada) gündem oluşturabilme yeteneği
taşıyorsa bu yeteneğin oluşumunda içeriğin ne kadar ve uyarı ortamının ne kadar payı vardır?
Bu sorular her şeyden önce medya içeriğinin öznel (subjektif) bir değer taşıması koşulunda
yanıtlanabilir. Oysaki kuram tam tersine gündem oluşturma yeteneğini içerikten
bağımsızlaştırarak medyaya atfetme bir başka deyişle bir araç olan medyayı yani uyarı
ortamını özneleştirme eğilimi taşımaktadır. (Bu noktada uyaran ve uyarı ortamının farklı
anlamlar içerdiğinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir; uyaran medya iletisinin konusu, bu
uyaranın/ileti konusunun yapısallaştırıldığı yani konunun alımlayıcılara yönelik olarak içinde
biçimlendirildiği ortam/bağlam uyarı ortamıdır.) Konuya ilişkin çalışmaların, medya içerikleri
değişse de medyanın kamu gündemini belirleme gücünün değişmediğini ortaya koyması,
kuramın medyayı özneleştirme (medyaya aktif rol yükleme) iddiasını akılcı göstermektedir.
Ne var ki kuramla ilgili temel sorunlardan biri budur.
Medya içeriğinin kendisinin değil, o içeriğin belirli bir biçimsel örüntüde
yerleştirildiği medyanın yani verili bir uyarı ortamının gündem belirleme kuramına göre
belirleyici olması, esasen, içerikten bağımsız verili bir uyarı durumunun güdümünde bir
kamu gündeminin oluştuğunu ifade etmektedir. Kamu gündeminin medya içeriğinden
bağımsızlaşması ise gündemin yapaylığını ya da geçiciliğini kabul etmek anlamına gelir;
çünkü kişiler için içerik sadece bir nesne durumuna indirgenmiştir. Bu durumda bir başka
içerik de aynı ya da yakın derecelerde gündem oluşturabilecektir; çünkü gündem içeriğin
kendisine bağlı değildir. Kamuyu oluşturan kişilerin etkilendiği özne içerik değil, medyanın
kendisidir; böylece içerik, (özne) medyanın nesnesi durumundadır. Bu durumun zorunlu
sonucu, gündem oluşturma kuramının kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki yüksek
düzey bağıntıda bir başka ifadeyle nedensellik ilişkisinde medyaya egemen bir rol, kamuya
çekinik bir rol yüklemekte olduğudur.
Gündem konuları dış gerçekliklerdir. Dolayısıyla gündemin nasıl belirlendiği sorusunu
tartışmadan önce, kişilerin dış dünya ile ilişkilerini nasıl kurdukları konusunda bazı bilgilerin
verilmesi gerekmektedir.
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11.2. Algısal Örüntüleme Temelinde Gündem Oluşturma Kuramının
Eleştirisi
Bireyin toplumsal bir durum (dış gerçek) hakkında tepkide bulunabilmesi için
öncelikle bu durumu algılaması gerekmektedir. Algılama; nesne, durum ya da olayın
doğrudan ve bağımsız olarak duysal (fiziksel) biçimde fark edilmesinden (duyum) daha
karmaşık bir süreçtir. Kişi, uyaranı fiziksel ve zihinsel pek çok bağlantı kurarak
algılamaktadır. Bu bağlantının kurulması işlemine algısal gruplama ya da örüntülemeadı
verilir. Kişi uyaranı örüntüleyerek (gruplandırarak) onubelirsizlikten kurtarmakta ve belirli
hale getirmektedir. Böylece o uyaran, kişi özelinde belirli bir uyaran haline geçmektedir.
Dolayısıyla uyarana tepki, kişinin uyaranı belirleme süreci ile başlamaktadır. Bu nedenle
bireyin toplumsal bir duruma, nesneye vb. tepkisini (davranışını), “bireyin toplumsal durumu
algısal örüntülemesine göre analiz etmek hayati önem taşır” (Şerif, 1985: 14). Ancak bu
demek değildir ki durumlar ve olaylar karşısında insanlar kendi kararlarını daima kendileri
belirlemektedirler. Algısal örüntüleme işleminde kişi; nesneler, durumlar, olaylar vb. ile kendi
özelindeki belirli temel etkenler (değişkenler) arasında kısmen bilinçli bağlantılar
kurmaktadır. Bu temel etkenlerden biri algı dayanak noktalarıdır (referanslarıdır). Kişinin
gelişim süreci içinde kazanılmış ve kazanılmakta olan bu referanslar, toplumsal yaşam içinde
toplumsal kurumlar ile olan etkileşim sonucunda kazanılmaktadır.
Referanslar, içsel ve dışsal pek çok etkenden oluşmaktadır. Birbirleriyle iç içe işleyişte
olan bu dışsal (nesneler, kişiler, gruplar, kültürel ürünler, vb. dışsal uyarı durumundaki şeyler)
ve içsel (tutumlar, duygular, canlının çeşitli durumları, dilbilimsel kavramlar, geçmiş
deneyimlerin sonuçları vb.) etkenlerin tamamı algı dayanağı çerçevesini oluşturmaktadır
(Şerif, 1985: 14). Uyaran ile algı dayanağı çerçevesine dahil içsel ve dışsal etkenler arasındaki
etkileşim, uyaranın nasıl algılanacağını (anlamlandırılacağını) belirleyen etkenlerden biridir.
Algı dayanak noktalarına ilişkin Şerif’in şu tespiti de oldukça önemlidir: “Birey yalnız
olduğu zaman kendi kendine bir algı dayanağı noktası ya da bir grup içinde bulunduğu zaman
ortak bir algı dayanağı noktasını evrimleştirmektedir” (1985: 110).
Medya, kişileri doğrudan etkileyebileceği gibi kişilerin içinde bulunduklarıgruplar
dolayımı ile de etkilemektedir. Tüm gruplar az ya da çok, medyanın etkisinibu ikinci türe
dönüştürmektedirler. Ne var ki grubun kendisi bireylerin yerine öznedeğeri kazanacak kadar
özgül hale gelmişse bu durumun sonuçları böyle olmayandiğer gruplara göre farklı olacaktır.
Buradan, farklı gruplar üzerinde gündemoluşturma kuramının yalnızca niceliksel yöntemlerle
incelenemeyeceği sonucuçıkartılabilir. Her ne kadar incelenen konu, medya ile kamu
arasındaki gündembağıntısı ise de bu bağıntının oluşum biçimi grupların yapılarına bağlı
olarakfarklılıklar kazanacağından, farklı gruplarda aynı oranda bağıntılar ortaya çıkarılsabile
esasen niteliksel olarak aynı bağıntılardan söz edilemez. Daha açık birifadeyle gündem
kurma kuramında belirtilen nedensel ilişki, medya iletisi ile bireyarasındaki ilişkiden söz
etmekle birlikte farklı kişilerin gündeminde olan aynıkonuların/iletilerin/gündemin farklı
(niteliksel) nedenlerle (medyadan) kişilere bağlanmış olabileceğini ihmal etmektedir. Gündem
kurma kuramına ilişkin nitelikselaraştırmalar bu nedenle ayrı bir önem taşımaktadır.
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Kişinin algı dayanağı çerçevesi göz önünde bulundurularak yapısallaştırılmış bir
uyaran, herhangi bir uyaran değildir; bu kişi için kısmen belirli bir uyarandır. Uyaranın kişinin
algı dayanağını oluşturan çerçeveye uyumlu hale getirilmesi, diğer bir ifadeyle uyaranın
yapısallaştırılması, uyaranın kısmen de olsa baştan örüntülenmesi anlamına gelmektedir.
Algılama sürecinde kişi, böyle bir uyaran için de işlemsel olarak örüntüleme yani
gruplandırma/gruplama yapacaktır; ancak uyaran belirli bir derecede yapısallaştırılmış
olduğundan kısmen kontrol edildiği bir örüntüleme işlemi gerçekleştirecektir. Bu nedenle,
belirli bir konu ile ilgili olan ve/veya ilgili olması istenen kamu üzerinde görüş geliştirmek
veya değiştirmek üzere iletiler verilirken, o kamuyu meydana getiren ya da temsil eden
kişilerin algı dayanak çerçevelerinin dikkate alınması önemlidir.
Algısal örüntüleme işlevinin uyaranın yapısallaştırılması yoluyla kontrol
edilebileceğini iddia ettik. Uyaran yapısı, uyarı biçiminden (uyarı ortamından) bağımsız
değildir. Uyarı biçimi/ortamı/durumu, uyaranın bağlamıdır; uyaranın içinde olduğu ve
onunla etkileşim halinde bulunan bütündür. Uyarı biçimi (uyarı ortamı, durumu) değiştikçe
uyaran yapısı, dolayısıyla bireyin bu uyaranı örüntülemesi değişecektir. Böylece uyaranın
yapısallaştırılması da algı referansları gibi algısal örüntülemeyi etkileyen temel bir etken
(değişken) olarak işlev görür. Eğer kişi ortamsal durumun (uyarı ortamının) yani uyarı
bağlamının (ayırıcı) özelliklerinin farkında değilse, algıladığı uyaranın ortam tarafından nasıl
biçimlendirildiğini fark edemeyecektir. Bu durumun gündem kurma kuramı tartışılırken
özellikle göz önünde tutulması gerekir.
Kişiler, algılama esnasında, bir uyaranın özelliklerinin, uyaranın içinde bulunduğu
verili düzen tarafından etki altına alındığını fark edemediklerinde, bir başka ifadeyle duruma
yönelik analitik ve eleştirel bir tavır takınamadıklarında, uyaranın algılanan özellikleri geniş
çapta çevresi tarafından atanır (Şerif, 1985: 91). Burada algısal örüntülemeyi etkileyen bir
başka etken daha ortaya çıkmaktadır. O da uyarı durumuna yönelik analitik ve eleştirel
tavırdır.
Uyarı ortamının içindeki ilişkileri tanımlamak (ortamı analiz etmek, ortamı
çözümlemek) ve bu ilişkileri yargılamak (eleştirmek), uyarı ortamının ayırıcı özelliklerinin
çeşitli düzeylerde fark edilmesini sağlar. Uyarı ortamının ayırıcı özelliklerini fark etmek ise
bu ortam içinde belirli biçim alan uyaranın yapısal olarak çözümlenmesini yani uyarı
ortamından soyutlanarak kendine has özellikleriyle bir içerik olarak ortaya çıkarılmasını
sağlar.
Algılama sürecini etkileyen temel etkenleri açıkladıktan sonra, hemen bu noktada
gündem kurma kuramının tam olarak neyi ifade ettiğinden söz etmek gerekmektedir. Sanchez,
bu konuyla ilgili ilk gözlemlerin; kamunun gerçek olaylara yönelik değil, ancak kendi
zihnindeki resimlere (anlam şemaları) yönelik tepkilerde bulunduğunu ve medyanın işte bu
resimlerin yaratılmasında etkin olduğunu düşünen Lippmann tarafından 1920’lerde dile
getirildiğini ifade etmektedir (Sanchez, 2002). Burada Lippmann’nın medyanın gücüne ilişkin
gözlemleri önemlidir; ancak daha da önemlisi, medyanın, bireyin ancak bilişsel şemaları
üzerinden etki edebileceğini saptamış olmasıdır. Diğer taraftan bu saptamada eksik kalmış bir
yön vardır: Lippmann, bireyin bilişsel şemaları ile medya arasındaki etkileşimde medyanın
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etkisini sonuç olarak yorumlamıştır. Diğer taraftan Lippmann, saptamasını, bu etkileşimin
farklı biçimlerde gerçekleşebileceği olasılıkları içeren bir çerçeveye dayanarak yapmamıştır.
Dolayısıyla Lippmann, kişinin bir karar verici olarak öznel önemini gözden kaçırmış
görünmektedir. Esasen herhangi iki gerçeklik arasındaki etkileşim bağlamdan (etkileşim
anındaki medya ve kişi bağlamı) ayrı değerlendirilemez. Etkileşim anındaki kişi bağlamı,
kişinin bilişsel (tutumsal) alanının/yapısının etkisi altındadır ve medya bağlamı da bu kişi
bağlamı ile dolayımlanmaktadır. Kişinin bilişsel gelişiminde pek çok faktör etkilidir; bu
nedenle kişiler, bilişsel alanın etkisi altında medyayı bir uyarı ortamı olarak farklı biçimlerde
ve düzeylerde analiz etmektedirler. Öyleyse medya-biliş etkileşimi, kişilerin bilişsel
yapılarına bağlı olarak farklı biçim ve düzeylerde gerçekleşmektedir. Sonuç olarak kişinin
öznel dünyası, dış dünyanın resmini medyanın hedefle(n)diği şekilde kendisi/kişi için
çizmesine izin vermeyebilir. Olası bir diğer durum da elbette medyanın bu konuda tamamen
başarısız kalabileceğidir.
Lippmann’dan McCombs ve Shaw’a değin medyanın kişiler üzerindeki etkisi üzerine
çok farklı çalışmalar yapılmış; bugün gelinen noktada medyanın kamu düşüncesi ve
söyleşileri üzerine egemenliği kabul edilmiştir. Dış uyaranın özelliklerinin geniş ölçüde
çevresi (uyarı ortamı, biçimi, durumu) tarafın danatanması durumunun, bireyin, bu duruma
ilişkin analitik ve eleştirel bir tavır geliştirememesinden; dolayısıyla bu uyaran ile bu uyaranı
etkisi altında tutan ortamarasındaki etkileşimi fark edememesinden kaynaklandığı (Şerif,
1985: 91) yukarıda açıklanmıştı. Şerif’in bu vargısını gündem oluşturma kuramına
uyarladığımızda çevre, medyaya (kitle medyasına, ana akım medyaya) ve uyaranlar da
medyanın işlediği konulara (içeriğe) denk düşmektedir; dolayısıyla medya, bilişsel olarak
konu özelinde analitik ve eleştirel tutum geliştirememiş kişileri potansiyel bakımdan daha
güçlü etkiler demek yanlış olmayacaktır. Elbette her zaman dış çevre medyadan
oluşmamaktadır. Kişilerin ilişkilerini sürdürdüğü mekânlardan, iletişimde bulunduğu kişilere
ve tüm toplumsal gruplara ve ilişkilerin biçimlendirildiği teknolojik yapılara uzanan geniş bir
çevresi vardır. Çevreye hâkimiyet gelişkin bir analitik ve eleştirel tavrı gerektirir; ne var ki her
çevresel unsurla etkileşim de aynı biçimde gerçekleşmez. Kişiden kişiye değişen analitik ve
eleştirel tutumun yanı sıra bir kişinin farklı çevresel unsurlara yönelik analitik ve eleştirel
tavrının da aynı olmayabileceğini dikkate almak gereklidir.
Belirlibir konuya yönelik olarak anlam üretiminin gerçekleşebilmesi için, her şeyden
öncekişi bu konunun alıcısı durumuna geçebilmelidir. Kamunun kendini medya gündemine
(konusuna, içeriğine) açık tutması yani konunun alıcısı olması, kamu gündeminin
oluşumunda ilk düzey (başlangıç düzeyi) olarak düşünülebilir (İrvan,2001: 87). Kamu
gündeminin, en genel şekliyle, iki düzey arasında sınırlandığı varsayılırsa, ikinci düzey (bitiş
düzeyi) de kamunun konuya ilişkin anlamüretiminde bulunabildiği düzey olarak
düşünülebilir. Kamu gündemi ile medyagündemi arasındaki ilişki açıklanılmaya
çalışıldığından ötürü, kamu gündeminin çeşitli düzeylerde içinde var olduğu bu başlangıç ve
bitiş düzeylerine (sınırlarına)denk düşen medya gündemi düzeylerini bulmak ve tanımlamak
gereklidir. Bu çalışmada kamu gündeminin sınır düzeyleri nasıl betimlendiyse medya
gündeminin sınır düzeyleri de benzer biçimde betimlenebilir: Medya gündeminin
çeşitlidüzeylerde içinde var olduğu sınırlardan ilkini yani başlangıç düzeyini,
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medyanınkendini açık tuttuğu yani gündeme aldığı konu; ikincisini yani bitiş düzeyini
isealıcısına iletilmek üzere medya tarafından biçim ve içerik özellikleri
itibarıylayapısallaştırılmış
yani
medya
tarafından
anlamı
yeniden
üretilmiş
konuoluşturmaktadır, demek olanaklıdır.
Gündem oluşturma kuramı da böylece iki düzey arasında şematize edilebilir: Kuramın
ilk düzeyinde medya gündemindeki konulara (medya gündeminin başlangıç sınırı) açık bir
kamu (kamu gündeminin başlangıç sınırı) ve kuramın ikinci düzeyinde medyadaki
(yapısallaştırılmış) konunun ayrıntılarını/özelliklerini (medya gündeminin bitiş sınırı) konuya
ilişkin diğer bilgilerine dahil ederek konuyu yeniden anlamlandıran yani anlam üreten bir
kamu (kamu gündeminin bitiş sınırı) söz konusu olur.
Gündem oluşturma kuramına göre medyanın ele aldığı konular, öncelenmiş konulardır
ve önceleme (priming) kavramı içinde ifade edilmektedir; bu konuların medyadan yansıtılan
özellikleri (boyutları) ise konuyu çerçeveleyen özelliklerdir ve çerçeveleme (framing)
kavramı içinde ifade edilmektedir (İrvan, 2001: 92).
Medyanın önceleme işlevi, kamunun konuya erişimine; çerçeveleme işlevi ise
kamunun konuya ilişkin anlam üretim edimine yardımcı olmaktadır. Konuya açık olan
bireylere (kamu gündemi 1. düzey: erişim) en azından konuya erişebilme olanağı
tanınmalıdır (medya gündemi 1. düzey: önceleme) ki bireyler anlam üretimi (kamu
gündemi 2. düzey: edim) için bir bilgi çerçevesinden (medya gündemi 2. düzey:
çerçeveleme) yararlanabilsin. Birey öncelenen düzeyde konuya (ne), çerçevelenen düzeyde
ise medya tarafından atanmış özellikler dahilindeki konuya (nasıl) ulaşır.
Birey, medyanın ilettiği konuyu, diğer bir ifadeyle medya tarafından çerçevelenmiş
konuyu, algısal örüntüleme yoluyla kendisi için anlamlı hale getirmektedir. Dolayısıyla
medyanın çerçeveleme etkisinin ne derecede başarılı olacağı, bir başka ifadeyle medyadaki
uyarana ilişkin nasıl bir anlamın oluşacağı, algısal örüntülemeyi belirleyen etkenlere bağımlı
olarak açıklanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kriz ya da risk durumlarında kurumların hedef kamularına stratejik olarak
ulaşabilmesinin anahtarlarını esasen kamularla medya arasındaki ilişkiyi inceleyen kuramların
analiz edilmesinde ve aynı zamanda eleştirilmesinde bulabiliriz. Bu konudaki en önemli
kuramlardan birisi olan gündem oluşturma kuramı bu amaçla hem kendi içerik ve kapsamıyla
hem de bu içerik ve kapsamın eleştirisi yoluyla masaya yatırılmıştır. Kamuları ya da genel
anlamda insanları psikolojik ve sosyolojik süreçler bakımından inceleyen çalışmalar
olmaksızın etkili iletişim stratejileri oluşturmak olası görünmemektedir.
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Bölüm Soruları
1. Gündem oluşturma kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kurama göre medya bireylerin nasıl düşüneceği konusunda etkili
olabilmektedir.
b. Kuramda medyanın çerçevelendirme etkisinden söz edilir.
c. Kuramda medyanın çerçevelendirme etkisi epizodik ve tematik
çerçevelendirme başlığı altında irdelenir.
d. Kurama göre medya kamu gündemi oluşturabilen bir araçtır.
e. Kuram bireylerin ne düşündüğü ve nasıl karar verdikleri ile ilgili değildir.
2. Gündem oluşturma kuramı ile doğrudan ilişkili olmayan terim hangisidir?
a. Nüfus
b. Önceleme
c. Çerçevelendirme
d. Kamu gündemi
e. Medya gündemi
3. Hangisi ile gündem oluşturma kuramı arasında bağıntı kurulamaz?
a. Anlam şemaları
b. Önceleme kavramı
c. Çerçevelendirme kavramı
d. Bilişsel düzey
e. Döngüsel nedensellik
4. Gündem oluşturma kuramı ilişkili olarak hangisi yanlıştır?
a. Kuram Lippmann tarafından geliştirilmiştir.
b. Kuram medya gündemi ile ilişkilidir.
c. Kuram kamu gündemi ile ilişkilidir.
d. Kurama göre medya kamu gündemi oluşturabilen bir araçtır.
e. Kuramda medyanın çerçevelendirme etkisinden söz edilir.
5. Gündem oluşturma kuramı ilişkili olarak hangisi doğrudur?
a. Kuram Lippmann tarafından geliştirilmiştir.
b. Kuram medyanın gündemi ile ilişkili değildir.
c. Kuram kamu gündemi ile ilişkili değildir.
d. Kurama göre medya kamu gündemi oluşturabilen bir araçtır.
e. Kurama göre medya kamu gündemi oluşturabilme yeteneği taşımaz.
6. Hangisi ile gündem oluşturma kuramı arasında bağıntı kurulamaz?
a. Medya araştırmaları
b. Tutum araştırmaları
c. Kamuoyu araştırmaları
d. Seçim araştırmaları
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e. Hiçbiri (Hepsi ile kurulabilir.)
7. Hangisi gündem oluşturma kuramı ile ilgili bilim insanlarından değildir?
a. Marx
b. Maxwell McCombs
c. Donald L. Shaw
d. Kurt Lang
e. Glayds Lang
8. Hangisi referansların oluşumunda etkili olan içsel etkenlerden değildir?
a. Kültürel ürünler
b. Tutumlar
c. Duygular
d. Deneyimler
e. Değer yargıları
9. Hangisi referansların oluşumunda etkili olan dışsal etkenlerden değildir?
a. Kültürel ürünler
b. Çevremizdeki nesneler
c. Çevremizdeki kişiler
d. Tutumlar
e. Gruplar
10. Algılama ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Algılamanın fiziksel boyutu vardır.
b. Algılamanın zihinsel boyutu vardır.
c. Algılama fiziksel duyum işlemidir.
d. Algılama duyumdan daha karmaşık bir süreçtir.
e. Kişi, uyaranı fiziksel ve zihinsel pek çok bağlantı kurarak algılamaktadır.
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12. KRİZ ve RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİNDE
HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARI ile GAZETECİLER ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Okuyucu Bakımından Medya ve Mesaj
12.2. Basın Okuyucularının Gruplandırılması
12.3. Haberde Sınırlar
12.4. Haberde Güç, Miktar, Zamanlılık
12.5. Halkla İlişkiler Uzmanları ile Gazeteciler Arasındaki İlişkiler
12.6. Halkla İlişkilerde Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Basını günlük yaşamda yararlı olacağına inandıkları bilgileri elde etmek için satın alan
okuyucular hangi grup içinde değerlendirilir?
a. Enstrümental okuyucular
b. Fikir alıcılar
c. Tarayıcılar
d. Zevk okuyucuları
e. Ego körükleyiciler
2. Haberde zamanlılık/aciliyet ile ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Zamana ve mekana bağlı iki yön içerir.
b. Mekan ya da haberin etkilediği alan anlatılmaktadır.
c. Bültenin tarihi ve bültende belirtilen olayın veya ayrıntının tarihini veren zaman
anlatılmaktadır.
d. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
e. Yukarıdakilerin hiçbirisi doğru değildir.

Yanıtlar:
1. A
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Okuyucu Bakımından
Medya ve Mesaj

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Luhan’ın sıcak ve soğuk medya ile sıcak Canlı derslerin takip edilmesi,
ve
soğuk
mesaj
kavramlarının medyaya
ilişkin
kuramsal
öğrenilmesi
okumalar ve medyanın izlenmesi,
notların ders öncesinde okunmuş
olması

Basın
Okuyucularının Okuma amaçlarına göre okuyucu türleri Canlı derslerin takip edilmesi,
Gruplandırılması
hakkında bilgilenilmesi
medyaya
ilişkin
kuramsal
okumalar ve medyanın izlenmesi,
notların ders öncesinde okunmuş
olması
Haberde Sınırlar

Haberde
Güç,
Zamanlılık

Haberin
basılmasında
haberciyi Canlı derslerin takip edilmesi,
sınırlayan nedenlerin öğrenilmesi
medyaya
ilişkin
kuramsal
okumalar ve medyanın izlenmesi,
notların ders öncesinde okunmuş
olması
Miktar, Haberde güç, miktar ve zamanlılık Canlı derslerin takip edilmesi,
kavramlarının ne anlama geldiklerinin medyaya
ilişkin
kuramsal
okumalar ve medyanın izlenmesi,
öğrenilmesi
notların ders öncesinde okunmuş
olması

Halkla İlişkiler Uzmanları Halkla ilişkiler uzmanları ile gazeteciler
ile Gazeteciler Arasındaki arasındaki ilişkilere dair yapılmış
araştırmalardan örnekler verilerek bu
İlişkiler
ilişkide
tarafların
kendi
mesleki
koşullarına
göre
değerlendirilmesi
gerektiğinin anlaşılması

Canlı derslerin takip edilmesi,
medyaya
ilişkin
kuramsal
okumalar ve medyanın izlenmesi,
notların ders öncesinde okunmuş
olması

Halkla İlişkilerde Medya ile Medya ile ilişkilerin geliştirilmesinde Canlı derslerin takip edilmesi,
İlişkilerin Geliştirilmesi
dikkate
alınması
gereken
belirli medyaya ilişkin kuramsal
özelliklerin öğrenilmesi
okumalar ve medyanın izlenmesi,
notların ders öncesinde okunmuş
olması
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Anahtar Kavramlar
 Sıcak ve soğuk medya
 Sıcak ve soğuk mesaj
 Eschew belirsizliği
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Giriş
Çeşitli kamuların genel olarak haber kaynağı durumundaki medya özellikle kriz ve
risk dönemlerinde ayrı bir değer kazanır. Kriz ve risk dönemlerinde medya ile yeterince ve
doğru iletişim kurulamazsa medyadan gelmeyen kriz ya da risk durumuna ilişkin
haberler/gerçekler kişilerin ya da çeşitli kamuların kendilerinin üreteceği/tamamlayacağı
hikayeler haline dönüşür. Diğer taraftan kriz ve risk olmayan dönemlerde medya ile ilişkilere
önem verilmemişse kriz veya risk oluştuğunda medyaya yeterli ve doğru bilgi verilse bile
medya bu iletişime öncelik vermeyebilecektir. Bu nedenle kriz ve risk dönemlerinde
kurumların medya ile nasıl ilişki kuracağından çok kurumların olağan dönemlerde medya ile
nasıl ilişki kurmakta olduğu kriz ve risk dönemlerinde medyanın kurumlara ilgisini
belirleyicidir.
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12.1. Okuyucu Bakımından Medya ve Mesaj
Kitle iletişim araçları modern toplumun bir parçasıdır. En önemli özelliği sınırlı
tecrübe edilen bir dünya hakkındaki algı ve inançları şekillendirmesidir. Dinamik ve karmaşık
bir dünya yeniden düzenlenerek oldukça basitleştirilir ve insanlara bir anlama ve katılım
duygusu verir (Baskin ve Aranoff, 1997: 203).
McLuhan medyanın sadakatine bağlı olarak sıcak veya soğuk olduğu kuramını öne
sürmüştür. Sıcak medya; açık, farklı ve anlaması kolaydır, sinyalleri tam mesajlar oldukları
için yoğun bir psikolojik veya duyumsal algılama gerektirmez. Kitaplar, gazeteler, fotoğraflar,
filmler, mektuplar ve stereo müzik sıcak medyalardır. İletinin algılanmasında yüksek düzeyde
yardımcıdırlar ve büyük bir etki yaratırlar. Diğer taraftan soğuk medya düşük sadakate
sahiptir ve bu nedenle okuyucu eksik sinyalleri tam mesajlara çevirmek durumundadır.
McLuhan'ın soğuk ortam ile anlatmak istediği televizyondur, çünkü elektronik tepkiler
herhangi bir anda görüntü veya ses mesajlarının sadece bir parçasını oluşturur. Televizyon
görüntüsü elektronik noktalardan oluşmaktadır, insanlar noktaları birleştirerek zihinlerinde
tam bir görüntü yaratırlar (Cutlip, Center, Broom, 1994: 170).
McLuhan'nın kuramı, ayrıca sıcak ve soğuk mesajlar için de geçerlidir. Sıcak mesajlar
kolay anlaşılan özel içerikleriyle özellikle, dağılan bilgiler için iyidir. Bir tiyatro
performansının tarih ve saatlerinin listelenmesi, borsada bir hissenin açıklanması ve piyasada
yeni bir ürünün açıklanması gibi iletiler sıcak mesajlardır. İnsanlar gazetede böyle makaleler
okuduklarında çok az duyumsal algılamayla yanıt verirler ve neredeyse mesajla ilişkili olarak
hiç düşünmezler. Diğer taraftan amaç, insanların bilgileri içeride tutması ve saklaması ise
soğuk mesajlar daha uygundur. Bu anlayış insanların bir mesajı yüksek psikolojik ve duyusal
katılımla daha iyi anladıklarında daha iyi kavradıklarına ve sakladıklarına dayanan psikoloji
konseptinin devamıdır. Buna ek olarak soğuk mesajların bir insanın belirli bir yatkınlık
derecesine göre içe kapanacak bir ruh hali yaratmaya daha uygun oldukları görülmüştür.
Düşük sadakatli ya da soğuk mesajlar soyuttur ve mesajı okuyucu/seyirci kitlesindeki her
üyenin farklı algılamasına izin verir. Halkla ilişkilerin hedef kitleyi anlaması bakımından, pek
çok düzeyde algılanamayan hareketlerle ilgilenmesi gerekmektedir. Bu yüzden halkla ilişkiler
aktivitelerinin genellikle soğuk mesajlar oldukları görülür (Cutlip, Center, Broom, 1994: İ70172).

12.2. Basın Okuyucularının Gruplandırılması
Gazete okuyucuları üzerine yapılan bir çalışma gazete okurları arasında beş tür
olduğunu ortaya koymuştur (Cutlip, Center. Broom, 1994: 283):
1.
Enstrümantal okuyucular, gazeteleri günlük yaşamda yararlı olacağına
inandıkları bilgileri elde etmek için satın almaktadırlar. Bunlar için okuma tamamen neler
olduğunu ve neden olduklarını anlamak amaçlı bir bilgi arama aktivitesidir.
2.
Fikir alıcılar, gazeteleri bir fikir oluşturmada veya bir fikri doğrulamada
tavsiye ve rehber almak için satın almaktadırlar. Gazeteler bu kitleye konular hakkındaki
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fikirlerini oluşturmada yardımcı olurlar ve başkalarının neler düşündüğüyle ilgili bir fikir
verirler.
3.
Zevk okuyucuları, gazeteleri zevkli bir alışkanlık olarak okurlar. Gazeteleri bir
eğlence kaynağı olarak algılarlar ve okumayı da başka bir amacı gerçekleştirmek için bir araç
değil, kendi başına bir işlem olarak görürler.
4.
Ego-körükleyicileri gazeteleri başkalarını etkileyecek bilgiler bulmak için
kullanırlar. İmajlarım ve statülerini korumak ve güçlendirmek için gazete okurlar.
5.
Tarayıcılar gazeteleri bir çok ve farklı neden için kullanırlar ancak bunları
diğer dört türden birine sokabilmek için yeterli güçte bir motivasyon veya şema
bulunmamaktadır.
Gazeteler kamu bilgi sisteminin ana parçasıdır, devamlı bir ilgi ve bilgi ortamı
oluştururlar. Gazetelerin en önemli avantajlarından biri, yayın medyasında bir program
kaçırıldığında tekrar izlemenin zor veya imkansız olmasına karşın, tekrar aynı şekilde
okunabilmesidir. Gazetelerin algılanan güvenilirliğine ulaşmak diğer kitle iletişim araçlarında
olduğundan daha yüksektir (Cutlip, Center, Broom, 1994: 284).
Medya için bilgiyi toplayan ve organize eden gazeteciler, topluma olan
sorumluluklarını kamu görevi kavrayışıyla yerine getirirler. Bu kavrayışları kamu
kurumlarında halkın işini yapmak gibidir ve bu doğrultuda halka hitap ederler. Gazeteciler
mesleklerini, insanların işlerini bilgili bir şekilde yürütebilmeleri için gerçekleri aramak, onu
bir bakış açısına yerleştirmek ve yayınlamak olarak görürler. Gazeteciler bazen ihtiyaç
duydukları bilgiyi elde etmekte zorluk çekerler. Genellikle bu durum, halkın bilgiyi elde etme
hakkına ve sorgulanabilir olmaya uzak duran kaynak/kurumlardan kaynaklanır. Bazen de
gazetecilerin karmaşık konu ve kurumlan yeterli biçimde yansıtabilmeleri için gerekli eğitim
ve tecrübeye sahip olmadıkları bilinir (Baskin ve Aranoff, 1997. 203-206).
İzleyiciler medyayı yalnızca kendi içeriği için tüketmemekte, aynı zamanda medyayı
kendi amaçları için kullanmaktadırlar. Bu ikinci durumda medyanın etkisinden değil, nasıl
kullanıldığından ve hangi ihtiyaçları karşıladığından söz edilebilir (Nalçacıoğlu, v.d., 2003:
47).
Gazetecilerin tek sorumlulukları halka bilgi sağlamak değildir. Aynı zamanda
toplumdan kurumlara geri dönüş sağlamak da önemli ve gereklidir. Geri dönüş süreci toplum
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Özellikle toplum daha karmaşık hale geldikçe ve kuramlar
özel yaşamlar üzerinde daha fazla etki sahibi oldukça, gazeteciler bu kurumların, sosyal ve
ahlaki sorumluluklarım ne derecede konumlandırdıklarını görebilmek için daha fazla röportaj
ve araştırmaya ihtiyaç duyarlar (Baskin ve Aranoff, 1997: 204).
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12.3. Haberde Sınırlar
Gazeteciler, basacakları haberde bazı sınırlar içerisinde kalırlar (Wilcox, Ault, Agee,
1986: 239-240):
Bu sınırlardan ilki, haber değeridir. Ancak, değer olmanın tanımları soyut ve düzensiz
olduğu gibi, bir gazetenin haber olarak değerlendirdiğini diğer bir gazete değer olarak
almayabilir.
Diğer bir sınırlama gazete yönetimiyle ilgilidir. Dışarıdan gelen bilgiler de dahil olmak
üzere gazete yayınladığı her şeyden yasal olarak sorumludur.
Son olarak da gazeteciler okuyucunun ilgisini çekmek durumundadırlar ki satış
olabilsin. Bu nedenle gazetecilerin yeni fikirlere oldukça açık oldukları söylenebilir.
Kaynağın okuyucuya niteliksel olarak uzaklığı önemlidir. Okuyucu, kaynağı
içselleştiremiyorsa onun aracılığı ile gelen habere ilgi fazla olmayabilir. Kaynaktan gelen
haberin okunmasında birtakım özellikler önemlidir: Haber unsurlarının etkili olması, haber
yapısının iyi bir biçimde bütünleştirilmiş olması, içeriğinin toplumla ilgisinin olması,
gündemle uyuşması, stratejik özellikler içermesi, kısa olması, doğrudan ve açık olması,
konunun alt başlık/ayrıntılarına özgü görüşler içermesi etkili olan özelliklerdir. Turk, bülteni
okutan temel unsurların haber değeri ve zamanlama olduğunu belirtmiştir (Bollinger, 2001:
31).

12.4. Haberde Güç, Miktar, Zamanlılık
Minis ve Pratt haber kategorilerini üç gruba ayırmıştır: Gerçekleşen olaylar, zamanlı
konular ve kurumsal haberler olarak. Haber bültenleri ile ilgili yapılan araştırmalar
gerçekleşen olaylara ilişkin bültenlerin daha fazla kullanıldığım göstermiştir. Bu araştırmalar
sonuçları 'dinamik sosyal etki kuram ı'nda içerilen güç kavramıyla örtüşecek sonuçlar
vermiştir: Belirli görüşlerin verilmesi, sorunun öznel olması ve gerçekleşen bir olay olması
haberin bülten olarak yayınlama olanağını arttırmaktadır. Aynı kuramın yakınlık kavramıyla
örtüşen zamanlılık olgusunun da haberin yayınlanmasında etkili olduğu görülmüştür. Dinamik
sosyal etki kuramına göre çeşitli unsurlar haberin yayınlanmasında belirleyici olmaktadır ve
bu durum bir haberin neden yayınlanmadığını anlatması konusunda bir fikir vermektedir
(Bollinger, 2001: 31-33):
Güç: İçeriğin türüyle ilgili iki yön içerir: Birinci yön, içeriğin aktif, pasif ya da bileşim
halinde olmasına ilişkindir. Devam eden bir olay aktif, geçmişteki olaylar pasiftir. Birleşim
halinde bir olaydan söz ediliyorsa, devam eden olayın ve geçmiş veya gelecek olayın özetinin
basın bülteninde yer alması habere ilgiyi arttıracaktır. İkinci yön ise, basın bülteninin ünlü
birinin katılımını ya da bir olayı/duyuruyu içerip içermemesine ilişkindir.
Miktar: Yalnızca içeriğe bağlı bir yöndür. Bültenin ilgili olduğu olaylar veya bültenin
tümünde yer alan olay ya da kaynaklar ile basın bülteni içeriğinde yer alan kaynakların sayısı
ile ilgilidir. Örneğin bir duyuruda isimler kullanıldığı halde onların söyledikleri olmazsa
bültenin okuyucu üzerindeki etkisi çok az olur.
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Zamanlılık/Aciliyet: Zamana ve mekana bağlı iki yön içerir. İlki, mekan ya da haberin
etkilediği alandır. Diğeri, bültenin tarihi ve bültende belirtilen olayın veya ayrıntının tarihini
veren zaman kavramıdır. Tarih ne kadar uzaksa medyanın da haberi ilgisi uzak olmaktadır.
Zamana ilişkin yapılan çalışmalar gazetecilerin şimdiki zamana ait olan duyuru ve bültenler
istediklerini göstermiştir.
Dinamik toplum etki kuramına göre haber bülteninin yayınlanma olasılığının artması
için daha güçlü/yoğun olması gerekir. Haber bülteninde olayların verilmesi duyurulardan,
zamanın şimdiyi içermesi geçmiş ya da gelecekten daha avantajlı bir konuma sahiptir.
Zamanlılık açısından sorun olmasa bile güç/dayanıklılık/yoğunluk yoksa olayın habere
dönüşme olasılığı düşük olacaktır. Miktar olarak da eğer içerik birden fazla konuyu
kapsıyorsa haber olma olasılığı artacaktır. Ancak unutulmaması gereken şey haber değerine
basının karar verdiğidir. Sözü edilen koşullar haber olma olasılığını yüksek düzeyde karşılıyor
olsa bile gazeteye gönderilen bilginin/bültenin tahmin edildiğinden daha az sayıda makale
içinde yerleştirildiği gözlenebilir. Gene de bu koşulların yerine getirilmesi bültenin habere
dönüşme olasılığım doğrudan arttırıcı yönde işler (Bollinger, 2001: 33-35).

12.5. Halkla İlişkiler Uzmanları ile Gazeteciler Arasındaki İlişkiler
Halkla ilişkiler uygulamalarında medya ilişkileri, diğer halkla ilişkiler alanlarına göre
merkezi bir role sahiptir.
Dinamik sosyal etki kuramı gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları arasındaki
ilişkileri analiz etmede bir yol göstermektedir. Kuram hem halkla ilişkiler uzmanının
gönderdiği bültenin neden yayınlanmadığı konusunda fikir sahibi olması hem de halkla
ilişkiler uzmanının müşterisine bültenin neden yayınlanmadığını anlatması konusunda
yardımcı olmaktadır (Bollinger, 2001: 35). Aynı kökene, gazetecilik kökenine sahip
olmalarına karşın, bu iki meslek grubu arasında anlayış farklılığı ve buna bağlı olarak
iletişimden kaynaklanan bir takım sorunlar yaşanmaktadır.
Halkla ilişkiler uzmanları ile gazeteciler arasındaki sorunlara geçmeden önce
aralarındaki ilişkinin geçmişine bakıldığında; halkla ilişkiler uzmanları ile gazeteciler
arasındaki ilk olumsuz ilişkilerin 1. Dünya Savaşı sonunda, halkla ilişkiler uzmanlarının
ücretsiz tanıtım elde etme çabalarının gazetelerin reklam gelirlerini azaltacağından korkan
gazetecilerin onlara karşı açtığı savaşla başlamış olduğu görülür. Her iki meslek grubu da
birbirlerinin rollerini, basmakalıp yargılarla düşmanca tanımlamaya çalışmışlardır (Lorme ve
Fedler, 2003: 100).
Günümüze geldiğimizde konuyla ilgili olarak yapılmış bir takım araştırmalar
olduğunu görmekteyiz. Basın ve halkla ilişkiler çalışanları arasındaki ilişkiler Sallot, Steinfatt
ve Salwen'in araştırmalarına göre, birbirlerinin en kötü özelliklerini algılama yönündedir.
Basında bir yer elde etmeye çalışan halkla ilişkiler uzmanları, gazetecilere sürekli olarak talep
etmedikleri bir tür destek sunarlar. Gazeteciler ve halkla ilişkiler çalışanları benzer haber
değerleri olan profesyonellerdir. Araştırmalarda bugünkü birçok halkla ilişkiler uzmanının
aslında gazeteci olduğunun gösterilmesi, onların ortak değerleri paylaşmasını açıklar
niteliktedir ve tabii ki uzmanların öykülerini yerleştirmedeki başarılarını. Diğer araştırmalar
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ise bugünkü gazetecilerin halkla ilişkiler uzmanlarına bağımlılıklarını ortaya koymuşlardır.
Örneğin Turk, gazetecilerin halkla ilişkiler uzmanları tarafından sağlanan bilgiyi, atmak
yerine kullanma eğiliminde olduklarını belirtmiştir. Charron'un bir makalesi de gene
gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları arasındaki ilişkilerden söz etmektedir. Charron,
aralarındaki ilişkinin doğasında hem işbirliğinin hem de çatışmanın olduğunu; çatışmanın
haber üretme üzerine kontrole bağlı olarak doğduğunu, işbirliğinin ise kaynakları değiştirmek
ve hedefleri büyütmek amacıyla ekonomik olarak birbirlerine bağımlı olmalarından
kaynaklandığını belirtir. Bu ilişkinin çift yönlü bir etkileşim olduğundan söz ederse de gene
de bu etkileşimin dengelenmediğini belirtir (Lorme ve Fedler, 2003: 100-101 ).
ABD'deki kayıtlara bakıldığında 19. yüzyıldan 1950'lere kadar gazetecilerin halkla
ilişkiler uzmanlarına karşı olumsuz tutum içerinde oldukları görülür. Halkla ilişkiler açık bir
biçimde 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir alandır. Halkla ilişkiler uzmanları ve gazeteciler
arasındaki anlaşmazlıkların kökeninde gazetecilerin, tanıtımcıların halkı yanılttıklarını ve
medyanın yeterliliğini tehlikeye attıkları düşüncesi vardı. Ancak halkla ilişkiler uzmanları,
müşterilerim tatmin etmenin dışında yaptıkları şeylerle halkı bilgilendirmenin de önemli
olduğunu vurgulamışlardır. Fakat bazen de bu durum onları, yalanlarının gerekli olduğu
düşüncesine inanma yanılgısına düşünmüştür (Lorme ve Fedler, 2003: 112-113).
Gazetecilerin halkla ilişkiler uzmanlarına olan tutumları üzerine yapılan bir
araştırmaya göre; halkla ilişkiler ve basın bilginin yayılmasında % 59 oranıyla ortak olarak
görülmekte iken, halkla ilişkiler ile gazeteciliğin eşit bir uzmanlık olduğu görüşüne %72 oranı
ile karşı çıkılmaktadır. Gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanının gazete için bir başkasının
yapmayacağını yaptığına % 46 oranı ile katılmışlardır. % 40 ile günlük gazetelerin üretiminde
uzmanların gerekli oldukları, % 48 ile de doğru, tam ve zamanında haber için uzmanların
kendilerine yardımcı olduklarım ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara karşın, gazetecilerin %84'ü
uzmanların çoğunlukla muhabirlerin görmeleri gereken kişileri engellediklerini ve halkla
ilişkiler materyalinin haber olarak gizlenmiş tanıtım olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. %
87'si çoğunlukla, uzmanların önemsiz bir olayın önemini abartarak basını kandırmaya
çalıştıklarını söylemiştir. Bu araştırmada gazeteciler, modern medyanın halkla ilişkiler
uzmanlığına bağımlılığının farkında olmakla birlikte halkla ilişkiler uzmanlarının haberin
değerini belirlerken kendilerine karşıt bir algılama içinde olduklarım ifade etmişlerdir.
Uzmanlık kategorilerini derecelendirmeleri istendiğinde kendilerini ilk sıraya ve halkla
ilişkileri son sıraya yerleştirmişlerdir. Sonuç olarak, uzmanların gazeteciler tarafından
manüple edici ve yeterli olmayan kişiler olarak algılandığı görülmüştür (Baskin ve Aranoff,
1987: 206-207).
Halkla ilişkiler uzmanlarının bakış açısından gazeteci ise öncelikle bir izleyici, daha
geniş kitleye ulaşmak için bir araç ve sonra da halkın bilme ihtiyacını temsil eden ve yanıt
veren bir eşik bekçisidir. Bu bakış açısından görülebilen bağımlılık, uzmanın bilgi seçimi ve
sunumu konusunda kendi organizasyonundaki yetkilinin istekleriyle birlikte gazetecilik
standartlarına uymasını da gerektirir. Hem gazeteciler hem de uzmanlar temsil ettikleri
organizasyonun talepleri ile hedef (: karşı) grubun talepleri arasında kalırlar. Halkla ilişkiler
uzmanları, gazete ile kurumları birbirlerine açıklamaya çalışarak kendilerine ara bir yerde
konumlandırırlar (Baskin ve Aranoff, 1987: 206-207).
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Halkla ilişkiler uzmanları ve gazeteciler arasında, birbirlerinin rollerini ve meslek
ilkelerini anlamadıkları ile açıklanan gerginliğin nedenlerine bakıldığında: Birtakım olaylara
ilişkin olarak, gazetecinin o olay türüne özgü bilgi ve tecrübesinin olmamasına ilişkin sorunlar
yaşandığı görülür. Diğer taraftan halkla ilişkiler uzmanları da gazetecilerin elde edeceği
bilgileri kolay ve düzenli hale getirmedikleri için eleştirilmektedir. Ayrıca halkla ilişkiler
uzmanlarının ısrarcı tavırları da eleştirilen konular arasındadır (Bollinger, 2003: 20-21).
Gazetecilerin eşik bekçileri olmaları aynı zamanda toplumsal gelişim projeleri üzerine
yayımlarla ilgili olarak da söz sahibi olmaları anlamına gelir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak
halkla ilişkiler uzmanlarından gelen bilgilerin yetersizliği eleştirilirken, diğer taraftan
gazetecilerin onlara kaynak olarak başvurmamaları da eleştirilebilir. İlgili kurumlardan
gazetelere yansıyan bilgiler halkla ilişkiler uzmanı yerine kurumdaki herhangi biri tarafından
düzenleniyor ya da veriliyorsa ve üstelik o kişi gazetecinin ilgi ve ihtiyaçları konusundaki
yetersiz donanıma sahipse sonuç uzman ile gazeteci arasındaki haber iletişiminin yetersiz
olacağıdır.
Haberler, gazeteciler ve kaynaklar arasında gelişen sosyal ve kültürel ilişkilere
dayanır. Ancak hem gazetecilerin hem de halkla ilişkiler uzmanlarının değerlerinin seçici
olması, her iki grubun hedeflerinin farklılaşmasına ve aralarındaki ilişkinin karşılıklı olarak
şüpheyi arttırıcı yönde ilerlemesine neden olur (Bollinger, 2003:21).
Gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanlarının gazeteciliğin gerektirdiği bilgi ve yeteneklere
sahip olmalarının önemine dikkat çekerler ve kendilerinin bildiği şekilde bir gazetecilik
eğitimi almalarının gereğine vurgu yaparlar. Aynı şekilde gazetecilerin de halkla ilişkilerin
meslek prensipleri hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. İki alan arasındaki asıl sorun
meslek ilkelerinden öte uygulamada ortaya çıkmaktadır. Uzmanların uygulamaları konusunda
gazetecileri eğitmeleri ve kendi haber değerleri hakkında bilgilendirmeleri, aralarındaki
sorunların giderilmesinde önemli bir noktadır (Bollinger, 2003: 22-23).
Halkla ilişkiler uzmanı tarafından gazeteye gönderilen bir materyal, yayma hazır bir
haber bülteni olmalı veya gazetecinin ondan bir makale veya röportaj geliştirebileceği bir
bilgiyi içermelidir. Bir haber konferansı davetiyesi, temel bilgilerle birlikte gazeteye
gönderilmelidir. Haber bülteni, editör tarafından ek haber açıları ve altyapısı geliştirilerek
yeniden yazılır ve genişletilir. Halkla ilişkiler uzmanı, yayına hazır bir bülten yerine önemli
bir haber içeren bir bilgi sunduğunda editörle kişisel bir diyalog kurulması için fırsat
yaratılmış olur. Uzmanlar, gazetecilerin hazırladıkları özel bölümleri bir fırsat olarak
değerlendirmelidir. Çünkü gazeteciler bu bölümler için yeni fikirler ve iyi yazılmış bültenler
ararlar. Gazeteciler ilk olay olmadan altyapı bilgisi alırlarsa uzmana ve olaya karşı sempati
geliştirirler (Wilcox, Ault, Agee, 1986: 242-243).
Bazı haber öyküleri doğrudan meydana gelir. Bazıları ise oluşturulur. Halkla ilişkiler
uzmanları, müşteri ve çalışanlarıyla birlikte haber medyasının ilgisini çekecek olaylar
yaratmak üzere organize etme yeteneklerini kullanırlar. Söz konusu sahte haber ya da etik
olmayan haberler değil, farkındalık oluşturmak üzere yapılan haberlerdir. Örneğin; burs
programları, sponsorluklar gibi. Uzmanlar, rutinde gazeteci ve okuyucu ile ilişkilerini
geliştirmek için onları bir takım olaylardan düzenli olarak haberdar ederler. Gazetecilerin
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geleneksel yaklaşımlardan sıkılmış olabilecekleri de düşünülmeli, yeni yaklaşımlar içine
girilmelidir (Wilcox, Ault, Agee, 1986: 243-246). Halkla ilişkiler uzmanlarının kurduğu bu
düzenli ilişkiler, bir taraftan kurum hakkındaki izlenimin gelişmesinde önemli bir adım diğer
taraftan ileriye dönük olarak kurumun belirli konularda gazetede yer almasını sağlayacak bir
fırsattır. Bu tür kazanımlar, uzmanın haber bülteni akışına yeni açılar kazandırması ve halkın
ilgisini çekecek yöntemleri kullanmasıyla başarıya ulaşır.
Halkla ilişkiler uzmanının habere getirdiği sınırlama/saptama, haberin gazetede
başarılı bir biçimde yerleştirilmesinde belirleyici noktalardan biridir. Haberin nasıl
kapatıldığı, habere konulan son nokta da gene haberin başarılı bir biçimde yerleştirilmesinde
önemlidir. Eğer uzman haber bülteninde son noktayı koymada başarısız ise, bu durum
gazetecinin haberin ana unsurlarım arka planda vermesine, ilgisiz bağlantılar kurmasına ya da
olumsuz bilgiler vermesine yol açabilir (Adams, 2002: 41-42).

12.6. Halkla İlişkilerde Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi
Kurumlara ilişkin haberlerin medyada bir takım çarpıtmalara uğramaması için medya
ile ileriye yönelik olarak olumlu ilişkilerin kurulması gerekir. Medya ile ilişkilerin
geliştirilmesinde aşağıda verilen özelliklerin de dikkate alınması gerekir (Adams, 2002: 4144):
1.
Halkla ilişkilerde medya ilişkileri, stratejik yönetimin bir parçası olmalıdır.
Medya ile iyi ilişkilerin kurulması, medyaya yönelik stratejik hedeflerin konulmuş olmasını
ve planlanmasını gerektirir. Organizasyonların medya ilişkileri programları stratejik bir
nedene dayalı olmalıdır ve bu program medyayı stratejik bir kamu olarak ele almalıdır.
Medya ilişkileri bu şekilde düşünüldüğünde, uzmanlar medya ile tek seferlik ilişkiler
geliştirmek yerine uzun soluklu karşılıklı ilişkiler kurarlar ve gazetecilerin alıcı yönde
eğilimler taşıdıklarını da görme şansını yakalarlar.
2.
Özellikle yeni başlayan uzmanların, medyadan haber olarak, mesajı ulaştırma
tekniği olarak ne istendiği ve teslim tarihleri konusunda e-posta, telefon veya faks gibi çeşitli
araçlar yoluyla bilgi istemeleri gazeteciler üzerinde olumlu etkiler bırakabilir.
3.
Organizasyonun hedef medyasına değer vermek ve onu değerlendirmek
gerekir. Hedef medyayı tayin etmek için zaman harcanması ve böylece kurulacak karşılıklı
ilişkiler yoluyla her iki alan çalışanları arasındaki yanlış anlaşılmaların azaltılması mümkün
olabilecektir. Gazetecilerle stratejik hedeflerin belirlenerek kurulduğu ilişkiler ve iletişim
analizleri bu konuda yeterlilik sağlayabilirler.
4.
Eschew belirsizliği: Haberlerin açık ve somut yazılması ve önceden
düzenlenmesi, gazetecilerin halkla ilişkiler uzmanına bakışım olumlu etkileyecektir. Haberler
ters piramit yöntemiyle yazılmış olmalıdır. Gazeteciler gizlenmiş tanıtım haberlerine ilişkin
olumlu bir bakış açısına sahip değillerdir. Gerçek haberlerin (olgu) duyurulması,
müşterilerden fazla bahsedilmemesi, olumsuzlukların saklanmaması habercilik anlayışında
önemli belirleyicilerdir.
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5.
Organizasyonun insani boyutunun olması ve görünürlüğün sağlanması da
önemlidir. Sadece iş olduğunda tek seferlik ilişkiler kurmak yerine zaman zaman habercilerin
ne üzerinde çalıştığını görmek ve böylece onları anlamak için fırsatlar yaratmış olmak iki alan
arasındaki gerginliği azaltacaktır. Gazetecileri organizasyon hedefleri ile doğrudan bağı
olmayan başka önerilerle bilgilendirmek de olumlu ilişkiler kurulmasında etkili bir yoldur.
Medyayı yalnızca organizasyonun kendisi için değil, kurumun kimlerle ve kimler için
çalıştığını bildirmek için de davet etmek, haberdar etmek gerekir. Bu anlayışla bir davet,
örneğin yöneticiler ve müşteriler için gazetecilerin nasıl çalıştığını ve onlardan ne beklemek
gerektiğini kapsayan bir eğitim programı için yapılabilir. Özellikle kriz dönemlerinde
gazetecilerin daha nesnel bir bakış açısına sahip olmasını sağlamak için, kurumun olumlu ve
olumsuz farklı dönemlerinde görünürlüğünün ortaya konması gereklidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Medyanın ve mesajların okuyucular tarafından sıcak ve soğuk olarak algılandığına
dayanan Luhan’ın sıcak medya/soğuk medya ve sıcak mesaj/soğuk mesaj
kavramsallaştırmasını, okuyucuların okuma amaçlarına göre nasıl gruplandırıldığını,
gönderilen iletinin habere dönüşmesinde medyanın bazı sınırlar içinde kaldığını, haberde güç,
miktar ve zamanlılığın ne anlama geldiğini, halkla ilişkiler uzmanları ile gazeteciler
arasındaki ilişkilerin tarafların kendi mesleki koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ve
medya ile ilişkilerin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken belirli özelliklerin neler
olduğunu öğrendik. Olağan dönemlerde bu bilgilere dayalı olarak medya ilişkileri geliştiren
kurumların kriz ve risklerle karşı karşıya kaldıkları dönemlerde medyadan ilgi görmeleri daha
olasıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Devam eden olayın ve geçmiş veya gelecek olayın özetinin basın bülteninde yer
alması habere ilgiyi arttıracaktır
b. Tarih ne kadar uzaksa medyanın da haberi ilgisi uzaklaşır.
c. Haberde güç kavramı haberin içeriği ile ilgilidir.
d. Haberde zamanlılık/aciliyet zamana ve mekana bağlı yön içerir.
e. Haberde zamanlılık/aciliyet yalnızca zamana bağlı yön içerir.
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Eschew belirsizliği haberlerin açık ve somut yazılmaması ile ilgilidir.
b. Haberler ters piramit yöntemiyle yazılmış olmalıdır.
c. Eschew belirsizliği haberde olumsuzlukların saklanması ile ilgilidir.
d. Eschew belirsizliği gizlenmiş tanıtım bültenleriyle ilgilidir.
e. Eschew belirsizliği haberlerin açık ve somut olarak yazılmasını ifade eder.
3. Haberin basılmasında hangisi olumsuz bir belirleyicidir?
a. Haber değeri
b. Haber içeriğinin toplumun geneliyle ilgili olmaması
c. Okuyucunun ilgisi
d. Yasal olması
e. Haber içeriğinin toplumla ilgili olması
4. Başkalarını etkilemek üzere bilgi arayışında olan okuyucular hangileridir?
a. Zevk okuyucuları
b. Fikir alıcılar
c. Ego körükleyicileri
d. Tarayıcılar
e. Enstrümental okuyucular
5. Aşağıdakilerden hangisi soğuk medyadır?
a. Kitap
b. Film
c. Fotoğraf

d. Gazete

e. Televizyon

6. Soğuk mesajlara ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Amaç insanların bilgileri içeride tutması ve saklaması ise soğuk mesajlar daha
uygundur.
b. Soğuk mesajlar düşük sadakatli ya da soyuttur.
c. Soğuk mesajlar somutdur.
d. Soğuk mesaj okuyucu/seyirci kitlesindeki her üyenin mesajı farklı algılamasına
izin verir.
e. Soğuk mesajların bir insanın belirli bir yatkınlık derecesine göre içe kapanacak bir
ruh hali yaratmaya daha uygun oldukları görülmüştür.
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7. Sıcak mesajlara ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sıcak mesajlar oldukça az duyumsal algılama gerektirir.
b. Sıcak mesaj okuyucu/seyirci kitlesindeki her üyenin
algılamasına izin verir.
c. Piyasada yeni bir ürünün açıklanması sıcak bir mesajdır.
d. Borsada bir hisse ile ilgili bilgiler verilmesi sıcak mesajdır.
e. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde daha çok sıcak mesajlar verilir.

mesajı

farklı

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Medya üyeleri toplumdan kurumlara geri dönüş sağlamakla da yükümlüdürler.
b. Gazetecilerin tek sorumlulukları halka bilgi sağlamak değildir.
c. Özellikle toplum daha karmaşık hale geldikçe medya daha fazla röportaj ve
araştırmaya ihtiyaç duyar.
d. a, b ve c doğrudur.
e. a, b ve c yanlıştır.
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Medya ile halkla ilişkiler uzmanları arasındaki iletişim stratejik biçimde
kurulmalıdır.
b. Gazeteciler gizlenmiş tanıtım haberlerine ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip
değillerdir.
c. Tarih ne kadar uzaksa medyanın da haberi ilgisi uzaklaşır.
d. Gazetecilerin tek sorumlulukları halka bilgi sağlamak değildir.
e. Hiçbiri (hepsi doğrudur).
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Halkla ilişkiler uzmanının habere getirdiği sınırlama/saptama, haberin gazetede
başarılı bir biçimde yerleştirilmesinde belirleyici noktalardan biridir.
b. Halkla ilişkiler uzmanı haber bülteninde son noktayı koymada başarısız ise, bu
durum gazetecinin haberin ana unsurlarını arka planda vermesine yol açabilir.
c. Halkla ilişkiler uzmanı haber bülteninde son noktayı koymada başarısız ise, bu
durum gazetecinin konuya ilgisiz bağlantılar kurmasına yol açabilir.
d. Halkla ilişkiler uzmanı haber bülteninde son noktayı koymada başarısız ise, bu
durum gazetecinin ilgili konuda olumsuz bilgiler vermesine yol açabilir.
e. Hiçbiri (hepsi doğrudur.)
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13. SÜREKLİ KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİ GEREKTİREN SİYASAL
DÜNYAYA İLETİŞİM TEKNİKLERİ YOLUYLA BİR BAKIŞ:
POLİTİK KAMPANYALAR
PROPAGANDA
LOBİCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Politik kampanyalar
13.2. Propaganda
13.3. Lobicilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hangisi politik kampanyaların amaçları ve işlevleri arasında değildir?
a. Kampanyalar görüşlerin tartışılmasını sağlar.
b. Kampanyalar seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmalarını sağlar.
c. Kampanyalar adaylar arasındaki kişisel farklılıkları, özellikleri ve politik
tercihlerini ve üsluplarını seçmenlere tanıtır.
d. Kampanyalar rakipleri destekleyen seçmenlerde şüphe uyandırmamayı amaçlar.
e. Kampanyalar kendi adaylarını ve partilerini olumlu bir kimlikle özdeşleştirmeyi
amaçlar.
2. Propagandaya ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Abartma söz konusudur.
b. Tarafsız veriler toplamakla ilgilidir.
c. Tarafsız veri toplamakla ilgili değildir.
d. Gizli kalmış duyguların açığa vurulmasına aracılık ederler.
e. Teknik olarak semboller aracılığıyla yönlendirme yapar.

Yanıtlar:
1. D
2. B
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Politik Kampanyalar

Politik kampanyaların amaçları ve
işlevlerinin, aşamalarının öğrenilmesi
ile politik kampanyalarda kullanılan
iletişim tarzlarının öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
siyaset bilimine ve halkla ilişkiler
tekniklerine ilişkin okumalar
yapılması,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Propaganda

Propaganda stratejisi ve taktiklerinin,
propagandayı
kullananların,
propaganda ilehangi koşullarda başarı
sağlandığının,
propagandanın
etkilemeye
çalıştığı/etkilediği
insanların
niteliklerinin
ve
propagandanın
sınırlarının
öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
siyaset bilimine ve halkla ilişkiler
tekniklerine ilişkin okumalar
yapılması,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması

Lobicilik

Lobicilik
kapsamında
neler
yapılabileceğinin ve halkla ilişkilerin
bu
konuda
uzmanlaştığının
öğrenilmesi

Canlı derslerin takip edilmesi,
siyaset bilimine ve halkla ilişkiler
tekniklerine ilişkin okumalar
yapılması,
notların
ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar
 İktidar olma tarzı
 Meydan okuma tarzı
 Strateji ve taktik
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Giriş
Kapital küreselleşmenin ve postmodernizmin bir sonucu olarak hem ulusal hem de
küresel düzeylerde oluşan siyasal istikrarsızlık, siyasal dünyayı sürekli kriz ve risk durumu
içine sokmuştur. Bu durum siyasal dünyaya özellikle de siyaset dünyasına danışmanlık
yapacak uzman kurumların gelişmesine ve genişlemesine yol açmıştır. Halkla ilişkiler bu
uzman kurumların başında gelmektedir. Bilindiği gibi halkla ilişkiler özellikle II. Dünya
Savaşı sonrası ve esasen siyasal dünyaya yönelik propagandanın yerini alan bir iletişim
yöntem ve yönetimidir. Propagandanın hedeflediği kitleler yerine belirli hedef kitlelere ya da
hedef kamulara yönelmektedir. Daha açık bir ifadeyle kitleler yerine kamulara yani örgütlü
olarak biraraya gelmiş bilinçli gruplara yönelmekte ve aynı zamanda kitleler yerine kamuları
var edecek yöntemleri oluşturmaktadır. Böylece halkla ilişkiler siyasal alanda uzman bir
danışman sıfatıyla politik kampanyalarda oldukça önemli rol oynamaktadır.
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13.1. Politik Kampanyalar
Günümüz dünyasında politik kampanyalar demokratik süreçlerin olmazsa olmazları
arasındaki yerini almıştır. Seçmenin bilgilendirilmesi bakımından bu anlaşılabilir bir
durumdur. Bu kampanyalarda seçmen hem mevcut siyasal düzen ve uygulamalara ilişkin
yeniden bilgi edinmekte hem de siyasilerin geleceğe ilişkin siyasal düzen ve uygulamalarına
ilişkin önerilerini değerlendirmeye almaktadır.
Politik kampanyalar, seçmene; siyasal düzen, siyasal uygulamalar, siyasiler, siyasilerin
gelecek tasarımları hakkında bilgi iletmeye yöneliktir. Ancak bu bilgiler nasıl düzenlenecektir
ve ne şekilde iletilecektir? Seçmenin belirli bir zaman süresince farklı siyasal kanallardan
gelen çok sayıda iletiyi aynı şekilde dikkate alması olanaklı değildir, dolayısıylapolitik
kampanyalarda bu iletilerin seçmene ulaşmasının ötesinde onun ilgisine ve seçici algısına
yönelik olarak düzenlenmesi ve iletilmesi oldukça önemli bir noktadır.
Politik kampanyaların seçmenin dikkatini çekecek biçimde düzenlemesi gerekir. Bu
noktada, çift yönlü ve yönetsel işlevi olan halkla ilişkilere yaslanmak akıllıca görünmektedir.
Halkla ilişkiler yönetiminde ve halkla ilişkiler aracılığıyla oluşturulacak ve
uygulanacak politik kampanyaların başarısı tahmin edilebileceği gibi yüksek olacaktır. Halkla
ilişkiler kurumu siyasetçi ile hedef kitle arasındaki algılama ve iletişimi belirli kıstaslar
aracılığıyla kontrol altına alabileceğinden, politik kampanyaları seçmenin gözünde oldukça
dikkat çekici bir noktaya yerleştirebilir.
Seçmen politik kampanyalar konusunda ağırlıklı olarak kitle iletişim araçlarından bilgi
edinir. Dolayısıyla bu kampanyalarda seçmenden önce medya ile ilişkilerin düzenlenmesi
oldukça önemli bir noktadır.
Kampanya sürecinde adaylar tartışma programlarına katılırlar, medya reklamları
hazırlatırlar, basın toplantıları düzenlerler ama aynı zamanda kişilerarası iletişimin
sağlayacağı olanakları da göz ardı etmezler, kapı kapı dolaşarak destek toplamaya çalışırlar
(Oktay, 2002: 144).

13.1.1. Politik Kampanyaların Amaçları ve İşlevleri
Mahmut Oktay bu amaçları ve işlevleri şöyle belirtmektedir (Oktay, 2002: 144-145):
1. “Kampanyalar, seçmen tercihlerini değiştirmeyi veya mevcut tutumları pekiştirmeyi
ve seçmenleri oy vermeye teşvik etmeyi amaçlar.”
2. “Kampanyalar, görüşlerin tartışılmasını ve aralarındaki farklılığın seçmenlerce ayırt
edilerek bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlar.”
3. “Kampanyalar, yeni liderleri tanıtarak onları meşrulaştırır.”
4. “Kampanyalar, seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmalarını, uzlaşım ortamının
yaratılmasını ve demokratik kültürün yaygınlaştırılmasını sağlar.”
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5. “Kampanyalar, adaylar arasındaki kişisel farklılıkları, özellikleri ve politik
tercihlerini ve üsluplarını seçmenlere tanıtır.”
6. “Kampanyalar, rakipleri destekleyen seçmenlerde şüphe uyandırmayı ve kendi
adaylarını ve partilerini olumlu bir kimlikle özdeşleştirmeyi amaçlar.”

13.1.2. Politik Kampanyaların Aşamaları
Politik kampanyaların aşamaları
aşamalarından temelde farklı değildir.

da

başka

içerikteki

diğer

kampanyaların

Halkla ilişkiler sürecinin oluşturulmasındaki aşamalar olan aşamalar herhangi bir
kampanya sürecinin oluşturulmasında olduğu gibi politik kampanyaların oluşturulmasında da
aynıdır. Bunlar (Oktay, 2002: 145):
1. Araştırma ve hazırlık aşaması
2. Planlama, örgütlenme ve stratejinin geliştirilmesi aşaması
3. İletişim aşaması
4. Değerlendirme aşamasıdır.
İlk aşama olan araştırma ve hazırlık (Literatürde mevcut durumun değerlendirilmesi
olarak da geçer.) aşamasında siyasiler etki altına almak istedikleri hedef kitlelerin
düşüncelerini öğrenmek isterler. Bu hedef kitlelerin mevcut siyasal-ekonomik duruma
bakışları, siyasilerin partileri ve siyasiler hakkındaki düşünceleri, gelecek beklentileri ortaya
çıkarılır. Bu aşamada partiler aynı zamanda özellikle siyasal ortamın analizini
yaparak/yaptırarak üstün oldukları/olabilecekleri ve zayıf oldukları/kalabilecekleri noktaları
tespit ederler.
Politik kampanyaların planlama, örgütlenme ve stratejinin geliştirilmesi aşamasında
kampanya boyunca yapılacak işlerin hem üretiminde hem de uygulanmasında uyulacak olan
ve stratejik olarak gerekli unsurları kapsayan bir plan hazırlanır. Planda özellikle hangi
mesajların kimler tarafından üretileceği, hangi şekilde ve nasıl bir zamanlama ile verileceği,
kısaca mesajın stratejik olarak nasıl kurgulanacağı ve iletileceği önemli bir noktadır. Ancak
bu kurguyu gerçeğe en yakın biçimde oluşturabilmek için araştırma ve hazırlık aşamasından
elde edilecek bilgilere ihtiyaç vardır.
Üçüncü aşama olan iletişim (uygulama ya da yürütme de denir) aşamasında ise
araştırma ve hazırlık aşamasından elde edilen bilgilere yaslanılarak oluşturulmuş plan
eşliğinde uygulamaya geçilir.
Bu aşamada unutulmaması gereken planın uygulanması sırasında hesapta olmayan ya
da öngörülemeyen bir takım durumlarla karşılaşılabileceğidir. Dolayısıyla politik
kampanyalarda da daima bir risk iletişimi ve kriz iletişimi planı hazırda tutulmalıdır.
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Son aşama olan değerlendirme aşamasında ise yürütülmüş olan kampanyanın seçim
sonuçları ile beraber değerlendirmesi yapılır. Seçim sonuçları elbette kampanya dışında kalan
pek çok unsurla da ilişkilidir. Ancak kampanyaya bağlı olarak ortaya çıkan olumlu ve
olumsuz noktalar sonraki seçimler için hazırlanacak kampanyalar için yol gösterici olacaktır.

13.1.3. Politik Kampanyalarda İletişim Tarzları
Politik kampanyalarda iki temel iletişim tarzı vardır (Oktay, 2002: 145):
1.İktidar olma tarzı
2. Meydan okuma tarzı
Oktay, bu iki iletişim tarzını ayıran özellikleri şu şekilde açıklamaktadır:
1. İktidar olma tarzı (Oktay, 2002: 145):
Adından da anlaşılacağı üzere iktidar olma tarzı, (genellikle) seçime iktidar partisi ya
da ortağı sıfatıyla giren partilerin ve adayların seçtikleri kampanya tarzıdır ve buna bağlı
olarak iktidar olmanın avantajlarını ve devletin imkanlarını kullanırlar.
İktidar olma tarzı; bir bölümü sembolik, bir bölümü pragmatik ve bir bölümü de
enstrümantal nitelikte olan iletişim stratejilerine yaslanır. İktidar olma tarzının iletişim
stratejileri:
a. İktidarda olmanın sembolik avantajları (Oktay, 2002: 145-146):
Sembolik avantajlardan yararlanma, iktidarda olmanın ilk stratejisidir. Devlet
başkanlığı ya da başbakanlık esasen belirli bir gücün simgesidir ve dolayısıyla bu makamlar
aracılığıyla gücün ifade ettiği bütün özelliklerbaşkan ya da başbakan olan kişide sembolize
olur. Örneğin onları sürekli izleyen bir medya vardır. Bu ve benzeri durumlar nedeniyle
vatandaşların gözünde iktidar olanın önemi oldukça büyüktür.
b. İktidar görevinin kazandırdığı meşruluk (Oktay, 2002: 146):
Daha önce seçilmiş olan partiler ve adaylar, belirli bir seçim döneminde kamuoyunun
kendilerine verdiği destek oranından bağımsız olarak, iktidar hizmeti yapmış olmaları
dolayısıyla aynı görüşleri savunan benzer partilere göre o görüşün meşru temsilcisi olarak
kabul edilirler.
Diğer taraftan daha önce seçilmiş olan partiler ve adaylar “iktidarları sırasında
meşruiyet kazanmışlarsa”yani kamu vicdanında olumlu bir yer edinmişlerse izleyen seçim
dönemlerinde hem aynı görüşleri hem de farklı görüşleri savunan diğer partilerden ve
adaylardan daha avantajlı konuma geçerler.
c. Yeterlilik ve ehliyet imajı(Oktay, 2002: 146):
Devlet kademelerinde görev yapmış olmak demek bu tür kademelerdeki görevler için
bir yeterlilik ve ehil olma yeteneğinin kazanıldığı anlamına da gelir.
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d. Mevkiinin getirdiği karizma(Oktay, 2002: 146):
Seçilmiş olan devlet görevlileri bulundukları mevkiiye bağlı olarak bir karizma
sahibidirler ve önemli kişiler olarak algılanmaktadırlar.
e. İktidar olmanın getirdiği pragmatik stratejiler(Oktay, 2002: 147):
İktidar olma pragmatik yani uygulamada avantajlar sağlar. Bunlar;
•

düzenlenen etkinlikler ve yapay olaylardadevletin olanaklarını kullanma,

•

diğer partilere göre medyanın ilgisinde ve odağında daha fazla olma,

•

atama yetkisini elde bulundurma,

•

güvenlik güçlerini yönetme,

•

vatandaşlara yeni il ve ilçeler kurma ya da bunun vaadi verebilme,

•

dünya liderleriyle olan görüşmelerden kaynaklanan devlet adamı imajı,

•

devleti yöneten kurumlardan destek alabilme avantajı,

•

ekonomi, asayiş, dış politika gibi konularda önemli bilgilere sahip olmanın
verdiği güç dolayısıyla daha inandırıcı olabilme yeteneği olarak
sıralanabilir.

2. Meydan Okuma Tarzı(Oktay, 2002: 147):
Bu tarzı seçenler ise daha çok muhalefet (bazen iktidar da olabilir) kanadında
kalanlardır. Meydan okuma tarzında, önemli bir değişim ve dönüşümün kesinlikle gerekli
olduğu ve bu değişim ve dönüşümü sağlayabilecek tek partinin veya adayların kendileri
olduğu iddia edilir.
Meydan okuma tarzında kullanılan iletişim stratejileri ise şunlardır:
a. Rakiplerin itibarları ve geçmiş yaşantıları üzerine odaklanankaralama ve
saldırı politikası,
b. Ülke sorunlarına ilişkin olarak saldırgan ve aktif bir tavır gösterme,
c. Değişim isteklerini çok güçlü biçimde ve sürekli olarak dile getirme,
d. Gelecek günleri (kendileri aracılığıyla) daha iyimser ve aydınlık bir tablo
içinde sunma ve gelecek günler için daha iyi şeylerin sözünü verme,
e. Değişim sözü vermekle birlikte toplumun geleneksel değerlerinden
uzaklaşmayan ve bu değerlere uyumlu mesajlar verme,
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f. Bağlı bulunulan siyasal partinin temel felsefi değerlerinin temsil edildiği
bir görüntü sunma,
g. Kişisel ya da sert eleştirilerin, demagojik bir tartışmaya girmemesi için
özen gösterilen devlet başkanlığı ya da başbakanlık adaylığı söz konusu
olanlar tarafından değil ama partili başka üyelere yaptırılması.
Politik kampanyalarda iki temel ve farklı iletişim tarzı olmakla birlikte partiler ve
adaylar, değişik durum ve zamanlardaen uygun iletişim stratejisini yürütebilmek amacıyla bu
iki farklı iletişim tarzını birlikte kullanırlar (Oktay, 2002: 148).

13.2. Propaganda
Kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunu etkilemek isteyenlerin başvurdukları çeşitli
yollardan biri ve en önemlisi olan propaganda (Bektaş, 2000: 180)siyasal iletişimle ilişkili her
alanda olduğu gibi politik kampanyalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.
“Propaganda, kısaca, kamuoyunu etkilemek için gerçek, yarı gerçek ya da yalan
bilgiler yaymada simgeler aracılığıyla bireylerin, grupların inançlarını, tutumlarını ya da
eylemlerini etkileme yönünde sistemli, gayretlerin tümüne verilen isim olarak tanımlanabilir”
(Bektaş, 2000: 153).

13.2.1. Propaganda Stratejisi ve Taktikleri
Propaganda stratejisive taktiklerinin önemli nitelikleri konusunda Arsev Bektaş şunları
aktarmaktadır (Bektaş, 2000: 167-169):
1. Propagandanın etkisi sınırlıdır. Propagandanın temel nesnel gerçekleri değiştirmesi
ve siyasaların amaç ve kararları yerine geçmesi olanaklı değildir. Bir ülkede belirli toplumsal
gerçeklerden kaynaklanan talepler, diğer toplumsal çerçevelerde gerçekleşen olgu ve
değerlerin propagandası ile ifade edilemez. Başka bir ifadeyle birbirleriyle ilgili olmayan
farklı toplumsal gerçekler aynı olgu ve değerler üzerinden propaganda aracılığıyla ifade edilse
bile bunun inandırıcılığı ve etkisi uzun soluklu olamayacaktır.
2. Siyasal demokrasiler ile baskıcı yönetimlerde propagandanın başarı derecesi aynı
değildir. Siyasal demokrasilerde propaganda tahmin edebileceği gibi baskıcı yönetimlere
nazaran daha az başarılıdır.
3. Propaganda aracılığıyla iletilen mesajlarane düzeyde ve ne şekilde itibar edileceği
bu mesajların alıcısı olan kamunun ruh haliyle yakından ilişkilidir. Kamunun ruh hali ise
alıcıların baskın kişisel niteliklerine dayalıdır. Dolayısıyla farklı bilgi, deneyim ve eğitim
almış kitlelere farklı propaganda teknikleri ile ulaşmak gerekir.
4. Çağdaş fikirlerin karmaşık olması nedeniyle propagandalar gizli kalmış duyguların
açığa vurulmasına aracılık ederler ve böylece bir taraftan rahatlamayı (catharsis) ve diğer
taraftan da yeni durumlara uydurmayı sağlayarak iki önemli işlevi yerine getirirler.
5. Propagandacılar belirgin bir biçimde hedefleri olan kişilerin duygularına seslenirler.
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6. Propagandacı, özellikle ulusal propagandanın öneminin arttığı savaş dönemlerinde
bir yalancı haline gelebilir.
7. Gerçekten sapmaların belirli bir başarıya ulaşması alıcılar üzerinde yaratılan
doğruluk ve olabilirlik imajına bağlıdır.
8. Propagandada abartma söz konusudur.
9. Propagandacı tarafsız veriler toplamakla ilgili değildir. Propagandacı propagandanın
amacıyla uyumlu olarak kendi uygun gördüğü verileri toplar, başka bir ifadeyle verileri seçme
yoluyla gerçeği daha da bozar.
10. Propagandada konunun başka bir tarafa çekilmesi veya amaca doğru saptırılması
söz konusudur yani lafı çevirmek propagandacı için oldukça önemli bir araçtır.
11. Sürekli tekrar etme yoluyla propagandacı öne sürdüğü tezin/fikrin algılanmasını ve
kabulünü sağlamaya çalışılır.
12. Propagandacı kural olarak kesinlikle tartışmaktan kaçınır. Hitler’in propaganda
bakanı Goebbels’in belirttiği kitlelerin basit ve ilkel düşündükleri ve genelleme yapma
eğiliminde oldukları gerçeği propagandada göz önünde tutulur.
13. Propagandada ilgi çekebilmek için bilimsel yöntemlerden yararlanılır, örneğin ani
görüntüler, renk vb.
14. Propaganda için yukarıda 13 madde içinde söz edilen genellemeler, sınırsız sayıda
özel
durum
söz
konusu
olduğundan
sınırlı
ölçüde
fayda
sağlayabilir.
PropagandadaGoebbels’in de ifade ettiği “propagandanın temel bir yöntemi yoktur, onun tek
amacı kitleleri fethetmektir, dolayısıyla bu amaca hizmet eden her araç iyidir”varsayımı
geçerlidir.
15. Propagandada temel mesele hedefteki kişilerin egemen/baskın tavırları ile
propagandanın öne sürdüğü fikirleri bağdaştırmak olduğundan, hedefteki kişilerin
egemen/baskıntavırlarını bilmek önemlidir. Diğer taraftan hedefteki kişilerin egemen/baskın
tavırları ile propagandanın öne sürdüğü fikirleri bağdaştırmak üzere mümkün olan her yol
denenir.
16. Teknik olarak propaganda semboller aracılığıyla yönlendirme yapmaya çalışır.
Dolayısıyla propagandacı tavırları anlatan sembolleri çok iyi bilmek zorundadır.
17. Propagandacı kural olarak basit, açık ve net olmak zorundadır.

13.2.2. Propagandayı Kullananlar (Bektaş, 2000: 170):
•

Çıkar grupları

•

Siyasal partiler

•

Bireyler
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Bu gruplar ve bireyler propagandayı kendileri yapabilecekleri gibi propagandanın bir
uzmanlık işi olması dolayısıyla uzmanlaşmış kuruluşlardan da yararlanabilirler (Bektaş, 2000:
170).

13.2.3. Propagandanın Başarısı
Propagandanın başarısı ya da etkinliği hizmet ettiği siyasanın lehine bir davranış
değişikliği oluşturabilmesi ile ölçülebilir ki Lerner propagandanın etkin olabilmesi için dört
koşulun yerine getirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Bektaş, 2000: 174):
1. Kitlelerin dikkatini çekmek,
2. Kitlelerin güvenini kazanmak,
3. Kitlelerin eğilimlerini (: predisposition) göz önünde tutmak/değerlendirmek
ve bu eğilimleri baz alarak kitlelerin içinde bulunduğu andaki umutları ve bekleyişleri
karşısında bile hoş görünen alternatifler sunmak,
4. Kitleleri propagandanın gerektireceği eylem yönünde harekete geçirebilmek
üzere kitleleriniçinde bulunduğu ortamı ve bekleyişi elverişli hale getirmek.

13.2.4. Propagandanın Etkilemeye Çalıştığı/Etkilediğiİnsanlar
Yukarıda propagandanın kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunu etkilemek isteyenlerin
başvurdukları çeşitli yollardan biri ve en önemlisi (Bektaş, 2000: 180) olduğunu söylemiştik.
Siyasal çatışma ve uzlaşma süreçlerinde hem kamuoyunun kendisi hem de bu kamuoyunun
oluşumunda rol alan propaganda büyük önem taşımaktadır (Bektaş, 2000: 184).
Kamuoyu oluşumundaki aşamaları hatırlayalım (Bektaş, 2000: 184):
1. Birinci aşama: Kamuoyu ancak bazı bilgilere dayanarak oluşabildiğinden öncelikle
bu bilgilerin iletilmesi gereklidir.
2. İkinci aşama: Birinci aşamada iletilen bilgilerin alınması ve algılanması ikinci
aşamayı oluşturur ve propaganda özellikle bu aşamada önemli rol oynamaktadır.
Propagandanın etkilemeye çalıştığı/etkilediği insanlar nitelikleri bakımından şu
şekilde ifade edilebilirler (Bektaş, 2000: 184):
1. Kamuoyu oluşum sürecinde propaganda özellikle kararsız kesimler üzerinde
etkilidir. Özellikle büyük bunalım dönemlerinde beliren kararsızlık ortamı,
propagandanın kısa zamanda etkili olmasını sağlar. Kararsızlar, bölünmüş bir
görüşe sahiptirler başka bir ifadeyle bağlı oldukları farklı grupların baskısına göre
yön değiştirmektedirler ve genel olarak ilgili insanlardır.
2. Propaganda bunalım dönemleri dışında bir taraftan kararsızları diğer taraftan aynı
görüş etrafında bulunanları etkilemeye çalışır. Propaganda aynı görüşü paylaşanlar
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arasındaki dayanışmayı arttırmak yoluyla tarafların daha sıkı hale gelmesini
kolaylaştırır.

13.2.5. Propagandanın Sınırları
Propagandanın olumsuz etkilerinden korunmanın çeşitli yolları vardır ve Freedman,
Carlsmith ve Sears propagandaya karşı direnmenin beş yolunu bildirmişlerdir (Bektaş, 2000:
186-187):
1. Propagandanın yaklaşımını, akılcı bir yaklaşımla bir karşı görüş koyarak çürütme
yoluna gitmek. Uyanık olmak, analitik bir zihin yapısı ve iyi bir eğitim bu yolun
başarısında önemli rol oynayan unsurlardır.
2. Propagandacı olumsuz olarak tanınan ve görüşlerine inanılmayan kişi ise doğrudan
propagandacıyıreddetmek.
3. Propagandacının öne sürdüğü görüşü reddetmek, inanmamak.
4. Propagandada verilen bilgiyi yorumlayarak esas amacından saptırmak,
yozlaştırmak. Yorum yapan kişi propaganda iletisinin işine gelmeyen taraflarını
saptırarak iletinin asıl içeriğini bozabileceği gibi işine gelen taraflarını alıp kendi
görüşlerini de pekiştirme yoluna gidebilir.
5. Mantık kullanma ve diğer yollarla çeşitli savunma mekanizmalarına başvurarak
propaganda görüşüne karşıt bir görüşü savunmak.

13.3. Lobicilik
Siyasal iletişim süreçlerinde ve politik kampanyalarda kullanılan bir faaliyet biçimi de
lobiciliktir.
“Lobicilik, hükümet kararlarının ve yasama faaliyetlerinin, çıkar gruplarını temsil eden
danışmanlar tarafından etkilenmesi çabalarıdır.” (Oktay, 2002. 93).
Lobicilik ile uğraşan danışmanların faaliyetleri (Oktay, 2002: 93):
1. Örgütün/kuruluşun üst yönetimine yasa çalışmaları hakkında bilgi vermek,
2. Yasa tekliflerine ilişkin bilgilendirici ve yorumlayıcı raporlar hazırlamak,
3. Çeşitli politikacıların konuya ilişkin konuşmalarını ve demeçlerini dosyalamak ve
saklamak,
4. Parlamento üyeleri ve hükümet ile iletişimi sağlamak,
5. Politikaları ve yasaları örgüt/kuruluş açısından değerlendirmek üzere analiz ederek
yorumlamak,
6. Parlamenterleri çıkaracakları yasaların olası sonuçlarına ilişkin olarak aydınlatmak
ve uyarmak,
7. Hizmet verilen kuruluş ve sektör konusunda milletvekillerini bilgilendirmek,
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8. Yasa tekliflerinin oluşumunda aktif olarak rol almak, bu tekliflerin oluşumuna
yardım etmek,
9. Yasa teklifi ile ilgili uzman görüşlerini toplayarak yayınlatmak,
10. Belirli bir yasa teklifine ilişkin lehte veya aleyhte stratejiler oluşturmak,
11. Resmi görevlilerle işbirliği içinde veya resmi kayıtlardan bilgiler derlemek,
12. İkna faaliyetleri oluşturmak ve yürütmek,
13. Çeşitli konularda hükümetle işbirliği sağlamaya çalışmak.
Lobicilik, günümüzde halkla ilişkilerin uzmanlaşmış bir dalı olarak görülmektedir ki
bu görüş özellikle çoğulcu demokrasilerde lobicilik faaliyetlerinin toplumdaki farklı çıkarları
temsil eden bir alan olarak benimsenmesiyle ilgilidir (Oktay, 2002: 94). Bu görüşe göre
lobicilik faaliyetleri ile bir taraftan lobicinin temsil ettiği kuruluşa diğer taraftan politik
kadrolara yarar sağlanmaktadır (Oktay, 2002: 94).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Propagandanın niteliklerini, strateji ve taktiklerini, politik kampanyalarda kullanılan
iletişim tarzlarını, halkla ilişkilerin politik kampanyalarda işlevsel ve yönetsel olarak nasıl
kullanılabileceğini ve hükümet kararları ve yasama faaliyetleriyle ilişkili olan lobiciliğin ne
tür çabalar içerdiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Halkla ilişkilerde politik kampanyaların amaçları bakımından hangisi doğru değildir?
a. Politik kampanyalar yeni liderleri tanıtır.
b. Politik kampanyalar, rakipleri destekleyen seçmenlerde rakiplere ilişkin şüphe
uyandırmayı amaçlar.
c. Politik kampanyalar, kendi adaylarını ve partilerini olumlu bir kimlikle
özdeşleştirmeyi amaçlar.
d. Politik kampanyalarda seçmenleri oy vermeye teşvik etmek temel bir amaç
değildir.
e. Politik kampanyalar, görüşlerin tartışılmasını ve seçmenlerin bilgi düzeyinin
arttırılmasını amaçlar.
2. Seçim kampanyalarının aşamaları hakkındaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Seçim kampanyalarının dört aşaması vardır.
b. Seçim kampanyalarında araştırma ve hazırlık aşamasını planlama, örgütlenme ve
stratejinin geliştirilmesi aşaması izler.
c. Seçim kampanyalarının son aşaması iletişim aşamasıdır.
d. Değerlendirme aşamasında seçim kampanyalarının sonuçları ve bunların yorumları
değerlendirilir.
e. Seçim kampanyalarında planlama, örgütlenme ve stratejinin geliştirilmesi
aşamasından sonraki aşama iletişim aşamasıdır.
3. Seçim kampanyaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Seçim kampanyalarının iletişim tarzlarından biri iktidar olma tarzıdır.
b. Seçim kampanyalarının iletişim tarzlarından biri meydan okuma tarzıdır.
c. Belirli bir parti bir seçim kampanyasında iletişim tarzlarından yalnızca
birisini kullanabilir.
d. Belirli bir parti bir seçim kampanyasında değişik durumlarda ve zamanlarda farklı
iletişim tarzlarını kullanabilir.
e. Seçim kampanyalarının temel iletişim tarzları iktidar olma tarzı ve meydan okuma
tarzıdır.
4. Halkla ilişkilerde politik kampanyalara ilişkin ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Politik kampanyalar, demokratik kültürün yaygınlaştırılmasında önemli bir araçtır.
b. Politik kampanyalar, seçmen tercihlerinin değiştirilmesi veya mevcut
tutumların pekiştirilmesinde bir araç konumunda değildir.
c. Politik kampanyalar, seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmalarında önemli bir
araçtır.
d. Politik kampanyalar, adayların seçmenlere tanıtılmasında önemli bir araçtır.
e. Politik kampanyalar, görüşlerin tartışılmasını ve seçmenlerin bilgi düzeyinin
arttırılmasını amaçlar.
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5. Seçim kampanyalarının aşamaları hakkındaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?
a. Seçim kampanyalarının dört aşaması vardır.
b. Seçim kampanyalarında araştırma aşaması zorunlu değildir.
c. Seçim kampanyalarının son aşaması değerlendirme aşamasıdır.
d. Değerlendirme aşamasında seçim kampanyalarının sonuçları ve bunların yorumları
değerlendirilir.
e. Seçim kampanyalarında planlama, örgütlenme ve stratejinin geliştirilmesi
aşamasından sonraki aşama iletişim aşamasıdır.
6. Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim tarzlarından biri olan meydan okuma tarzı
ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Rakiplere ilişkin karalama politikası izlenir.
b. Ülke sorunlarına ilişkin ılımlı bir tavır takınılır.
c. Değişim istekleri güçlü bir biçimde dile getirilmez.
d. Gelecek günler için karamsar bir görüntü çizilir.
e. Rakiplere ilişkin karalama politikasından uzak durulur.
7. Lobicilik faaliyetleri ile ilişkili olarak hangisi doğru bir ifadedir?
a. Belirli bir yasa teklifinin lehine veya aleyhine stratejiler oluşturmak bu faaliyetler
arasında yer almaz.
b. Hükümetlerle çeşitli konularda işbirliği sağlamaya çalışmak bu faaliyetler arasında
yer almaz.
c. Yasa tekliflerinin oluşumuna yardımcı olmak lobicilik faaliyetleri arasında
yer alır.
d. Politikaların ve yasaların analiz edilip yorumlanarak kuruluş açısından
değerlendirilmesi bu faaliyetler arasında yer almaz.
e. Yasa tekliflerinin oluşumuna yardımcı olmak lobicilik faaliyetleri arasında yer
almaz.
8. Propagandaya ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Propagandada simgeler kullanılır.
b. Propaganda sistematik bir girişimdir.
c. Propaganda eylemleri etkilemeye yöneliktir.
d. Propagandada yaymaya çalışılan bilgiler yalnızca yalan bilgilerdir.
e. Propaganda kamuoyunu etkilemeye yöneliktir.
9. Kamuoyunun oluşumu ile propaganda arasındaki ilişki bakımından yanlış ifade
hangisidir?
a. Propaganda özellikle kamuoyunun oluşumundaki ikinci aşama olan bilgilerin
alınması ve algılanması aşamasında önemli rol oynar.
b. Kamuoyunun oluşumunda rol oynayan propaganda, siyasal çatışma süreçlerinde
büyük önem taşır.
c. Kamuoyunun oluşumunda rol oynayan propagandada siyasal uzlaşma
süreçleriyle ilgilenilmez.
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d. Propaganda kamuoyunun oluşum sürecinde özellikle kararsız kesimler üzerinde
etkili olur.
e. Kamuoyunun oluşumunda propaganda özellikle büyük bunalım dönemlerinde kısa
zamanda etkili olur.
10. Propaganda stratejisi ve taktikleri nitelik bakımından hangi özelliği göstermez?
a. Propagandada faaliyeti gerçekleştiren kişi tartışmadan kaçınır.
b. Siyasal yönetim biçimine göre propagandanın başarısı farklılık gösterir.
c. Propagandada bilgiler basit, açık ve net olarak verilir.
d. Propagandada bilimsel yöntemler kullanılmaz.
e. Propagandada tekrara yer verilir.
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14. KRİZ ve RİSK İLETİŞİMİNDE YÖNETSEL İŞLEVİ OLAN
HALKLA İLİŞKİLERİKRİZ VE RİSKE SOKABİLECEK
ÇEVRESEL UNSURLAR ve
HALKLA İLİŞKİLERİN KRİZ ve RİSK İLETİŞİMİ
YÖNETİMİNDE KULLANDIĞI TEKNİKLER:
SOSYAL SORUMLULUK
SPONSORLUK
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

246

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Halkla İlişkileri Etkileyen Çevresel Unsurlar
14.2. Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk
14.2.1. Sosyal sorumluluğun Uygulama Alanları
14.3. Halkla İlişkilerde Sponsorluk
14.4. Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
14.4.1. Teknoloji Alanında Halkla İlişkiler Kampanyaları

247

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hangisi halkla ilişkilerin toplumsal çevresini oluşturan unsurlardan birisi değildir?
a. Endüstriyel gelişme
b. Yaşam düzeyi
c. İletişim Özgürlüğü
d. Bütçe
e. Eğitim düzeyi
2. Hangisi sponsorluk faaliyetinin amaçlarındandır?
1. Kurumun imajını geliştirmek
2. Kurum kimliğinin tanınmasını sağlamak
3. Kurum isminin tanınmasını sağlamak
4. Kurumun satışlarını desteklemek
a.
b.
c.
d.
e.

Yalnızca 1
Yalnızca 1ve 2
Yalnızca 1, 2 ve 3
Yalnızca 2, 3 ve 4
Yukarıdakilerin hepsi sponsorluk faaliyetinin amaçlarındandır.

Yanıtlar:
1. D
2. E
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Halkla
Etkileyen
Unsurlar

Kazanım

İlişkileri Halkla ilişkileri etkileyen iç çevrenin ve
Çevresel toplumsal çevrenin hangi unsurlardan
oluştuğunun ve halkla ilişkileri doğrudan ve
dolaylı etkileyen çevresel unsurların
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Canlı
derslerin
takip
edilmesi, örgütsel yapılara
ilişkin okumalar, notların
ders öncesinde okunmuş
olması

Halkla
İlişkilerde Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kuramsal Canlı
derslerin
takip
Sosyal Sorumluluk
nedenlerinin ve sosyal sorumluluğun edilmesi, sosyal sorumluluk
kampanyalarının
uygulama alanlarının öğrenilmesi
incelenmesi, notların ders
öncesinde okunmuş olması
Halkla
İlişkilerde Sponsorlukta
tarafların,
sponsorluk
Sponsorluk
faaliyetlerinde
amaçların,
sponsorluk
türlerinin, sponsorluk kararı alınırken
dikkat edilecek unsurların neler olduğunun
öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
sponsorluk
faaliyetlerinin incelenmesi,
notların
ders
öncesinde
okunmuş olması

Halkla İlişkilerde Yeni Halkla ilişkilerde internetin ve sanal
İletişim
forumların
ve
özellikle
krizlerin
Teknolojilerinin
yönetilmesinde kurumsal web sitelerinin
Kullanımı
kullanılmasının önemi ile teknoloji
alanındaki halkla ilişkiler kampanyalarının
hangi koşulları sağladığında başarılı
olabileceğinin öğrenilmesi

Canlı
derslerin
takip
edilmesi,
teknoloji
alanındaki yeniliklere ilişkin
kuramsal
okumaların
yapılması, notların ders
öncesinde okunmuş olması
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Anahtar Kavramlar





Çevre
Sosyal sorumluluk
Sponsorluk
Yeni iletişim teknolojileri
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Giriş
Kriz ve risk iletişiminde yönetsel işlevi olan halkla ilişkiler kurumunun kendisi de
bulunduğu iç ve dış çevre nedeniyle ya da doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği çevre
nedeniyle krize girebilir veya risk altında kalabilir. Bu çevrelerden halkla ilişkiler kurumuna
gelebilecek olumsuzlar hakkında öngörüye sahip olabilmek için çevreyi oluşturan unsurların
dikkatlice izlenmesi ve özellikle kriz ve risk dönemlerinde ne tür değişimler gösterdiğinin
araştırılması ve belirlenmesi gereklidir.
Diğer taraftan halkla ilişkiler kurumu kriz ve risk iletişimini yönetirken özellikle
günümüz koşullarında sosyal sorumluluk, sponsorluk ve yeni iletişim teknolojilerinden oluşan
teknikleri kullanmak zorundadır. Bu teknikler kurumların günümüze uygun biçimde imaj ve
itibarının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamakta ve bu yolla hem olası risk durumlarının
krize dönüşmesini önleyebilmekte hem de kriz dönemlerinde hedef kamularda oluşturmuş
olduğu güven nedeniyle zaman kazanılmasını sağlamaktadır. Gene kriz dönemlerinde yeni
iletişim teknolojileri yoluyla hızla ve hedef kamulara doğrudan ulaşılarak verimlilik
sağlanmaktadır.
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14.1 Halkla İlişkiler Etkileyen Çevresel Unsurlar
Ataol’dan aktaran Gürüz, halkla ilişkileri etkileyen çevresel unsurları
örgütün/kuruluşun iç çevresini oluşturan örgüt/kuruluş içi unsurlar ve örgütün/kuruluşun
toplumsal çevresini oluşturan unsurlar olarak iki ana grup içinde toplamıştır (Gürüz, 1995: 4142):
1. Halkla ilişkilerintoplumsal çevresini oluşturan unsurlar
• Endüstriyel gelişme
• Yaşam düzeyi
• Eğitim düzeyi
• İletişim Özgürlüğü
• Kitle iletişim araçları
2. Halkla ilişkilerin iç çevresinioluşturan unsurlar
• Özel kuruluş-kamu örgütü/kuruluşu ayrımı
• Bütçe
• Yönetimin tutumu
• Yetişmiş çalışan sayısı
Literatürde örgütün/kuruluşun faaliyetlerini etkileyen çevresel unsurlar dolaylı ve
dolaysız olarak başka şekillerde de sınıflandırılmışlardır. Örgütün/kuruluşunortamını ve
faaliyetlerini etkileyen çevresel unsurlar Birdal ve Aydemir’in “Yönetim Teorileri” kitabında
doğrudan ve dolaylı çevresel unsurlar olarak iki ayrı grup altında incelenmiştir (Gürüz, 1995:
42):
1. Örgütün/kuruluşun faaliyetlerini doğrudan etkileyen çevresel unsurlar
• Satıcılar
• Müşteriler
• Rakipler
• Sendikalar
• Mali kurumlar
• Ortaklar
• Devlet kuruluşları
2. Örgütün/kuruluşun faaliyetlerini dolaylı olarak etkileyen çevresel unsurlar
• Toplumsal koşullar
• Hukuksalkoşullar
• Ekonomikkoşullar
• Teknolojik koşullar
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14.2. Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk
Kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşmaya çalışırken onların ilgi alanlarını dikkate almak
zorundadırlar. Farklı hedef kitleler günümüz dünyasında çeşitli ve giderek artan düzeyde
yaşanan çevre ve toplum konularına/sorunlarına değişen oranlarda ilgi göstermektedirler. Bu
konulara/sorunlara ilişkin faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, hedef kitlelerinin nazarında
yalnızca rasyonel boyutta değil aynı zamanda irrasyonel/duygusal bir boyut içinde de
değerlendirilirler. Hedef kitlelerde kuruluşa yönelik bu duygusal bileşenin/boyutun olumlu bir
noktada olması hem kuruluşun uzun dönemde hedef kitlelerini kaybetmemesi ve potansiyel
hedef kitleleri gerçek hedef kitlelere dönüştürmesine aracılık eder ve dolayısıyla kuruluşun
uzun dönemdeki rekabet ve kar unsurlarını garantilemesinde etkili olur hem de kuruluşun
krize girdiği dönemlerde hedef kitlesinin kendisine olan güvenini devam ettirmesinde etkili
olur.
Diyebiliriz ki sosyal sorumluluk faaliyetleri kuruluşların imajlarını daha olumlu bir
düzeye taşımalarının ve müşteri ya da genel anlamda hedef kitlenin sadakatini kazanmanın en
etkin yolarından biridir (Ülger, 2003: 119).
Kuruluşlarıniçinde bulundukları çevre ve toplum için bazı faaliyetlerde bulunması
olarak tanımlayabileceğimiz sosyal sorumluluk, esasen hedef kamuların (hedef kitlelerin)
gücünün farkında olunması ile ilgili bir anlayıştır.
Ülger, kuruluşların sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmalarını kuramsal (:teorik)
olarak iki nedene bağlamaktadır (Ülger, 2003: 120):
1. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte çevre kirliliği, çarpık yapılaşma vb
konularda önleyici nitelikteki hükümet kararları, kuruluşların uymak zorunda
yasalara dönüştürülmektedir.
2. Kuruluşların bizzat kendileri gönüllü olarak topluma fayda sağlamak isterler.
Halkla ilişkiler bağlamında sosyal sorumluluk bu ikinci nedenle uyumludur.
Kuruluşlarsosyal sorumluluk anlayışlarını bugünkü boyutlara ulaşmadan önce üç
alanda işlevsel kılmışlardır (Ülger, 2003: 120-121):
1. Kuruluş içinde çalışanlar arasındaki iletişimin, ast- üst iletişiminin olumlu düzeye
getirilmesi ve kuruluş içindeki haksızlıkların önlenmesi vb çabalar yoluyla kuruluş
içinde kişisel değerleri korumanın işlevselleştirilmesi.
2. Sigortalama, çalışanların çocukları için kreş olanağı, konut yardımı vb çabalar
yoluyla kuruluşların çalışanlarına karşı sorumluluğunun işlevselleştirilmesi.
3. Sanatçıları, dernekleri desteklemek vb çabalar yoluyla kuruluşların sosyal
faaliyetleri oluşturmalarının işlevselleştirilmesi.
Günümüzde ise kuruluşlardan beklenen toplumun sorunlarına da eğilmeleridir (Ülger,
2003: 121).
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14.2.1. Sosyal Sorumluluğun Uygulama Alanları (Ülger, 2003: 122123)
1. Çevre
•
•
•
•
•

Var olan kirliliği temizlemek
Olası kirliliği önlemek üzere yöntemler geliştirmek
Gürültü kirliliğini önlemek
Atıkların yeniden kullanımını sağlamak
Atık sistemi geliştirmek

2. Toplumsal sorunlar
• Eğitim, sağlık vb gibi toplumsal sorunlarla ilgilenmek
3. Maddi destek
• Sanat, eğitim, spor vb alanlarda sponsorluklar yapmak
• Yardım derneklerine katkıda bulunmak
4. Çalışanlara yönelik uygulamalar
• Sağlık koşullarını iyileştirmek
• Güvenlik koşullarını iyileştirmek
• Güvenceli emeklilik sağlamak
• Konut programı oluşturmak
• Düşük ücretle çalışmanın önlenmesi
• Çalışan çocuklarına kreş olanağı sağlanması.

14.3. Halkla İlişkilerde Sponsorluk
“Sponsorluk, kuruluşun bazı etkinliklere katılarak topluma katkıda bulunması ve uzun
dönemli ticari yararlar elde etmesine olanak sağlamasıdır.” (Gürdal’dan aktaran Budak ve
Budak, 2004: 232).
Sponsorlukta ticari yararlar elde edilmesi söz konusu olduğundan etkinliklere yapılan
desteğin ardında mutlaka maddi bir geri dönüş beklentisi vardır. Bu nedenle sponsorluğun
karşılıksız bir yardım ya da hayırsever bir bağış olarak düşünülmesi olanaklı değildir.
Göksel ve Yurdakul’dan aktaran Budak ve Budak sponsorluğun iki farklı yönünün
(tarafların) olduğunu belirtmektedir (Budak ve Budak, 2004: 233):
1. Sponsor kuruluş: Spor, sanat, toplumsal fayda, çevre vb alanlarda faaliyet gösteren
ve belirli bir hedef kitlesi olan etkinliğini kanıtlamış kuruluştur.
2. Sponsor arayan kuruluş: Oluşturulan etkinlikten bir bedel karşılığında faydalanan
kurum ya da kişidir.
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Sponsorluğun iki farklı yönü olması yani taraflarının olmasısponsorluğuntek taraflı
olmadığını ifade etmektedir. Sponsor olan kuruluşun adı sponsorluğun yapıldığı etkinlikte
zorunlu olarak yer alır.
Sponsorluk Faaliyetinin Amaçları (Budak ve Budak, 2004: 234-235)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurumun imajını geliştirmek
Kurum kimliğinin tanınmasını sağlamak
Kurumisminin tanınmasını sağlamak
Kurumun ürün ve hizmetlerinin farkına varılmasını ve kurumun anlaşılmasını
sağlamakdolayısıyla
Kurum markalarının ve marka değerlerinin oluşumuna katkıda bulunmak
Kurumun satışlarını desteklemek
Kurumun medyada yer almasını sağlamak
Kurumun sosyal sorumluluk anlayışını yansıtmasına aracı olmak
Topluma katkı sağlamak

Sponsorluk Türleri (Budak ve Budak, 2004: 241-243)
1. Spor sponsorluğu
• Bireysel sporcuların sponsorluğu
• Spor takımlarının sponsorluğu
• Spor organizasyonlarının sponsorluğu
2. Kültür sanat sponsorluğu
• Müzik sponsorluğu
• Sergi sponsorluğu
• Gösteri sanatlarısponsorluğu
• Yayınsponsorluğu
• Film ve programsponsorluğu
3. Sosyal sponsorluk
• Çevre sponsorluğu
• Eğitimsponsorluğu
• Sağlık sponsorluğu
4. Macera-seyahat (uzun yolculuk) sponsorluğu
Sponsorluk Kararı Alınırken Dikkat Edilecek Unsurlar (Budak ve Budak, 2004:
244)
1. Sponsorluk uygulamasının/olayının propaganda değeri olmalıdır.
2. Sponsorluk amaçları kurumunkendini konumlandırma politikasına uygun
olmalıdır.
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3. Hedefler, mesaj, uygulamanın/olayın izleyicileri ve tutundurma planındaki
hedefler ile hedef pazarlar arasındaki uyumluluk gözetilmelidir.
4. Sponsorluk uygulaması/olayı yeni ve yaratıcı olmalıdır.
5. Sponsorluk uygulamasının/olayının ürün ve markayı rahatsız etmemesi ve
ürün ve markayla anlamlı olarak bağdaşması önemlidir.
6. Sponsorluk uygulaması/olayı kitle iletişim araçları ile kamuoyuna etkin bir
tutundurma ile duyurulabilmelidir.

14.4. Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanılması
Halkla ilişkilerde internet kullanımı:
•
•
•

Halkla ilişkilerde internet kullanımı verimlilik ve sürat (hız) sağlamaktadır
(Tikveş, 2005: 184)
Halkla ilişkilerde internetin kullanımı zaman ve giderlerden tasarruf
sağlamaktadır (Tikveş, 2005: 176)
Halkla ilişkilerde internet yerel yönetim birimlerinin haberleşmesinde etkin
bir araçtır (Tikveş, 2006: 184).

Halkla ilişkilerde internette olup bitenleri takip etmek (Theaker, 2006: 383):
• Çevrimiçi saldırılardan haberdar olmayı ve bu saldırılara karşı savunma
stratejilerinin belirlenmesini sağlar.
• Krizle başa çıkmada erken harekete geçilmesini sağlar.
• Kuruluşun paydaşlarının görüş ve önerilerini öğrenmesini bir başka
ifadeyle paydaşları hakkında bilgi edinmesini sağlar.
• Kuruluşun rakiplerine ilişkin bilgi edinmesini sağlar.
İnternete dayalı olarak gerçekleştirilen diğer iletişim biçimleri
•
•

Elektronik posta hizmetleri (e-posta)
Elektronik (bilgisayarlı) konferans

Telefona bağlanan telesekreter ise basit bir teknoloji olmasına rağmen mesajın
iletilmesi gereken kişiye ulaştırılmasında ve insan gücünden tasarruf edilmesinde etkin bir
iletişim aracıdır ve bu nedenlerle halkla ilişkilerde kullanılmaktadır (Tikveş, 2005: 174) .
Halkla İlişkilerde Sanal Forumların Önemi
•

•

Olumlu ve olumsuz fikirlerin çok geniş bir kitleye yayılabildiği sanal
forumlar, halkla ilişkiler organizasyonunun dikkate alması gereken
ortamlardır(Theaker, 2006: 380).
Halkla ilişkiler uzmanlarının çok sayıda siteye mesaj yollaması çok anlamlı
değildir, uzmanlar mesajları sadece konuyla ilgili sanal forumlara
göndermelidirler, aksi takdirde bilgi kirliliği ve anlam karışıklıkları
oluşacaktır (Theaker, 2006: 380).
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•
•

Sanal forum ortamı olan sohbet odaları sadece belirli hedefler
doğrultusunda planlanmış bir biçimde kullanılmalıdır (Theaker, 2006: 381).
Bazı kuruluşlar sanal forumlarda kendi ürün ve hizmetlerine ilişkin olumlu
yorumlarda bulunarak tartışma ortamını beslerler (Theaker, 2006: 380).

Halkla İlişkilerde Krizin Yönetilmesinde Kurumsal web Siteleri (Theaker, 2006:
385-386).
• Web siteleri proaktif kurumsal iletişim faaliyetleri için önemlidir.
Dolayısıyla
• Web siteleri kriz durumlarında faydalı olabilir.
• Gazeteciler kriz anlarında kurumsal bilgilere ulaşmak için web sitelerine
yönelmektedirler. Dolayısıyla
• Kurumsal web sitelerinde güncel bilgileri içeren çevrimiçi basın dosyaları
hazır bulundurulmalıdır.
• Web sitelerinin üçüncü taraflara yönelik bir bilgi kaynağı olarak
kullanılması halkla ilişkilerde krizin yönetilmesi bakımından avantaj
sağlayan bir durumdur.

14.4.1. Teknoloji Alanında Halkla İlişkiler Kampanyaları
•

Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyaları, o teknolojiyi günlük yaşamla
bağdaştıracak fikirleri içerdiği ölçüde başarılı olur (Theaker, 2006: 368).

•

Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyalarında teknolojik ürünün hızının
ve kapasitesinin anlatıldığı metinler artık tüketiciyi etkilemekten uzaktır,
dolayısıyla teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyalarında artık teknolojik
ürünün hızını ve kapasitesini anlatan metinlere değil bu ürünün sağladığı
faydaları anlatan metinlere yer verilmektedir (Theaker, 2006: 369).

•

Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyaları, konu edindiği teknolojik
ürünün yaşam tarzına olan etkisini vurgulamaya yönelmektedirler (Theaker,
2006: 369).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Halkla ilişkileri çevreleyen ve kurumsal olarak halkla ilişkileri de kriz ve risk
durumlarına sokması olası unsurları, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kuramsal nedenlerini
ve sosyal sorumluluğun uygulama alanlarını, sponsorluk faaliyetlerinin amaçlarını ve
sponsorluk kararı alınırken dikkat edilecek unsurları, internetin ve sanal forumların ve
özellikle krizlerin yönetilmesinde kurumsal web sitelerinin kullanılmasının halkla ilişkilerdeki
önemi ile teknoloji alanındaki halkla ilişkiler kampanyalarının hangi koşulları sağladığında
başarılı olabileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Hangisi halkla ilişkileri etkileyen örgütsel faktörler arasında yer almaz?
a. Özel işletme ve kamu örgütü ayrımı
b. Örgütün bütçesi
c. Kitle iletişim araçları
d. Yönetimin tutumu
e. Örgütte çalışanlar
2. Hangisi halkla ilişkileri dolaylı olarak etkileyen çevresel faktörler arasında yer almaz?
a. Teknolojik koşullar
b. Toplumsal koşullar
c. Ekonomik koşullar
d. Müşteriler
e. Hukuksal koşullar
3. Halkla ilişkilerde sanal forumların önemine ilişkin olarak hangisi söylenemez?
a. Olumlu ve olumsuz fikirlerin çok geniş bir kitleye yayılabildiği sanal forumlar,
halkla ilişkiler organizasyonunun dikkate alması gereken ortamlardır.
b. Halkla ilişkiler uzmanları ne kadar fazla siteye mesaj yollarsa o kadar
başarılı olur.
c. Halkla ilişkiler uzmanları mesajlarını sadece konuyla ilgili sanal forumlara
göndermelidirler.
d. Sanal forum ortamı olan sohbet odaları sadece belirli hedefler doğrultusunda
planlanmış bir biçimde kullanılmalıdır.
e. Bazı kuruluşlar sanal forumlarda kendi ürün ve hizmetlerine ilişkin olumlu
yorumlarda bulunarak tartışma ortamını beslerler.
4. İnternetin halkla ilişkilerde kullanımına ilişkin olarak hangisi söylenemez?
a. İnternet kullanımı halkla ilişkilerde verimlilik sağlamaktadır.
b. İnternet kullanımı halkla ilişkilerde hız sağlamaktadır.
c. İnternet yerel yönetim birimlerinin haberleşmesinde etkin bir araçtır.
d. İnternetin sağladığı olanaklardan biri olan elektronik posta hizmeti halkla
ilişkilerde kullanılmaktadır.
e. Halkla ilişkilerde internetin kullanımı, zaman ve giderler açısından halkla
ilişkilerin lehine bir durum sağlamamaktadır.
5. Teknoloji alanında halkla ilişkilerden yararlanılmasına ilişkin ifadelerden hangisi
geçerli değildir?
a. Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyaları, teknolojiyi günlük yaşamla
bağdaştıracak fikirleri içerdiği ölçüde başarılı olur.
b. Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyalarında, teknolojik ürünün hızını
ve kapasitesini anlatan metinlere giderek daha fazla yer verilmektedir.
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c. Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyalarında artık teknolojik ürünün hızını
ve kapasitesini anlatan metinlere değil bu ürünün sağladığı faydaları anlatan
metinlere yer verilmektedir.
d. Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyaları, konu edindiği teknolojik ürünün
yaşam tarzına olan etkisini vurgulamaya yönelmektedirler.
e. Teknoloji alanında halkla ilişkiler kampanyalarında teknolojik ürünün hızının ve
kapasitesinin anlatıldığı metinler artık tüketiciyi etkilemekten uzaktır.
6. Sponsorlukla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Sponsorluk karşılıksız bir yardımdır.
b. Sponsorluk bir hayırsever bağışıdır.
c. Sponsorluk maddi bir destek verilmesini içerir.
d. Sponsorluk tek taraflıdır.
e. Sponsorlukta sponsor olan kurumun adının ilgili olayda yer alması zorunlu
değildir.
7. Sponsorluk uygulamasının amaçları bakımından hangisi doğru değildir?
a. Satışları desteklemek
b. Medyada yer almak
c. Marka oluşumuna katkıda bulunmak
d. Karşılıksız yardımda bulunmak
e. Kurum imajını geliştirmek
8. Hangisi kültür-sanat sponsorluğu kapsamında yer almaz?
a. Müzik sponsorluğu
b. Sergi sponsorluğu
c. Film ve program ponsorluğu
d. Spor sponsorluğu
e. Gösteri sanatları sponsorluğu
9. Sponsorluk uygulaması kararı alınırken dikkat edilmesi gereken unsurlar bakımından
hangisi yanlış bir ifadedir?
a. Uygulama, yeni ve yaratıcı olmalıdır.
b. Uygulamanın ürün veya markayı rahatsız etmeyecek bir anlamla bağdaştırılması
önemlidir.
c. Uygulama, tutundurma planındaki hedefler ile hedef pazarlar arasındaki uyumu
gözeterek planlanmalıdır.
d. Uygulama, kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna etkin bir biçimde
duyurulabilmelidir.
e. Sponsorluk uygulamasında ürün veya markaya hedef kitle tarafından hangi
potansiyel anlamların veya yan anlamların yüklenebileceği ile ilgilenilmez.
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10. Hangisi sosyal sorumluluğun uygulama alanlarından biri olan çevre ile ilgili olmayan
bir uygulamadır?
a. Mevcut kirliliğin temizlenmesi
b. Gürültü kirliliğinin önlenmesi
c. Atık sistemi geliştirilmesi
d. Güvenceli emeklilik
e. Atıkların yeniden kullanımı
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