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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Kurumsal iletişim kurum kimliğinin iletişime geçirilmesidir. Bu süreç ise bizi kurumsal imaja
götürür. Kurum kimliği, kurumun kendini tanıması ve kendine bakışıdır. Kurum imajı ise,
kurumun iç ve dış hedef kitleler tarafından algılanma biçimidir. Bu kitabın amacı, kurumsal
iletişim yönetimini ve bu yönetimin kapsadığı iletişim çalışmalarını, kurumsal kimlik, kültür
ve strateji bağlamında ortaya koymaktır. Ayrıca hem kamu sektörünün hem de özel sektörün
gerçekleştirdiği

profesyonel

kurumsal

iletişim

çalışmalarına

ilişkin

uygulamaları

paylaşmaktır.
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KISALTMALAR

 H.i: Halkla İlişkiler
 K.İ.S: Kurumsal İletişim Stratejisi
 KSS: Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 PR : Halkla İlişkiler
 S.İ: Stratejik iletişim
 BPİ: Bütünleşik Pazarlama İletişimi
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YAZAR NOTU

Halkla

İlişkiler

Mesleği

toplumun,

insanın

anlaşılabilmesi,

anlamlandırılması

yönlendirilmesi bağlamında oldukça önemli bir iletişim yönetimidir.

ve

Bir halkla ilişkiler

uygulaması olarak kurumsal iletişimin temel kavram ve yaklaşımlarının, işlev ve uygulama
alanlarının bilinmesi ve bilinçli

stratejilerle uygulanabilmesi

meslek açısından oldukça

gereklidir. Öğrencilerimizin kurumsal iletişim çalışmalarını kuramsal ve uygulamalı biçimde
en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış olan bu kitabın yararlı
olması dileğiyle öğrencilerimize sunuyorum.
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1. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN TEORİK ÇERÇEVESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Örgütsel İletişim sistemi
1.1.

Açık ve kapalı sistemler

1.2.

İletişim Kanalları

1.3.

Kimlik
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BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR

1. Örgütsel İletişim sistemini tanımlayınız.
2. Örgütsel iletişimin unsurları nelerdir?
3. Etkili iletişim ve kimlik olgusu nedir?
4. Açık ve kapalı sistemler ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Örgütsel iletişim sistemi ve

Mesleğe yönelik bilgi

Konuya ilişkin literatür

unsurları öğrenilir.

edinimi

okunarak ve çeşitli
perspektiflerde tartışılarak
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Anahtar Kavramlar

 Kurumsal iletişim:

Kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli, hızlı ve

geribildirimli doğrudan iletişim sağlayan, hedef kitleden gelen yankılarla çalışmalarına
yön veren, kuruluş felsefesini oluşturan önemli bir yönetim görevidir.
 İmaj: Bir kişi, nesne ya da olayın karşı tarafın zihninde yarattığı izlenimdir.
 Paradigma: Bir düşüncenin genel onayı (genel kabul görüleni) tasarımsal olarak
varsayışının bir yansımasıdır ve bu da birçok sorunun yanıtlarını da beraberinde
taşıyarak sunar. Bu tanımlamada paradigmanın bilimsel çalışmalardaki olgusu, model
sunmak ya da bu suretle görüngüleri önceden açıklamak deneyidir.
•

Kimlik: Temel inançlarımız, değerlerimiz, tutumlarımız, tercihlerimiz ve kararlara
ilişkin önceliklerimizi kapsayan göreceli, durağan özelliklerdir.
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GİRİŞ
Örgütsel iletişim sistemleri, bunlara ilişkin unsurlar, kimlik, imaj, açık ve kapalı sistemler
üzerinde durulacaktır.
1. Örgütsel İletişimin Teorik Çerçevesi
Örgüt, içinde olayların yaratıldığı ve paylaşıldığı bir süreçtir. Bu süreci daha iyi anlamak için
üç farklı yaklaşım incelenmelidir.
•

Fonksiyonel Yaklaşım

•

Anlam merkezli yaklaşım

•

Birleştirici yaklaşım

Fonksiyonel yaklaşım: (İşlevsel Yaklaşım)
•

İletişimin örgütsel kurallarını, düzenlemeleri ve örgüt içinde enformasyonun
iletilmesini içerir. Örgütsel amaçlara ulaşmak için kolektif çaba ile bireylerin
oluşturduğu dinamik bir süreçtir.

Örgütler sadece yapılarının bilinmesiyle değil aynı zamanda neyi, nasıl yaptıklarının devamlı
yaratılması ve değişimin bilinmesiyle anlaşılabilirler.
•

Örgütsel iletişim sistemi:

Örgütsel olayları yaratmak ve biçimlendirmek için örgüt çevresinde ve içinde birlikte işleyen
birçok birbiri ile ilgili birimler ve süreçlerdir. Enformasyon işleme, örgütsel iletişimin birincil
işlevidir.
Fonksiyonel yaklaşımın dayandığı örgütsel iletişim sistemi aşağıdaki soruları sorar:
a) Örgütsel olayları yaratmak ve biçimlendirmek için hangi parçalar birlikte çalışır?
b) Sistem dinamiklerini devam ettirmeye örgütsel iletişim nasıl katkı yapar?
c) Örgütün varlığının sürdürülmesinde ve engellenmesinde örgütsel iletişimin rolü nedir?
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İşlevselci ya da fonksiyonel yaklaşıma göre, önemli olan örgütün sürekliliğini sağlamaktır.
Örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli düzenlemeleri, kuralları ve çalışanların
görevlerini ve bu görevleri yerine getirme biçimlerini araştırır. Burada sisteme uyum söz
konusudur. Çalışanlar sistemin bir parçası olarak görevlerini örgütün devamlılığı için yerine
getirirler. Peki sistem nedir?
Sistem bu bağlamda bilinmesi gereken başka bir kavramdır:
•

Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür.
Üst ve alt sistemlerden oluşur. Fonksiyonel yaklaşımda enformasyon işleme Ö.İ.S’nin
(örgütsel iletişim sisteminin) birincil işlevi olarak görülür.

•

Enformasyon işleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili (alt sistemler) birimler
arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da (üst sistemler) olarak gerçekleşir.
Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir.

•

Örneğin;
İletişim sektörünün bir alt sistemi ya da sanayi ve hizmetler sektörünün bir alt sistemi

olarak örgüt görülebilir. Birbiri ile ilişkili enformasyon işleyen birimler bir bütün olarak
görüldüğünde üst sistemler olarak değerlendirilebilir. Bireysel birimler karşılıklı bağımlıdır ve
diğer birimlerden ve çevreden etkilenirler.
Örgütsel iletişim sisteminin unsurları:
•

İletişim girdileri :Dışsal çevredeki enformasyon örgütün karar vermesinde etkili olan
bir enformasyondur. Örgütün kendini çevreye adapte etmesi ve değişmesi için
enformasyon girdilerini zamanında ve doğru olarak elde etmesi yaşamsaldır.

•

İletişim içi girdileri: Enformasyon örgüt içine girince başlattığı dönüşüm sürecidir.
İletişim girdileri örgüt gereksinimlerine göre dönüştürülür, işlenir. Örneğin, Pazar,
yatırım, kalite, tüketici şikayetleri, anlaşmalar gibi dışsal enformasyon örgüt içinde ne
yapılacağına yönelik örgütsel eylemler haline getirilir ve kullanılır.

•

İletişim çıktıları: Örgütün içinden dışsal çevreye yöneltilen mesajlar (ör: pazarlama
iletişimi) iletişim çıktısı olarak adandırılır. İletişim çıktıları, hem maksatlı hem de
maksatsız olarak iç girdi süreci ve enformasyon girdilerinin sonuçlarıdır. Ör: satış
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gücü, reklam, halkla ilişkiler vb. birimler amaçlı iletişim çıktıları yaratırlar. Hatalı
ürün ve tüketici şikayetleri amaçlı olmayan çıktılardır.
•

Açık ve kapalı sistemler: Çevrenin örgütsel iletişime cevabı, yeniden sistem için
girdiye dönüşen geri bildirimdir. Örgütün geri bildirim olarak aldığı girdiye cevabı iç
girdi çabaları ile olur. İç girdi çabaları ve yeni girdilerle geri bildirime cevap verilip
verilmemesi örgütün açık ya da kapalı sistem olup olmadığını gösterir. Açık sistemler
devamlı dışsal çevreden enformasyon alır ve örgütsel gereksinimlere göre
dönüştürerek yeniden dışsal çevreye geri verir. Bu bir süreçtir. Açık sistemler sistemi
amaçlarına ulaştırmak için çeşitli yaklaşımları kullanma yeteneğini ifade eder.

•

İletişim çıktıları: Örgütün içinden dışsal çevreye yöneltilen mesajlar (ör: pazarlama
iletişimi) iletişim çıktısı olarak adlandırılır. İletişim çıktıları, hem maksatlı hem de
maksatsız olarak iç girdi süreci ve enformasyon girdilerinin sonuçlarıdır. Ör: satış
gücü, reklam, halkla ilişkiler vb. birimler amaçlı iletişim çıktıları yaratırlar. Hatalı
ürün ve tüketici şikayetleri amaçlı olmayan çıktılardır.
Örgütsel İletişim Sisteminin Fonksiyonel Yaklaşımı ile ilgili Kavramlar:
Örgütleme Fonksiyonu: Birlikte çalışan insanlar daha çok yaptıkları görevler üzerine

konuşurlar. Örgütsel amaçları izlemekte ve organize edilmiş faaliyetlerle ilgilenmek için
örgütlerdeki insanların kurallar, düzenlemeler, talimatlar, politikalar ve görevler hakkında
mesaj alışverişi yapmaları ve geliştirmeleri gerekir.
•

İlişki Fonksiyonları : Bireyler ve örgütler amaçlara sahiptir. Bireysel ve örgütsel
amaçların

uyum

içinde

olması

gerekir.

İlişki

işlevi,

bireylere

rollerini

tanımlamalarında ve bireysel ve örgüt amaçları ile uyum içinde değerlendirilmesine
yardım eder. İlişki iletişimi bireyin örgütle ilgili kimliğine ve bireyin iş çevresine ait
olma duygusuna katkı yapar. Enformel konuşmalardan büyük ofisler, rezerve park
yerleri gibi statü sembollerine kadar geniş bir alana yayılır. Statü değiştikçe ofisin
dekorasyonu, büyüklüğü artar. Garaj boş olsa bile, başkaları tarafından kullanılamaz.
İlişki mesajları, örgütsel işleyişi olası kılan insan etkileşimleri kurar. ( iş ilişkilerinden
tatmin, verimlilik, çalışan devir hızı, örgüt uygulamalarının desteklenmesi vb. yollarla
yansıtılır.
•

Değişim Fonksiyonları: Açık sistemler için temel olan örgütlerin yaptığı işe ve işleri
nasıl yaptıklarına adapte olmalarına yardım eder. Değişim mesajları, örgütsel problem
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çözme, bireysel karar verme, çevreden geribildirim alma ve diğer pek çok seçim
yapma durumlarında gerçekleşir.
•

Çevreye devamlı adaptasyon sürecinde, birlikte çalışan bireylerin karmaşık
ihtiyaçlarının karşılanması için gereklidir. Yeni enformasyon sağlanması ve
gereksinimler karşısında değerlendirme yapılmasını sağlayan bir süreçtir. Değişim
mesajlarının etkililiği, dinamik ve açık sistem olan örgüt için kaynaklardan
enformasyon toplanıp toplanmadığı ve bu enformasyonun zamanında kaliteli
kararlarda kullanılıp kullanılmadığı ile ilgilidir.

•

Mesaj yapıları: Fonksiyonel yaklaşım, örgüt üyeleri arasında tekrarlayıcı etkileşim
kalıpları hakkında, çeşitli iletişim kanallarının kullanımı, mesaj yönleri, mesaj
miktarları ve mesaj çarpıtmaları ya da saptırmaları hakkında yapılandırmak üzere
sorular sorar.
Fonksiyonel yaklaşım içinde mesaj yapısı şunları kapsar:
1.Mesaj Düzenleme:

•

Kurallar ve düzenlemeler

•

Örgütsel politikalar

•

Görev tanımları

•

Görev talimatları

•

Görev değerlendirme
2. İlişki Mesajları:

•

Bireysel rol tanımı

•

Bireysel ve örgütsel amaçlar

•

Statü sembolleri

•

Üstler, astlar ve uzmanlar arasında entegrasyon
3.Değişim mesajları:

•

Karar verme
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•

Pazar analizi

•

Yeni fikir işleme

•

Çalışanların önerileri

•

Problem çözme

Bu bölümde örgütsel iletişim sisteminin Anlam bilimsel ve Birleştirici Yaklaşımlarına
geçmeden önce Formel ve İnformel (Biçimsel ve Biçisel Olmayan) İletişim Biçimleri
üzerinde durulacaktır.
Örgüt üyelerini birbirine bağlayan formel ve informel modellerdir. Formel ya da informel
olma durumu, organize edilmelerine göre, insanlar arasındaki bağlara göre ve bu bağlara
dayanarak icra ettikleri görevlere göre tanımlanırlar. Örgüt şemaları birer iletişim ağıdır. Bu
şema, kimin kime karşı sorumlu olduğunu, kimin neyi yapacağını ve her türlü ast-üst
ilişkilerini düzenler.
İnformel ağlar,formel ağların sonucu olarak ortaya çıkarlar. Kişilerarası ilişkilere sahip olan
bireyler tarafından biçimlendirilirler. Formel yani resmi kanalların karşısında resmi olmayan
enformasyon paylaşırlar. Informel iletişim, Formel statü ve kumanda zincirini, zamanlamayı
kabul etmediklerinde gelişir. Kumanda zinciri içindeki birçok kimseyi dışarıda bırakarak
etkileşimlerini sürdürürler. Formel ve informel ağlar birlikte bulunabilirler. Örgüt içindeki
mesajların yapıları, formel ve informel etkileşimlerin nasıl gerçekleştiği değerlendirilmeden
anlaşılamaz. Formel durumda iletişim içinde bulunan taraflar arasında statü ve rol farklılıkları
belirgindir. Hiyerarşi kesindir. Ast üst ilişkileri zorunludur ve iletişim ve iş yapış biçimi belli
formatlar içindedir. Informel yapı içinde ise iletişimin tarafları arasında iletişim daha rahat ve
esnektir. Bilginin resmi olamayan bir şekilde dedikodu ya da söylenti şeklinde yayılmasıdır.
Etkili bir iç formal iletişim yoksa ortaya çıkar. Kişiler kendileri ve firmaları hakkında
konuşma konusundaki psikolojik ihtiyaçlarını giderirler. Informal iletişimde mesajlar
değişikliğe uğrayabilirler.
Formel- Biçimsel İletişim Kanalları: Mesajların iletilme araçlarıdır. Sözlü ve yazılı biçimde
olabilirler. Yüz yüze etkileşim, grup toplantıları, memorandalar, mektuplar, bilgisayarlar, web
siteleri, sunumlar, telekonferanslar, çağdaş örgütlerde kullanılan iletişim kanallarıdır. Formel
iletişimde genellikle mesajın içeriği negatif ise yüz yüze ve doğrudan iletişimden kaçınılır.
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•

Güç ve statü, iş gerekleri, teknik yetenek ve kanalın etkililiği hakkındaki yargıların
hepsi ve kullandığımız tarzlara katkı yaparlar. Örneğin: yüksek statülü örgüt üyeleri
kendilerinin şahsen hangi tarzda iletişim kurmaları gerektiğini tayin edebilirler. Örgüt
üyeleri üst yöneticilerin odalarına randevusuz giremezler. Yüz yüze iletişim hem
soruya izin verir, hem de sözsüz ve sözlü davranışı izleme kapasitesi ve ivedilik
gücüne sahiptir.

•

Sözlü sunulan raporların yazılı olarak desteklenmesi etkilerini arttırır.

•

Kınama, iş anlaşmazlıklarının çözümünde ise yazılı mesajlarla desteklenmeyen,
sadece sözlü mesajları kullanımı daha etkilidir.

•

Direktifler, talimatlar, önemli politika değişmeleri ve kesin eylem ihtiyacı gibi
durumlarda yazılı mesajlarla desteklemek iyi bir yoldur.

•

Mesajın Yönü: Mesajın kanal içindeki hareketidir. Örgütlerde üç tip yön
belirlenmiştir:
Dikey İletişim, kamuda ya da özel sektörde bütün işletme veya kurumların örgütsel
yapılarında üst yönetim, orta kademe yöneticileri ve tabanda iş görenler olmak üzere
piramidal bir yapılanma vardır. Örgütlerin iş hacmi ve iş gören sayısı arttıkça
yukarıdan aşağıya doğru kademe sayısı da artar. Bütün kademeler arasında üst-ast
ilişkilerinin düzenlenmesi dikey iletişimle sağlanır.
Yukarıdan Aşağıya İletişim (http://www.ekodialog.com/ iletisim.html)
Dikey iletişim, bir örgüt yapısında mesajların yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya
doğru örgüt basamaklarını izleyerek akmasıdır. Bu tip iletişim, genellikle klasik
komuta örgüt yapısında görülür. Bu yapıda emir ve yönergeler işletmenin genel
müdüründen başlayıp aşağı akmakta; raporlar, istekler ve bilgi vermelerle ilgili
mesajlar ise, aşağıdan yukarı astlardan üstlere doğru akmaktadır.
Yukarıdan aşağı iletişimin en zayıf yönü, mesajın en alt kademeye ulaşıncaya kadar
değişikliğe uğrayarak asıl içeriğini kaybetmesidir. Bu nedenle bu tip iletişimde, mesaj
yazılı biçimde olmalı, yalın bir dille kaleme alınmalı ve hızla aşağı kademelere
iletilmelidir. Aynı sakınca aşağıdan yukarı iletişim için de geçerlidir. Bu tip iletişimin
etkinliği, büyük ölçüde tepe yönetimin astlara rahat ve özgür iletişim ortamı
hazırlamalarına bağlıdır.
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Aşağıdan Yukarıya İletişim
Aşağıdan yukarıya doğru iletişim, personelden yöneticilere doğru gerçekleşen her
türlü enformasyonu ifade eder. Konuya iletişim süreci açısından bakıldığında aşağıdan
yukarıya doğru iletişim, yöneticiler tarafından iletilen mesajlara personelin bir tepkisi,
yani geri bildirimi olarak değerlendirilebilir. Yöneticiler, personelden olumlu yada
olumsuz geri bildirim alamazsa işleyişle ilgili bilgiyi de edinememiş olacaklarından
etkin bir yöneticilik yapamayacaklardır. Bu nedenle bir örgütte, aşağıdan yukarıya
doğru iletişimin sağlıklı bir şekilde işlenmesi, etkin bir yönetimin gerçekleştirilmesi
açısından çok önemlidir. Aşağıdan yukarıya doğru iletişimde görevlere ilişkin durum
raporları, karar almada ya da sorun çözmede ortaya çıkan yardım talepleri ve
çalışanların önerileri ile istekleri gibi mesajlar yer alır.

Yatay ve Çapraz İletişim (ekodialog.com, a.g.e)
Yatay iletişim, aynı örgüt kademesindeki kişi ve bölümler arasında mesaj alışverişidir.
En önemli işlevi, çeşitli örgütsel birimler ya da bölümler arasında ve içinde
faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Örgüt içinde aşırı uzmanlaşmaya gitme
ve bölümler arasındaki rekabet bu tür iletişimin etkinliğinin azalmasına neden olur.
Çapraz iletişim bir genel müdür ya da müdürün örgütün hiyerarşik basamaklarını
izlemeden değişik çapraz kademelerdeki kişiler ya da birimlere doğrudan doğruya
haberleşmede bulunmasıdır. Bu, değişik kademelerden geçmeden kısa yoldan
zamandan tasarruf sağlamak istemenin ve fonksiyonel yetki ilişkilerinin bir
sonucudur. Yatay ve çapraz iletişim, genellikle uzmanlığın ve fonksiyonel yetki
ilişkilerinin görüldüğü komuta-uzman ve matriks örgüt yapılarında önem kazanır. Her
iki türdeki iletişim, toplantılar, raporlar, telefon konuşmaları, kişiler arasında yüz yüze
tartışma gibi birçok biçimlerde gerçekleşebilir.
Enformasyon akışı, aynı zamanda enformel olarak örgüt üyeleri arasında, informel
ağlarda ve tüketiciler, aracılar, genel olarak paydaşlar ve düzenleyiciler arasında da
fısıltı ya da dedikodu biçiminde de akabilir.
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İletişim Yükü: İletişim sistemi içinde hareket eden mesajların sayısı, örgütsel iletişim
yapısını tanımlamak için diğer önemli bir değişkendir. İletişim sayısı, hacmi, çeşidi bir
bütün olarak örgütün ve bireylerin işlediği mesajın karmaşıklığından yük olarak söz
edilir. Bu kapsamdaki diğer bilinmesi gerekenler:
•

Mesaj yükü, iletişimi zorlaştırır ve aşırı yüklü kanallar karmaşıklık yaratır. İletişim
çarpıtmalarına neden olur. Mesaj yükü ideal hacimli olmalıdır. İletişim yükü azlığı da
sistem ve bireyin kapasitesini düşürür.

•

İletişim yükü azlığı, rutin, yinelenen ve gelişme göstermeyen işlerle ilgilenen
bireylerde görülür. Bu durum, potansiyelin kullanılmamasına götürür.

•

Fazla yük durumunda ise, mesaj karışıklıkları ve stres, gerilim ortamının yaratılmasına
neden olur.

•

Enformasyon zengini toplumlarda enformasyonu işlemek için, modern teknoloji
kullanılmasına rağmen çoğu işlerde fazla yük görülür, bu durum karar verme sürecine
zarar verir.

•

Mesaj çarpıtması: Mesaj yükü, mesaj yönü, kanal kullanımı, ağların karmaşıklığı
nedeniyle meydana gelebilir. Mesajın örgüt içinde hareketi sırasında anlam
değişmelerine uğramasıyla gerçekleşir. Örgütsel iletişimdeki gürültülerdir.

•

Orijinal mesajların dizi halinde iletilme süresinde değiştiklerini ve çarpıtıldıklarını
araştırmalar göstermektedir. Yeni enformasyon mesaja eklenir veya kaybedilir.
Olayların yorumu değişir ve yeni yorumlar getirilir.
Gordon ve Postman sistematik seri gönderme çarpıtmaları belirlemişlerdir.
Bunlar:

•

Mesajın düzeyini düşürür veya bir parçasının minimize edilmesi,

•

Asimile etme ve değiştirerek grubun ya da bireylerin tutum, inanç veya beklentilerine
uydurma,

•

Mesajın bir parçasını orjinal mesajdan daha önemli hale getirme veya keskinleştirme,

•

Asıl amacından başka bir amaca götürme.
Mesaj çarpıtma nedenleri:
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•

İnsanlar arasındaki farklı algılamalar

•

Farklı rol ve statü etkilenmeleri

•

Mesaja verilen dikkat derecesi ve anlamın yorumu

•

Mesajın dili ( terim ya da kavramların tanımları örgüt içinde değişir)

Örgütsel İletişim Sisteminin 2. Yaklaşımı olan Anlam merkezli Yaklaşım
İşlevsel yaklaşımdan farklı olarak

buradaki amaç verili bir sisteme uyum sağlanarak

görevlerin yerine getirilmesi değil, sistemi oluşturan şeyin bizatihi o sistemi meydana getiren
bireylerin birbirleriyle olan etkileşimleridir. Bu etkileşim sonucunda örgüt içinde bir anlam
yaratımı söz konusu olur. Bu yaklaşım,
İletişimin ne olduğunu açıklar ve sorgular.
Onun nasıl ve niçin çalıştığı ile ilgilenmez.
İnsan etkileşimleri içinde örgütsel realitenin yaratıldığını söyler.
Mesaj amaçları ve hareketi, insan etkileşimi içinde paylaşılan örgütsel gerçekliği anlamak için
ikincil bir durumdur.
•

Bu yaklaşım, örgütsel iletişimi, düzenleme, karar verme, anlayış oluşturma, etkileme
ve kültür olayını paylaşılan gerçekliklerin yaratılması için bir süreç olarak tanımlar.
Bu Yaklaşımın Varsayımları:

•

Bütün devamlı insan etkileşimleri bir formdan diğerine değişen bir iletişimdir.

•

Yaşayan örgütler içindeki insan etkileşimi; yapılar ve teknolojiler bireylerin tepki
gösterdikleri enformasyondan meydana gelir.

•

Paylaşılan örgütsel gerçeklikler, bütün örgütsel eylemlerin örgüt üyeleri tarafından
kolektif yorumlarını yansıtır.

•

Örgütleme ve karar verme temel olarak iletişimin konusudur.

•

Anlayış oluşturma, eylem ve yorumları birleştirir.
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•

Kimlik, sosyalizasyon, iletişim kuralları, güç örgütsel etkinin nasıl gerçekleştiğini
yansıtan süreçlerdir.

•

Örgütleme, etkileme ve karar verme süreçleri, örgütlerin işleri nasıl yapacağını ve
onların işleri nasıl yaptığı hakkında nasıl konuştuklarını belirlemelerine göre,
örgütlerin kültürlerini tanımlar.

•

Örgütsel kültürler ve alt kültürler, örgüt içinde paylaşılan değerleri ve bu
gerçekliklerin örgütsel olayları nasıl yaratıp biçimlendirdiklerini tartışır.

•

İletişim iklimi özneldir. Örgütün iletişim olaylarına örgüt üyelerinin değerlendirici
tepkisi ve onların örgüt kültürüne tepkisidir.

Anlam Bilimsel Yaklaşımda İletişim Düzenleme Sürecidir:
•

Düzenleme sürecinin ürünleri olarak kaosa ve örgütlere düzen getirmedir. Burada
örgütleme ile iletişim kurma eş anlamlı süreç olarak tanımlanır. Weick : “devamlı
insan etkileşiminin olduğu yaşam süreci içindeki örgütleri amaçlar. Olayları sürekli
yaratan biçimlendiren etkileşim, sadece devam eden insan eylemleri kapsamında var
olur.

•

Karar verme veya belirsiz alternatifler arasından seçme süreci, örgütleme sürecinin bir
parçasıdır.

•

Weick modeli, örgütlerin insan etkileşimlerinden ayrı olarak var olamayacaklarını
iddia eder. İletişim örgütlemenin asıl anlamıdır. Mesajlar ve iletişim bağları olarak
çevre üzerinde odaklaşır.

•

Bireylerin tepki gösterdiği enformasyonla ilgilenir, ancak fiziksel ve teknik yapıyla
ilgilenmez.

•

İnsan reaksiyonlarının, enformasyon alış- verişleri içinde ve aktif amaçların
yaratıcıları olarak rol oynadığını ileri sürer.

•

Bu durum bireyler arasında çoklu ve farklı anlamlarla ve yorumlarla sonuçlanarak
farklılık yaratır.

•

Örgüt üyeleri, yorumları değiştiren, kolay etkilenen veya belirsiz diye isimlendirilen
mesajları sürekli etkilemek için kuralları ve iletişim biçimlerini kullanırlar.
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•

Supervisor (yönetici), aslına bir görev verir. (arzu edilen eylem), Ast görevni yapmaya
başlar (cevap), Supervisor bu işi dcgerlendirir (geri bildirim). Bu etkileşim belirsizliği
azaltır. Supervisor, değerlendirme yoluyla astın işi başardığını anlar ve asta geri
bildirimle (sıklıkla ödül ya da ceza biçiminde) performans yeterliliğiyle ilgili
belirsizliği azaltır.
Anlam Bilimsel Yaklaşımda Karar verme Süreci olarak iletişim:
Alternatifler arasından seçme süreci, örgütsel amaçlara yönelik kaynakları ve

davranışların yönlendirilmesi sürecinin düzenlenmesidir.
Örnek: Bir sınıf projesi üzerinde grup halinde düşünelim. Grubun amacı, projeden yüksek
puan almaktır.
Sorumluluklar belirlenir
Alternatiflerden biri seçilir
Hangi kaynaklara ihtiyaç olduğu tespit edilir.
Karar verme ve organize etme iletişim etkileşimi ile sonuçlanır.
•

Karar verme, bireysel öncelikleri ve inançları paylaşılan ortak gerçeklikler olarak her
bir bireyin kabul edeceği şekilde birleştirmektir.

•

Hangi önerinin doğru olduğu hakkındaki öncelikler grubun kabul edeceği alternatif
türlerini ve bireysel davranışı etkileyecektir. Bazıları “biz” davranışını, bazıları da
“ben” davranışını benimseyebilir.
Anlam Bilimsel Yaklaşımda Etkileme Süreci olarak iletişim:
Örgütsel olayların yaratılması ve değişimi için gerekli bir süreçtir. İnsanlar diğerlerini

etkilemek ister. Örgütleme ve karar vermeye katlı yapan bütün etkilere insanlar nasıl cevap
verirler?
•

Kimlik, sosyalizasyon, iletişim kuralları ve gücün hepsi örgütsel etkilemenin nasıl
gerçekleştiğini anlamamıza yardım eden temel iletişim süreçleridir.

•

Etkileme süreci paylaşılan örgütsel gerçekliklerin geliştirilmesi için ve sonuçta
paylaşımı için temeldir.
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Kimlik:
Temel inançlarımız, değerlerimiz, tutumlarımız, tercihlerimiz ve kararlara ilişkin
önceliklerimizi kapsayan göreceli, durağan özelliklerdir.
Her bir kimlik, belli normları, kim olduğumuz hakkındaki fikirleri, rollerimizi nasıl
oynayacağımızı, bizim için neyin önemli olduğunu gösterir.
•

Kimlik oluşturma, benzerlik yaratma sürecidir.

•

Sembolik anlamda ifade edildiğinde, bir kalıba sokmayı, varlık sürdürmeyi ve kişiler
ile gruplar arasında bağların değişimini temsil eder.

•

Kimlik oluşturma, benzerlikler yapılandırılarak, içinde bizleri yönlendiren, dünyaya
kurallar getiren dinamik sosyal süreçtir.

•

Kimlik oluşturma, insanları ikna etme ve ikna edilme kolaylığı sağlamaktadır.

•

Kimlik oluşturma ve yaratıcılık kaynağı farklıdır.
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UYGULAMALAR

1. Örgütsel iletişim sistemleri konusuna ilişkin okumalar yapılmalıdır. Farklı
örgütsel iletişim sistemleri incelenmelidir.
2. Bulunulan çevre içindeki kurumların imajları ve bunların olumlu ve olumsuz
yönleri tartışılmalıdır.
3. Açık ve kapalı sistemlere örnekler verilmelidir.
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Uygulama Soruları
1) Örgütsel iletişim sistemini tanımlayınız ve unsurlarını anlatınız.
2) İletişim biçimleri nelerdir örnek veriniz.
3) Mesaj yükü, mesaj çarpıtması nedir?
4) Açık ve kapalı sistemlere örnek verin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde genel olarak örgütsel iletişim sistemlerinin kaça ayrıldığı, fonksiyonel,
anlambilimsel ve birleştirici yaklaşım arasındaki farklılıklar, kimlik ve sosyalizasyon
kavramları ve mesaj içerikleri konusunda bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Dışsal çevredeki enformasyon örgütün karar vermesinde etkili olan bir enformasyondur.
Örgütün kendini çevreye adapte etmesi ve değişmesi için enformasyon girdilerini zamanında
ve doğru olarak elde etmesi yaşamsaldır.” Bu ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sonuç
b) İletişim çıktıları
c) İletişim girdileri
d) Giriş
e) İletişim boyutları
2.” Açık sistemler için temel olan örgütlerin yaptığı işe ve işleri nasıl yaptıklarına adapte
olmalarına yardım eder. Değişim mesajları, örgütsel problem çözme, bireysel karar verme,
çevreden geribildirim alma ve diğer pek çok seçim yapma durumlarında gerçekleşir.” Bu
ifadenin tanımsal düzeyde karşılığı aşağıdakilerden hangisidiri?
a) Açık sistem
b) Değişim fonksiyonları
c) İlişki fonksiyonları
d) Örgütenme fonksiyonları
e) Kapalı sistem
3. “………….. formel ağların sonucu olarak ortaya çıkarlar.” Bu cümledeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İnformel ağlar
b) Değişen ağlar
c) Yeni ağlar
d) Geri bildirim ağları
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e) Sosyal ağlar
4. “İletişim sistemi içinde hareket eden mesajların sayısı, örgütsel iletişim yapısını
tanımlamak için diğer önemli bir değişkendir. İletişim sayısı, hacmi, çeşidi bir bütün olarak
örgütün ve bireylerin işlediği mesajın karmaşıklığından yük olarak söz edilir.” Bu yaklaşımın
tanım düzeyindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz yükü
b) Geri besleme yükü
c) Mesaj yükü
d) İletişim yükü
e) Değişim yükü
5. “………. modeli, örgütlerin insan etkileşimlerinden ayrı olarak var olamayacaklarını iddia
eder. İletişim örgütlemenin asıl anlamıdır. Mesajlar ve iletişim bağları olarak çevre üzerinde
odaklaşır.” Cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
a) Durkheim
b) Weber
c) L’Etang
d) Schein
e) Weick
Cevaplar: c,b,a,d,e
6. Statü sembolleri İlişki mesajlarındandır.
a) Doğru ( x)

b) Yanlış ( )

7. Halkla İlişkiler ve ya Reklam çalışmaları iletişim çıktısına örnektir.
a) Doğru ( x)

b) Yanlış ( )

8. Ast ve üstler arasındaki iletişim biçiminin bürokratik olması informel iletişime
örnektir.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )
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9. Görev talimatları anlambilimsel yaklaşım kapsamındaki örgütsel iletişim
sistemine dahildir.
a) Doğru ( )
10.

b) Yanlış ( x )

Kimlik, sosyalizasyon vb. Kavramlar fonksiyonel örgütsel iletişim sisteminin

en önemli kavramlarıdır.
a)

Doğru ( )

b) Yanlış ( x )
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2. SOSYALİZASYON VE KİMLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Bu bölümde sosyalizasyonun tanımı, sosyalizasyon türleri, kimlik
ve kültür kavramları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyalizasyon nedir?
2. Sosyalizasyon türleri nelerdir?
3. Kültür nedir ve örgüt kültürü neden önemlidir?
4. Kimlik oluşumu ve örgütsel kimlik unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

sosyalizasyonun tanımı,

Mesleki sosyalizasyon ve

Konuyla ilgili verili literatür

sosyalizasyon türleri, kimlik

oryantasyon biçimlerinin

okunarak,

ve kültür kavramları ele

kimlik ve kültür ile

uygulamalara bakılacak.

alınacaktır.

ilişkisinin öğrenilmesi

örnek

.
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Anahtar Kavramlar

 Kültür: Seçkinci sanat anlamına da gelmekle birlikte, bir toplumun yarattığı tüm
yaşamsal sistemi tanımlar. Alışkanlıklar, kullanılan semboller, bakış açıları, yaşam
biçimleri, ritüeller, dil ve duygulanım biçimlerini anlatır.
 Tanıtım: bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal
kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla
birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini,
istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır.
 Sosyalizasyon: Bir etkileme sürecidir. Örgütün yeni üyelerinin uygun davranışlar,
normlar ve değerleri öğrenmelerine yardım eder.
 Kültür olarak iletişim: Kültür kavramı örgütleri ve örgütlerin alt birimlerini
kapsayacak şekilde her boyuttaki sosyal birimleri içeren gruplar için kullanılmaktadır.
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GİRİŞ
Bu bölümde genel olarak sosyalizasyonun tanımı, sosyalizasyon türleri, kimlik ve kültür
kavramları ele alınacaktır.
Anlam bilimsel yaklaşım bağlamında Kimlik, sosyalizasyon ve kültür kavramları önem
kazanmaktadır.
1. Sosyalizasyon:
 Bir etkileme sürecidir. Örgütün yeni üyelerinin uygun davranışlar, normlar ve
değerleri öğrenmelerine yardım eder.
 Çalışanların kişisel ilgi ve çıkarlarının örgütle nasıl uyuştuğunu anlamalarına yardım
eder.
 İş ve görev enformasyonu sağlayarak, bireyin örgüt hiyerarşisine ne derece uyduğunu
belirler.
 Sosyal ve kişilerarası ilişkiler kurar.
Sosyalizasyon evrelere göre sınıflanır:
1.Beklenti sosyalizasyon: Bireyler daha örgüte girmeden önce başlar. Aile,
arkadaşlar, okul, dini kurumlar veya sosyal organizasyonlar içindeki geçmiş iş
deneyimleri ve etkileşimlerinden kaynaklanır.
Örgüt hakkındaki giriş öncesi enformasyona göre ve beklenen çalışma rolüne göre
biçimlenir.
Bireyin geçmiş örgütsel tecrübesini içerir. Bu yüzden mülakatlar önemlidir.
2. Karşılaşma sosyalizasyon
 Örgüte yeni girenlerin eğitimini, supervisor’ın yönetimini, uzman grupları, formel
örgütsel dokümanları kapsar.
 Yeni gelenler görevleri öğrenir, ilişkiler geliştirir ve örgütsel yaşam hakkında
belirsizliği azaltırlar.
3. Metamorfoz sosyalizasyon:
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Bireyler temel örgütsel gereklilikleri öğrenmeye başlar ve örgüte uyum gösterirler.
Yeni gelenlerin sosyalizasyonu için strateji olanakları vardır. (John Van Manen ve Edgar
Schein’a göre sosyalizasyon süreçleri ve sosyalizasyon değerlerini kontrast içinde ele
alan 6 boyut bulunmaktadır:
1. Kollektif-bireysel boyut: örgüte yeni alınanlar tecrübeliler arasına konur-birey
diğerlerinden izole edilir.
2. Formel-informel boyut: Yeni gelenlere özel ve tanımlanmış deneyimler sağlanır-Yeni
gelenler uzun dönemli olarak örgütte çalışanlardan ayrılmaz.
3. Ardışık-rastlantısal boyut: Yeni gelenler için ayrı ve önceden aşamaları belirlenmiş
süreçler uygulanır-sosyalizasyon tanımlanmamıştır. Devamlı olarak değişir ve
belirsizdir.
•

4. Sabit-değişken boyut: Kesin programa bağlanmış bir süreç uygulanır-bir sürece
sahiptir. Olayların zamanlaması bilinmez.

•

5. Sıra izleyen-parçalı boyut: Örgütün tecrübeli üyelerinin rol model olarak alındığı bir
süreçtir-yeni gelenler için rol modeller sağlanmaz.

•

6.Törensel-mahrum etme boyut: Yeni gelenlerin kişisel özelliklerinin değerlendirildiği
süreçlerden oluşur-yeni gelenler kişisel özelliklerinden ayrılmaya ve yeni özellikler
kazandırılmaya çalışılır. Yani asimile edilir.
İletişim Kuralları
Belirli bir çevredeki uygun iletişim davranışları hakkındaki talimatlardır.
İletişim kuralları belli bir örgütte arzu edilen iletişim türleri hakkındaki informel

normlardır. Örneğin: kurallar anlaşmazlıkların teşvik edilip edilmediği, fikirlerimizi
katmamızın beklenip beklenmediği, belli bir durumda ücretten söz edilip edilmeyeceğini
bizlere söyler.
•

İletişim kuralları sosyalizasyona yardım eder.

•

Örgütsel kimliği oluşturur.

•

Biz duygusunun gösterilmesi için kullanılır.

35

•

Örgütsel öyküler, ritüeller, törenler, adetler ve mitler gibi informel iletişim kuralları ile
öğrenilir.

•

İletişim kuralları tematik ve taktik olarak ikiye ayrılır. Tematik kurallar, örgütün
inançlarını ve değerlerini yansıtan davranışların genel talimatlarıdır. Taktik kurallar,
spesifik davranışları emreder.

•

Tematik kurallar anayasa kuralları gibidir. Geneli tanımlar. Bu genel kurallara
dayanılarak pek çok özel durum için spesifik kurallar çıkarılabilir. Tematik ve taktik
kurallara uyum, bireyin sosyalizasyon enformasyonunu aldığını ve örgütle ilgili
kimliği belirlediğini gösterir.

•

Tematik kurallar anayasa kuralları gibidir. Geneli tanımlar. Bu genel kurallara
dayanılarak pek çok özel durum için spesifik kurallar çıkarılabilir. Tematik ve taktik
kurallara uyum, bireyin sosyalizasyon enformasyonunu aldığını ve örgütle ilgili
kimliği belirlediğini gösterir.

Etkileme aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı ve yatay yönlerde gerçekleşir. Etkileme
çabası için çeşitli taktikler kullanılabilir. Bunlar:
•

Baskı taktikleri: Talepler, tehditler ya da korku kullanılarak bir isteğe ya da amacın
desteklenmesine ikna edilmeye çalışılır.

•

Yukarı doğru çekicilikler: Üst makamların onaylaması için başvuruda bulunma ya da
istek doğrultusunda itaat göstermeyi sağlamakta yardın için üst yönetime başvurma.

•

Karşılıklı değiş-tokuş taktiği: Bir istek ya da amacın desteklenmesi için açık ya da
kapalı bir şekilde bir ödül ya da somut faydanın sağlanacağının vaat edilmesi ile
iknaya çalışmak.

•

Koalisyon taktikleri: Kişinin başkalarının desteğini alarak karşısındakinin yardımını
ya da desteğini sağlama ve bir şeyi yaptırtmak, kabul ettirmek için başkalarının
yardımını bir araç olarak kullanmasıdır.

•

Yağcılık taktikleri: Bir şeyin yapılmasını istemeden önce iyi bir ruh hali yaratarak,
karşıdaki kişinin pozitif düşündüğünü belirterek bir şeyin yapılmasına ikna etmektir.

•

Rasyonel ikna: Görev amaçlarına ulaşmak için istek veya amacın yaşamsal olduğuna
yönelik rasyonel argümanlar ve gerçek kanıtlar sunarak ikna etmeye çalışmaktır.
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•

Esin kaynağı çekicilikler: Duyguya dayalı bir istek ya da amacın yaptırılması için
değerlere ya da fikirlerin çekiciliği yoluyla kişide isteklilik yaratılmasıdır. “Bu işi
ancak sen yapabilirsin…”

•

Danışma taktikleri: Karar vermede kişinin katılımını sağlamak, amaçlanan politika,
strateji ya da değişimin nasıl uygulanacağının planlanmasına katılım sağlanmasıdır.

•

Güç süreci iletişim içinde gerçekleşir. Kaynak, birey, grup veya tüm örgüt tarafından
kontrol edilen, sahip olunan bir şeydir. Kaynaklar; materyaller, bilgi, para, diğer çeşitli
varlıklardan oluşur. Güç bir varlık değildir. Güç kullanıcılarına karşı bağımlılığımız
azaltmaya çalışırız.

•

Yöneticiler performans değerlendirmesini ve enformasyon akışını kontrol ederler.

•

Astlar teknik performansı kontrol eder. İşin geliştirilmesi için birinci el enformasyona
sahiptirler.
Kültür olarak iletişim
Kültür kavramı örgütleri ve örgütlerin alt birimlerini kapsayacak şekilde her boyuttaki

sosyal birimleri içeren gruplar için kullanılmaktadır. Grup üyelerince işlerliği kabul edilen ve
bu yüzden yeni üye tarafından doğru yol olarak algılanan, düşünülen, problemlerin
çözümünde kullanılan, içsel entegrasyon ve dışsal adaptasyon sorunlarını çözmek için grup
tarafından öğrenişmiş, paylaşılan temel varsayım kalıplarıdır.
Schein’ın (1985) örgüt kültürü modelinde birbiriyle etkileşim içinde olan üç düzey (yapay,
değerler ve normlar ve inançlar) vardır. Bu üç düzey örgütün içsel bütünlüğünün sağlanması
ve dışsal uyum için örgüte yardımcı olmaktadır (Lewis vd., 2003, s.549). Hawkins (1997) bu
düzeyleri inceleyip genişleterek örgüt kültürünü zenginleştirmeye ve örgütsel değişim
sürecinin karmaşıklığını sadeleştirmeye çalışmıştır. Hawkins (1997) örgüt içerisinde beş
düzey

belirlemiştir.

Bunlar:

(Fatma

Nur

İPLİKÇİ,

Yunus

TOPSAKAL,

ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN VE ETKİLEYEN
BOYUTLAR: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt
23, Sayı 2, 2014, Sayfa 49)
- Yapay: Politik dokümanlar, misyon, giyim, binalar.
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- Davranış: İnsanların söyleyip yaptıkları, ödüller, hataları telafi etme yöntemi.
- Düşünce: Davranışları belirleyen ve sınırlandıran değerler.
- Duygu: Duygusal durumlar ve duygusal ihtiyaçlar.
- Motivasyon: Örgüt ve bireyleri birbirine bağlayan hisler.

•

Sosyalizasyon problemi: Yeni nesil grup üyelerine öncelikle aktarılanın ne olduğudur.
Bunun açığa çıkarılması için grupta bir statünün alınması gerekir. Bu şekilde kültürün
davranış boyutu ortaya çıkarılabilir. Kültür bir sosyal kontrol mekanizmasıdır.
Üyelerin duygu, düşünme ve algılamalarını manipüle etmenin temelidir.

•

Davranış sorunu: Formel kültür tanımı açık davranış kalıplarını içermez. Onun yerine
şeyler hakkında nasıl hissettiğimizi, düşündüğümüzü ve algıladığımızı vurgular.

•

Büyük örgütler tek bir kültüre sahip olabilir mi?
Fonksiyonel yaklaşımın sistemler metaforu, kültürel metaforla anlam merkezli
perspektifin içine yerleştirilir. Bu kültür metaforu kültür ve iletişimi ayrı başlıklar
olarak tanımlamaz; iletişimi kültür olarak tanımlar. Ortak varsayımlar ve değerler
örgütün bütün birimlerinde paylaşılıyorsa örgüt kültüründen söz edilebilir. Herhangi
bir sosyal birim zaman içinde alt sosyal birimleri yaratabilir. Bu da alt kültürlerin
doğmasına neden olabilir. Örgütsel kültür, örgütlerin iş yapış yolları, örgüt hakkındaki
iletişim kurma yöntemleri içinde yarattıkları ve önem verdikleri biricik anlayıştır.
Birlikte çalışan insanların kullandığı uzmanlaşmış sözcük dağarcığı, dili, sembolleri ve
jargonu, törenlerde gösterilen davranışlar, töreler, örgütün değerleri, öykü efsane ve
nostaljiler örgüt kültürünü verir. Kültürler iletişim kurucu yaratılardır. İletişim içinde
devamlılık kazanırlar. İletişim de bir kültürel yaratmadır. Önemli kararlarda kimin
ilgili olduğu, etkinin nasıl gerçekleştiği, üyelerin birbirine nasıl davrandıkları
gözlemleme örgütün eşsizliğinin anlaşılmasında yardımcı olur.
İletişim ve Örgüt İklimi: Örgüt iklimi, örgüt kültürü ile eşanlamlı kullanılabilir.
Burada kültür ve alt kültür kavramları ile iklim arasında bir bağ kurulur. Örgüt iklimi,
örgütü betimleyen özellikler dizisi toplamıdır. Örgüt iklimi,
•

Örgütü öteki örgütlerden ayırır
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•

•

Zaman içinde oldukça sürekli ve değişmezdir.

•

Örgüt içindeki bireylerin davranışlarını etkiler

Çalışan bireyler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların
davranışlarına etkide bulunduğu kabul edilen ölçülebilen özellikler kümesidir. Üç
değişken kümeyi içerir:

•

1. Çevresel değişkenler: Örgütün yapısı ve genişliği gibi, bireyin dışındaki
değişkenlerdir.

•

2. Bireysel değişkenler: Örgüte bireyin birlikte getirdiği yetenek, davranış ve
güdülerdir.

•

3. Sonuç değişkenler: Kişisel ve çevresel değişkenlere bağlı olarak düşünülen, doyum,
verimlilik ve işe özendirme gibi değişkenlerdir.

•

Örgüt kültürü, örgütün kendini nasıl tanımladığıdır. Örgütün kültürüne reaksiyon,
örgütün iletişim iklimidir.

•

İletişim iklimi, kollektif inançlar, beklentiler ve örgüt üyelerinin diğerleriyle devamlı
etkileşiminin değerlendirilmesi sonucu olarak yaratılan iletişimi kapsayan değerlerden
ibarettir.

•

Örgüt üyelerinin iletişim olaylarını algılamalarına sübjektif bir tepkidir.

•

İletişim iklimini oluşturan kollektif inançlar 5 iletişim faktörü ile ilgilidir:

1. Destekleyicilik
2. Kararlara katılma
3. Güven, sorumluluk, inanırlık
4. Açıklık ve tarafsızlık
5. Yüksek başarı hedefleri
Pozitif iklim, bireysel çalışanları daha çok tatmine ulaştırır.
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•

İletişim iklimi ile moral (etik) iş tatmini , örgütsel etkililiğin algılanması ile ilişki
kurulmaktadır. Buna yöneltilen eleştiri ise iklimin sübjektif niteliği , örgüsel
sonuçlarla ilişki kurulmasında kavramın algılanmasını güçleştirir.

•

İklimi değerlendirirken bizim tutumumuz kültürün kendisine değil, örgüt kültürüne bir
reaksiyondur. İçinde bulunduğumuz örgüt iklimi nasıl tanımlanabilir? İklimin pozitif
ya da negatif görünümü davranışlarımızı nasıl etkiler?

Örgütsel İletişim Sisteminin Çıkış (yeni) perspektifler Yaklaşımı (birleştirici yaklaşım)
 Örgütler gittikçe büyüyor ve karmaşıklaşıyor, en basit örgütsel süreçlerde bile iletişim
teknolojisi değişiyor. Globalleşme, hem örgütsel süreçleri hem de işin doğasını
değiştiriyor. Hemen hemen eş zamanlı olarak kitle kültürünün etkisini yaşıyoruz ve
gittikçe azalan bir şekilde aynı enformasyon kaynaklarını kullanıyoruz.
 Farklılık, değişim ve marjinallik konumları hakkındaki farkındalığımız büyüyor. Bu
hızlı değişim ve kargaşa zamanında (turbulence), örgütsel hayatı daha iyi anlamamız
için yeni sorular, yeni gelişmeler önem kazanıyor, örgütsel yaşama çağdaş bir içerik
getiriyor.
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UYGULAMALAR
1. Sosyalizasyon ve mesleki sosyalizasyon nedir sorusuna cevap aramak.
2. Örgütsel yapılardaki farklı uygulamalara bakmak.
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Uygulama Soruları
1. Sosyalizasyon türlerine yönelik örnekler vermek ve nedenlerini saymak.
2. Metaformoz ve beklenti sosyalizasyonlarına ilişkin örnekler vermek.
3. Kimlik oluşumu ve örgütsel kimlik unsurları nelerdir?
4. Örgütsel kültürün niteliklerini saymak ve örnekler vermek.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak sosyalizasyonun tanımı, sosyalizasyon türleri, kimlik ve kültür
kavramları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Talepler, tehditler ya da korku kullanılarak bir isteğe ya da amacın desteklenmesine ikna
edilmeye çalışılır.” Bu taktiğin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rasyonel ikna
b) Yağcılık taktikleri
c) Baskı taktikleri
d) Yukarı doğru çekicilikler
e) Koalisyon taktikleri
2. “Bir istek ya da amacın desteklenmesi için açık ya da kapalı bir şekilde bir ödül ya da
somut faydanın sağlanacağının vaat edilmesi ile iknaya çalışmak.” Bu taktiğin karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rasyonel ikna
b) Koalisyon taktikleri
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c) Karşılıklı değiş-tokuş taktiği
d) Yukarı doğru çekicilikler
e) Baskı taktikleri
3. “Görev amaçlarına ulaşmak için istek veya amacın yaşamsal olduğuna yönelik rasyonel
argümanlar ve gerçek kanıtlar sunarak ikna etmeye çalışmaktır.” Bu taktiğin karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danışma taktikleri
b) Rasyonel ikna
c) Koalisyon taktikleri
d) Yağcılık taktikleri
e) Yukarı doğru çekicilikler
4. “Kişinin başkalarının desteğini alarak karşısındakinin yardımını ya da desteğini sağlama ve
bir şeyi yaptırtmak, kabul ettirmek için başkalarının yardımını bir araç olarak kullanmasıdır.”
Bu taktiğin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşılıklı değiş-tokuş taktiği
b) Yukarı doğru çekicilikler
c) Rasyonel ikna
d) Baskı taktikleri
e) Koalisyon taktikleri
5. İletişim iklimini oluşturan kollektif inançlar 5 iletişim faktörü ile ilgilidir. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir?
a) Siyasal katılma
b) Yüksek başarı hedefleri
c) Açıklık ve tarafsızlık
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d) Kararlara katılma
e) Destekleyicilik
Cevaplar: c, c, b, e, a,

6. Etkileme aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı ve yatay yönlerde gerçekleşir. Yönetişim
taktikleri Etkileme çabası için kullanılan taktiklerden değildir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Baskı taktikleri için aşağıdaki tanım uygundur.
“Duyguya dayalı bir istek ya da amacın yaptırılması için değerlere ya da fikirlerin
çekiciliği yoluyla kişide isteklilik yaratılmasıdır. “Bu işi ancak sen yapabilirsin…”
a) Doğru

b) Yanlış

8. Hakla ilişkiler sadece bir manipülasyon ve propaganda aracıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

9. Yatay iletişim kurumdaki en esnek iletişim biçimidir.
a)Doğru

b) Yanlış

10. Kurum kültürü doğrudan kurumsal kimliğin unsurlarındandır.
a)Doğru

b) Yanlış
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3. YAPISALCI
TEORİLERİ

SÜREÇ

OLARAK

İLETİŞİM

VE

ÖRGÜTSEL

İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Modern ve postmodern örgüt yapıları ve ayrıca örgütsel iletişim kuramları
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Modern örgütsel yapılar ile post modern örgütsel yapılar nelerdir? Aralarındaki farklar
nelerdir?
2. Klasik örgüt kuramını anlatınız. Kuramcılarından örnek veriniz.
3. Çağdaş örgüt kuramlarını anlatınız ve kuramcılarından örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern ve postmodern

Modern ve postmodern

Kuramsal bilgiler okunarak

örgüt yapıları ve ayrıca

örgüt yapıları ve ayrıca

ve konuya yönelik

örgütsel iletişim kuramları

örgütsel iletişim kuramlarını

uygulamalar yapılarak

ve bunlara ilişkin
kuramcıları öğrenmek ve
örgütleri bu bilgiler ışığında
değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar
 Eleştirel teori: Çatışan çıkarlı çeşitli paydaşların en iyi temsil edilmesi için örgütsel
uygulamaları nasıl reforme edebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi belirler. Post
modern ve eleştirel yaklaşımlar arasındaki ayrımlar genellikle örgütsel anlayışlara
yaklaşımdaki farklılıkta odaklaşır.
 Feminist teori: Genellikle kadınların değerini düşüren güç ilişkilerini eleştirerek
toplumu ataerkil uygulamaların ötesine taşımaya çalışır. Örgüt üyelerinin adapte
olduğu normlar olarak erkek formları tanımlanır.
 Kültür: İletişim kurucu yaratılardır. Bu yaratılar iletişim içinde ortaya çıkar, iletişim
içinde devamlılık kazanır, üyelerin iletişim kurucu eylemleri içinde değişir. Eş
zamanlı olarak iletişim, kültürel yaratmadır. Kişilerin içinde yaşadıkları hem tüm
kültürleri hem de örgütsel kültürlerinin algılanması, iletişim kurmaya zorlayan ve
yönlendiren (rehberlik eden) durumları biçimlendirir.
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GİRİŞ
Bu bölümde modern ve postmodern örgüt yapıları ve ayrıca örgütsel iletişim kuramları
incelenecektir.

4. BİRLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM OLARAK ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SİSTEMİ

BU

BÖLÜMDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA BİRLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM ELE

ALINACAKTIR.

BİRLEŞTİRİCİ

YAKLAŞIM KENDİ İÇİNDE

3

PARÇAYA AYRILIR; POSTMODERN

YAKLAŞIM, ELEŞTİREL YAKLAŞIM VE FEMİNİST YAKLAŞIM.
POSTMODERN YAKLAŞIM
Kimlikler, sosyal yapılar anlam geliştirme süreci olarak görülebilir. Burada önemli olan anlam
oluşturma ve algıda açık katılımdır. Farklılıkların, çoğulculuğun ve göreceliliğin söz konusu
olduğu örgütsel yapılar karşımıza çıkar. Bu noktada iletişim, genel anlamı ile örgütlemeyi,
karar vermeyi ve etkilemeyi üreten süreçtir. Açık katılımcı demokrasi bütün diğer iletişim
amaçlarının yerini alacaktır. İletişim perspektifi açısından etkenlik, etkililik ve enformasyon
transferi söz konusudur. Böylece iletişim araştırması daha çok katılımcı iletişim pratikleri
hakkında olacak ve kontrol süreçlerine eleştirel bakacak veya ortadan kaldıracaktır. Post
modernizm, geçmişten uzaklaşmayı ( bir yere veya ortama ait olmamayı), otorite yapıları
hakkında şüpheciliği, anlamların belirsizliği ve kültürünü temsil eden teorik yaklaşımdır.
Buna karşıt ve önceki Modernist varsayımlar Eisenberg ve Goodal (1993) tarafından en
iyi şekilde özetlenmiştir;
 İş bölümü, uzmanlaşma ve hiyerarşi artan verimliliğe götürür.
 İletişim,

görevlerin

ve

amaçların

başarılması

için

araçlardır.

An

lamların, çalışanların genel rızasıyla (oybirliği) ile olması gerekir.
 Etkililik ölçülebilir ve ödüller başarıya bağlanır; Ev ve iş ayrıdır.
 İnsanlar arasındaki anlamlar bir sembolik sistem olarak dile önem verir.
Eisenberg ve Goodal(1993) post modem gelişimi, modernist varsayımlara göre
tanımlamaktadırlar;
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 Hiyeraşinin azalması verimlilik ve esnekliğe daha çok katkı yapar.
 İletişim hem araçtır hem de anlamlıdır (ifade edicidir): paylaşılan anlamlar nadirdir.
 Grup başarıları ve ödüller bireysel tanınmadan daha ön plandadır. Etkililik sadece
kısmen ölçülebilir, iş ve ev ayrı sınırlar değildir.
 Belirsizlik yapısalcıdır. Seçim yapma aldatıcı bir görünüştür ve semboller çoklu
yorumlamalara açıktır.
 Postmodern örgütsel iletişim; örgütsel olayların çoklu anlamlar ve çoklu yorumlarının
çoklu ve farklı davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak için araştırır.
 Bozma, postmodern analiz yöntemidir. Kabul edilmiş varsayımların araştırmasını,
şeylerin nasıl öyle olduklarını açıklamakta kullandığımız söylencelerin (mit)
araştırmasını, sosyal olarak yapılandırılmış anlamları ortaya çıkarır.
 Post modern örgütsel iletişimin değer temeli, paylaşılan güce, yetkilendirme
kavramlarına ve karşılıklı bağımlılığa, günlük olayların çoklu yorumlamalarına
dayanır.
Eleştirel Yaklaşım;
Örgüt ve iletişim içinde gücün kötüye kullanımı üzerinde odaklaşır. Örgütsel iletişim
araştırmalarında eleştirel teorinin merkezi amacı, güç uygulamalarının kötüye
kullanılmadığı bir toplum ve iş yerleri yaratmaktır. Böyle bir toplumda ve iş yerlerinde
herkes eşit bir şekilde insan ihtiyaçlarını karşılayacak sistemleri üretmek için katkı
yapabilecek ve ilerici kalkınmaya götürecektir. Eleştirel teori, örgüt ve iletişim içinde
gücün kötüye kullanımı üzerinde odaklaşır. Örgütsel iletişim araştırmalarında eleştirel
teorinin merkezi amacı, güç uygulamalarının kötüye kullanılmadığı bir toplum ve iş
yerleri yaratmaktır. Böyle bir toplumda ve iş yerlerinde herkes eşit bir şekilde insan
ihtiyaçlarını karşılayacak sistemleri üretmek için katkı yapabilecek ve ilerici
kalkınmaya götürecektir.
 Eleştirel teorisyenlere göre güç ve iletişim yapışık ikizler gibidirler. Güç, iletişim
içinde uygulanır ve güç, iletişimin yapısını ve kurallarını etkileyerek bir döngü
oluşturur.
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 Meşru kontrol, öyküler, mitler, ritüeller ve diğer çeşitli sembolik formlar içinde ortaya
çıkar. Bu formlar, karşılık olarak uygun davranışı emreden kurallar haline dönüşür.
 Güç içinde gizlenen bu meşrulaştırma, eleştirel düşünmenin engellenmesine neden
olur. Örgütleri halkın iyiliğine yönelik olarak verilmesi gereken kararların politik
taraftarı olarak gösterir.
 Kolektif birlik halinde kamu için karar vermek artmakta ve çekici olmaktadır.
Şirketler, kamu doğal kaynaklarının, ürün geliştirmenin, gelir dağılımının, işin
niteliğinin, boş zamanın, teknolojik gelişmelerin ve insanlar arasındaki iş ilişkilerinin
ve kamu bilgisinin içeriğinin kullanımını dikkate alarak proaktif (aktif yanlı) kararlar
vermektedirler.
 Eleştirel teori, çatışan çıkarlı çeşitli paydaşların en iyi temsil edilmesi için örgütsel
uygulamaları nasıl reforme edebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi belirler. Post
modern ve eleştirel yaklaşımlar arasındaki ayrımlar genellikle örgütsel anlayışlara
yaklaşımdaki farklılıkta odaklaşır.
Feminist yaklaşımlar ve örgütsel İletişim
 Feminist teori, işyerlerinde kadınların egemenliği ve marjinalliği üzerinde odaklaşır
ve bütün örgütsel süreçlerde kadınların sesine önem verir.
 Feminist teori genellikle kadınların değerini düşüren güç ilişkilerini eleştirerek
toplumu ataerkil uygulamaların ötesine taşımaya çalışır. Örgüt üyelerinin adapte
olduğu normlar olarak erkek formları tanımlanır.
 Erkek ilkeler ilgi, rasyonellik, ayrılma, analiz, açıklık, ayırım ve aktivite olarak
karakterize edilir.
 Kadın ilkeler (köken), karşılıklı bağımlılık, işbirliği, yenilikçilik, birleştiren,
uygunluk, model, bütünlük ve sentez etme olarak tanımlanır.
 Judi Marshall birincil iletişim sorunlarını tartışır ve bu sorunları farklılık, risk,
marjinalite ya da marjinallik, bozma potansiyeli, statüler, erkek egemen dil, enformel
iletişim ve ağlardan dışlanma, farklı cins söylemi, farklı düşünme ve değerlendirme
kalıpları olarak sınıflandırır.
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 Ayrıca iletişim teorilerinin revizyonuna gider. Çünkü, fonksiyonel ve anlam merkezli
yaklaşımların karakterize ettiği, örgüt içindeki "aynıların eşitliği" değil "farklıların
eşitliğini" onurlandıran bir çerçeve içinde iletişimde kadın ve erkek değerlerinin
entegrasyonunu vurgulamaya çalışır.
 Feminist örgütsel iletişim teorisi hem erkekler hem de kadınlar için farklı sosyalize
edilmenin sonuçlarını araştırır.
 Anlam merkezli yaklaşıma göre, örgütsel girişimler ve sosyalizasyon, üyelerin uygun
davranışları, değerleri ve normları öğrenmelerini sağlar.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
 Anlam merkezli ve fonksiyonel yaklaşımlar, örgütsel iletişimi anlamak için metafor
kullanımında farklılık gösterir.
 Fonksiyonel yaklaşımın sistemler metaforu, kültürel metaforla anlam merkezli
perspektifin içine yerleştirilir. Bu kültür metaforu, kültür ve iletişimi ayrı başlıklar
olarak tanımlamak yerine, iletişimi kültür olarak tanımlar.
 Kültür metaforu, örgüt kültürü olarak adlandırdığımız paylaşılan realiteler ve
uygulamaları yaratmak için bir süreç olarak iletişimin anlaşılmasına yardım eder
 Örgütsel iletişim için kültür, belli bir örgütteki paylaşılan değerleri veya eşsizliği
anlatır.
 Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili,
sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır.
 Törenlerde gösterilen davranışları, örgütsel hayatın alışkılarını (töreler), örgütün
değerlerini, genel standartlar için dinlemeleri, öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde
tanımlanmasıdır.
İletişim aktivitelerinin benzersizlik veya ortak sembolik temeli nasıl yarattığıdır.
"Kültürler, iletişim kurucu yaratılardır. Bu yaratılar iletişim içinde
ortaya çıkar, iletişim içinde devamlılık kazanır, üyelerin iletişim kurucu
eylemleri içinde değişir. Eş zamanlı olarak iletişim, kültürel yaratmadır.
Kişilerin içinde yaşadıkları hem tüm kültürleri hem de örgütsel
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kültürlerinin algılanması, iletişim kurmaya zorlayan ve yönlendiren
(rehberlik eden) durumları biçimlendirir“.
Klasik ve Çağdaş Örgüt Kuramları
Örgütlerin doğası hakkında pek çok teori bulunmakladır. Tarihsel olarak şu sırayı
izler.
Klasik Örgüt teorisi, örgütsel davranışın doğasını açıklamaya çalışan ilk teoridir.
1900'lü yılların başında Amerika'da ve Avrupa'da popüler olmaya başlamış ve dünyaya
yayılmıştır.
Klasik örgüt teorisi; Alman sosyolog Max Weber'in (1909-1948), Fransız Sanayici
Henry Fayol'un (1916-1949) ve Amerikalı mekanik mühendis, Winslow Taylor'un
(1911) çalışmalarına dayanır. Klasik teori örgütleri bir mekanizma (makine) olarak ele
alır. En yaygın örgütleme modellerinden biri olan klasik teori, örgütler ve makineler
arasındaki benzerliğe dayandırılır.
Analoji, makine gibi iyi çalışan etkili örgütleri öngörür. Bu etkili makinenin açık bir
şekilde farklılaşmış fonksiyonel unsurları, önceden belirlenmiş aşamaları başarmak için
güvenilir bir şekilde çalışır. Bu benzeşime göre temel örgütsel faaliyetler; planlama,
dizayn, örgütsel yapıyı ve aktivitelerini devamlı kılmaktan oluşur.
Mekanik örgüt modeli düzeni, makine gibi düzenli çalışmayı ve örgütsel süreçlerde
rasyonaliteyi vurgular.
Klasik örgüt teorisi temel olarak bu mekanik modele dayanır. Klasik teoride bireyin
rolü, makine gibi örgütsel kuralları, görevini uygulamaktır.
Örgüt üyeleri örgütün ihtiyaçlarına uyumlaştırılmak için bir kalıba sokulur. Bunun için
örgüt üyeleri açıkça planlanmış ve belirlenmiş işlevsel roller oynarlar. Mekanik model,
örgüt üyelerinin yapması gereken faaliyetleri açıklamak için faydalı olur. Ancak, bu
model, örgüt üyelerine duyarsız ve insan gereksinimlerini dikkate almayan bir modeldir.
 Sosyal örgütün insan ilişkileri ve insan kaynakları teorisi 1930'lu yıllarda ortaya
çıkmıştır. Öncüleri, Elton Mayo (1933), Chester Barnard (1938-1968), Roethlis Berger
ve Dickson (1939) dur. Barnard, Klasik ve İnsan İlişkileri Okulları arasında köprü

57

olarak kabul edilmiştir. İnsan ilişkileri veya İnsan Kaynakları yaklaşımları McGregor
(1960) ve Rensis Likert'in (1961) çalışmaları ile popülerlik kazanmıştır.
 İnsan ilişkileri kuramı klasik teorinin korkutma, düzenleme ve kontrol anlayışına bir
tepki olarak ortaya çıkmış, örgütsel hayat içindeki sosyal ilişkilerin ve bireyin
önemini, çalışanların tatminini artırarak ve bireylerin insani potansiyellerini
geliştirmeye yardım edecek örgütleri geliştirecek stratejileri vurgulamıştır.
 Klasik teori, düzenli kusursuz ve önceden kestirilebilir bir örgütsel fenomeni
varsaymıştır. İnsan ilişkileri, düzenlilik, kusursuzluk ve önceden kestirilebilirlikle
devamlı

uğraşmaz,

insanların

yanlış

da

yapabileceklerini,

irrasyonel

davranabileceklerini, bazı şeyleri unutabileceklerini, sarhoş olabilecek, vb. gibi
önceden kestirilemeyecek şeyler yapabileceklerini ortaya koymaya çalışmıştır.
İnsanlar düzenli bir şekilde klasik teorinin kurallı bilimsel sistemine uymazlar.
 İnsan ilişkileri örgüt teorisi, klasik teorinin kullandığı, örgütün üyelerini motive
edecek ekonomik tanımı reddetmişlerdir ve kendini gerçekleştirmeye dayanan insan
davranışı modelini geliştirmişlerdir. Kendini gerçekleştirme, bireylerin içinde bilgi,
beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir süreçtir.
 Kendini gerçekleştirmeye yönelik çalışma, insan olarak potansiyellerine ulaşmaya
yardım eder. İnsan ilişkileri teorisyenleri, mekanik örgüt modelini, kendini
gerçekleştirme modeli lehine reddederler.
 İnsan ilişkileri teorisinin odak noktası, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını tatmin etme
üzerinedir. Örgütleriyle ne kadar çok tatmin olurlarsa, örgütün işini yapmakta o kadar
isteklilik göstereceklerdir.
 İnsan

ilişkileri teorisyenleri, çalışanı kendini gerçekleştirmeye götürecek ihtiyaç

tatmini arttırıldığında karşılık olarak çalışanın motivasyon düzeyinin yükseleceğini ve
üretimin aratacağını iddia etmişlerdir. "Mutlu çalışan verimli çalışandır" fikri insan
ilişkileri yaklaşımının dayandığı düşüncedir.
 Örgüt kültürü: Örgütsel kültür perspektifi, örgütsel hayatın güçlü yorumlayıcı
doğasını tanımlar. Örgütsel süreçler üzerinde paylaşılan önemli sembollerin etkilerini
örnekler.
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 Bu teorinin örgütsel uygulama üzerine karma bir etkisi olmuştur. Her ikisi de örgütlere
perspektif olarak yaklaşan klasik teori ve insan ilişkileri teorisinin büyük etkileri
olmuştur. Her iki teorinin de ilkeleri pek çok işletme ve profesyonel örgüt tarafından
kullanılan yönetim stratejileri ve tekniklerine geniş bir şekilde dönüştürmüşlerdir.
 Klasik teori, örgüt üyelerine yön-kontrol ve iş talimatları sağlamak için formel ve
hiyerarşik örgüt kanallarını vurgular.
 İnsan İlişkileri veya insan Kaynakları perspektifi, örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını tatmin
etmeye yardım etmek için örgütte informel sosyal iletişimin geliştirilmesini ortaya
koyar.
 Sosyal sistemler teorisi, koordinasyon çabalarını geliştirmek için örgütün fonksiyonel
unsurları arasında ve örgüt ve çevresi arasında iletişimin rolünü vurgularlar.
 Weick'in modeli, yorumlamada know howı korumak kadar enformasyon girdilerini
geliştirmek için cevap vermeyi (responding) belirler.
 Örgütsel kültür perspektifi, realitenin paylaşılan yorumlarında iletişimi örgüt üyelerine
bağlama yollarını önerir.
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Uygulamalar
1. Farklı örgütsel yapıları modern ve postmodern bağlamda araştırmak ve halkla ilişkiler
uygulamaları ile bu farklı unsurlar arasında bağlantı kurmak.
2. Klasik ve çağdaş iletişim kuramlarının kullandıkları farklı iletişim tekniklerini ve
nedenlerini tartışmak.
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Uygulama Soruları
1. Modern örgütsel yapıları kültürel ve sosyal bağlamda özellikleri nelerdir?
2. Post modern örgütsel yapıların kültürel ve sosyal bağlamda özellikleri nelerdir?
3. Klasik ve çağdaş örgütsel kuram ve kuramcılar kimlerdir? Görüşleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde modern ve postmodern örgüt yapılarını ve ayrıca örgütsel iletişim kuramlarını
klasik ve çağdaş olarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Modernist varsayımlar ……….. (1993) tarafından en iyi şekilde özetlenmiştir. Bu ifadedeki

boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
a) Vercic
b) Eisenberg ve Goodal
c) Ünsal Oskay
d) Taylor ve Kent
e) Grunig ve Hunt
2. “Fonksiyonel yaklaşımın ………. metaforu, kültürel metaforla anlam merkezli perspektifin
içine yerleştirilir. Bu kültür metaforu, kültür ve iletişimi ayrı başlıklar olarak tanımlamak
yerine, iletişimi kültür olarak tanımlar.” Bu ifadedeki boşluğa en uygun yanıt aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sembol
b) Yaklaşımlar
c) Sistemler
d) Anlam
e) Alegori
3. “………. modeli düzeni, makine gibi düzenli çalışmayı ve örgütsel süreçlerde rasyonaliteyi
vurgular.” Burada belirtilen model aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dinamik örgüt
b) Yeni örgüt
c) Klasik örgüt
d) Mekanik örgüt
e) Stabil örgüt
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4. Sosyal örgütün insan ilişkileri ve insan kaynakları teorisi 1930'lu yıllarda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu teorinin öncülerinden biri değildir?
a) Elton Mayo
b) Chester Barnard
c) Roethlis Berger
d) Dickson
e) Williams
5. İnsan ilişkileri veya İnsan Kaynakları yaklaşımları McGregor ve Rensis Likert'in hangi
yıllardaki çalışmaları ile popülerlik kazanmıştır?
a) 1960-1961
b) 1970-1971
c) 1980-1981
d) 1990-1991
e) 2000-2001
Cevaplar: b, c, d, e, a

6.Aşırı hiyerarşi yabancılaşmanın nedenleri arasındadır.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Etik bilincin artması yabancılaşmanın sonuçlarındandır.
a) Doğru

b) Yanlış

8. Toplumun içinde bulunduğu kültürel yapı, bir örgüt içinde nasıl bir kurumsal iletişim
politikası izlenmesi gerektiğini belirler.
a) Doğru

b) Yanlış

9.Kuruluşun/organizasyonun çalışanlar, hedef grupları ve kamu önünde kendisini sunduğu tüm
aktivitelerin toplamıdır. Bu kurum kimliğinin tanımıdır.
a) Doğru

b) Yanlış
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10. Organizasyon sahibinin çalışanlara karşı davranışı Kurumsal davranış olarak görülür.

a) Doğru

b) Yanlış
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4. İNSAN KAYNAKLARI ÖRGÜT MODELİ VE YÖNETİCİNİN FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Bu bölümde insan kaynakları yaklaşımı, katılımcı yönetim yaklaşımı, X ve Y
kuramları ile Likert iletişim sistemleri incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan kaynakları yaklaşımını temelleri nelerdir?
2. Katılımcı yönetimin unsurları nelerdir örnek veriniz.
3. Mc Gregor’un X ve Y modellerini açıklayınız ve örnek veriniz.
4. Rensis Likert’in sistem anlayışını anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan kaynakları yaklaşımı,

Farklı örgütsel yaklaşımlar Konuyla

ilgili

katılımcı yönetim

tartışılarak bunlara örnekler okunarak ve

yaklaşımı, X ve Y

verilecektir.

kuramları ile Likert

farklı yaklaşımlar arasında

iletişim sistemleri

karşılaştırma

literatür

buna yönelik

Öğrencilerin örnekler değerlendirilerek.
yapmaları

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Etik: Neyin iyi neyin kötü, neyin doğru yada yanlış olduğunu gösteren standart
değerlere ilişkin ilkelerdir.
 İnsan ilişkileri perspektifi: Örgütsel aktivitelere patronlarıyla samimi katılım için
yöneticilerin kişisel arzularını temsil eder.
 İnsan kaynakları yönelimi: Örgüt hiyerarşisinin bütün düzeylerinde kesin katılımı
vurgular. Çalışanların mutlu ve tatmin olmasını öngörür.
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GİRİŞ
Bu bölümde İnsan kaynakları yaklaşımı, katılımcı yönetim yaklaşımı, X ve Y kuramları ile
Likert iletişim sistemleri ele alınacaktır.
4.İNSAN KAYNAKLARI ÖRGÜT MODELİ VE YÖNETİCİNİN FONKSİYONLARI

Klasik teori perspektifine göre eğitilen yöneticiler, insan ilişkileri teorisinin eşitlikçi
doğasından rahatsızdılar. Çalışanlara kendini motive etmekte katkı yapacak olan insan
ilişkileri yaklaşımının eşitlikçi yanını kabul etmekte anlaşılmaz bir şekilde yavaş
davranmışlardır.
Çok yüzeysel programlar hazırlamışlardır. Çalışanların katılımını dış görünüşte (aldatıcı-laf
olsun diye) sağlamaya çalışmışlardır, insan ilişkileri teorisinin gerçek amaçlarına
ulaşamamıştır.
İnsan ilişkileri teorisinin ilkelerinin yüzeysel kullanımı, çalışanların verimliliğini artırmak için
çalışanlara yanlış ve basmakalıp umutlar, manipule edici bir yönetim stratejisi olarak insan
ilişkileri programlarına kötü bir ün kazandırmıştır.
Çalışanlar yöneticiler tarafından örgütsel makine içinde onları örgütün sadece birer
dişlisi(çark) davranılmakla ne kadar önemli ve saygıdeğer üyeler olduklarının söylenmesinden
hoşlanmamışlardır.
İnsan ilişkileri teorisinin yüzeysel uygulamaları çalışanların motivasyonunu artırmaktan
ziyade kalite performaslarını düşürerek işlerine yabancılaşmalarına neden olmuştur.
İnsan ilişkileri prensiplerinin makyajcı ve manipule edici kullanımı, yaklaşımın gerçek
değerini temelden çürütmeye ve örgütsel teorisyen ve uygulayıcıların insan ilişkileri
yaklaşımından kendilerini uzak tutmalarına neden olmuştur.
İnsan ilişkileri perspektifi, örgütsel aktivitelere patronlarıyla samimi katılım için yöneticilerin
kişisel arzularını temsil eder.
İnsan kaynakları yönelimi, örgüt hiyerarşisinin bütün düzeylerinde kesin katılımı vurgular.
Çalışanların mutlu ve tatmin olmasını öngörür.
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İnsan kaynakları yaklaşımında katılmanın türü ve miktarı
Yöneticinin temel görevi, astların örgütsel amaçları başarmaları için doğal yeteneklerini tam
olarak kullanabilecekleri bir çevreyi yaratmaktır.
Yöneticiler astların rutin işlere katılmalarını teşvik etmekle kalmamalı aynı zamanda önemli
işlere katılmalarını da teşvik etmelidir. Bir karar ne kadar önemliyse kaynakları kullanmak
için gösterilecek çaba da o kadar büyük olacaktır.
Yönetici, kendi yönlerini ve kontrollerini alanlarını genişletmeye çalışmalı, çalışanların daha
çok görüş ve yeteneklerini göstermelerine çalışmalıdır.

Yüzeysel yaklaşımda beklentiler
Astları, enformasyon paylaşma, bölüm kararlarına katmak onların temel ihtiyaçlarının
tatminine yardım edecek, ait olma ve bireysel tanınmalarını geliştirecektir.
Bu ihtiyaçların tatmini astların moralini geliştirecek ve formel otoriteye dirençlerini
azaltacaktır.
Moralin yükselmesi ve formel otoriteye direncin azalması departman performansını
geliştirecektir.

En

azından

bölümler

arası

sürtüşmeyi azaltacak ve yöneticinin işini kolaylaştıracaktır.
İnsan kaynaklan yaklaşımında beklentiler
Performans ve karar verme kalitesi, onların yaratıcı yetenek, görüş ve tercihlerini tam
olarak kullandırırsa gelişecektir.
Astlar, kendilerinin kurmaya yardım ettikleri ve anladıkları, uğruna çaba göstermeye
değecek

amaçları

başarmada

kendi

yönetimlerini

ve kontrollerini sorumlulukla uygulayacaklardır.
Yaratıcı bir şekilde bu gelişmeye katkı sağlamak fırsat ve gelişmiş performans
üretimini artıracaktır.
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Katılımcı yönetim yaklaşımı
Katılmacı yönetim, insan ilişkileri teorisinin önemli bir parçası oldu. Örgütsel
faaliyetleri geliştirmek için bir strateji olarak gelişti. İnsan ilişkileri teorisyenleri, örgüt
liderleri mümkün olduğu kadar işçilerini örgütlerinin operasyonlarına katmaya
çalışmaları gerektiğini önermişlerdir.
Katılmacı yönetim, yönetim-işçi işbirliğini artırmaya yardım etmek için geliştirildi.
Öncüleri:
 Mary Parker Follet (1925-1971),
 Cris Argyris(1957-1964),
 Rensis Likert (1961)'dir.
Bu teorisyenlerin çalışmaları, örgütsel aktivitelerin başarılmasında yöneticiler ve
işçiler arasındaki bu işbirliği ihtiyacını belirlemeye yardım etmede son derece etkili
olmuştur. Bu üç teorisyen aynı zamanda böyle bir işbirliği geliştirmek için pek çok
endüstriyel örgütün başarısızlıklarını açık bir şekilde belirlemişlerdir (Keps,1990:87).
Bunlardan Mary Parker Follet klasik teori ve insan ilişkileri teorisi arasında köprü
olmuştur. Follet, örgüt içinde yöneticilerin etkili bir şekilde işçiler üzerinde
kullanacakları otoriteye sahip olmaları ve etkili emirler vermeleri için yöneticilere
yardım etmekle ilgilenmiştir. Bu, klasik teorinin ilgilendiği bir konudur.
Follet konuya çarpıcı bir şekilde insan ilişkileri açısından yaklaşmıştır. Yöneticilerin
etkili bir şekilde otoriteyi kullanmaları, işçilerle kişisel yüzyüze temas kurmaları,
işçilerden geri bildirim almaları ve işçilerin işbirliğini sağlamalarıdır. Astların,
yöneticilerin altında değil yöneticilerle birlikte çalışmalarının önemini vurgulamıştır.
Follet'in işçi-yönetim işbirliği üzerine vurgusu, onu klasik teori otokrasisinden ayıran
yönüdür. Bu da onu insan ilişkileri hareketinin öncüsü haline getirmiştir.
Katılmacı yaklaşımlar da dahil birçok davranışsal yaklaşım farklı olmakla birlikte
farklarını McGregor'un X ve Y modeline atıfta bulunarak belirtirler. Bu yüzden X ve
Y modellerinin öncelikle belirtilmesi gerekir.
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Teori X ve Teori Y (Douglas McGregor)
Bir örgütteki yöneticilerin davranışlarının, diğer insanları nasıl algıladıklarına, onları nasıl
gördüklerine bağlı olduğunu ileri sürerek örgütlerin insan (beşeri) yönünü 1957 yılında
yayınlanan "The Human side of Organization" adlı eserinde ortaya koymuştur. Bu
yaklaşıma göre bir kısım yöneticiler X teorisi altında toplanabilecek özelliklere sahipken
diğer bir kısmı Y teorisi altında toplanabilecek özelliklere sahiptir.
X teorisi özelliklerini taşıyan yöneticiler
 "Tipik olarak insan çalışmaktan hoşlanmaz ve bundan kaçmak ister. Sorumluluk
almaktan kaçar, işe karşı arzusuzdur ve güvenliğini her şeyin üstünde tutar. İnsana iş
yaptırmak için onu zorlamak, sıkı kontrol etmek ve cezalandırmak gerekir".
 Bu anlayış klasik görüşün öngördüğü şekilde insanı örgütün pasif bir unsuru olarak
görür ve otoriter bir davranış sergiler. Dolayısıyla ayrıntılı iş tanımları, sıkı kontrol, az
yetki devri, izlenecek ilkelerin ayrıntılı belirlenmesi, detaylı ceza uygulamaları bu
yöneticilerin tipik uygulamaları olacaktır.
Y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticiler
 "Çalışmak bir insan için oyun ve dinlenme kadar doğaldır. İnsan tipik olarak tembel
değildir. Gerekli ortamın yaratılması ile çalışma zevk haline getirilebilir. Gerekli
koşullar yaratıldığı takdirde insan öğrenmek ve daha fazla sorumluluk almak ister.
İnsan kendini kontrol ederek ve yöneterek örgütsel amaçlara katkıda bulunabilir."
 Y teorisi insancıl bir yaklaşımı, insanın sahip olduğu potansiyelin gerekli ortamın
yaratılarak geliştirilmesini esas alır. Bu teorinin varsayımlarını benimseyen bir
yönetici katılmacı-danışmacı bir yönetim tarzı sergileyecek ve sıkı kontrol yerine
astlarını geliştirmeyi amaçlayarak, kişinin motive olmasını sağlayacak şartlan
yaratacaktır.
Takım kültürü: İnsan kaynakları modeli
Robert Blake, Jane Mouton, Rensis Likert, Cryis Argyris ve Henry Mintzberg önemli
katkı yapan teorisyenlerdir.

Sistem-1, Sistem-4 modeli: (Rensis Likert)
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Etkin olan ve etkin olmayan örgütleri birbirinden ayıran yapısal ve davranışsal
faktörlerin neler olduğunu belirlemeye çalışmıştır. Yönetici davranışlarını sistem-1 ve
sistem-4 olarak gruplamıştır.
Bir örgütteki yöneticinin aynı zamanda lider özelliklerini de taşıması beklendiğinden
yönetici davranışı bir arada incelenen konular olmuştur.
 Burada sistem-1: İstismarcı, otokratik
 Sistem-2: Yardımsever, otokratik
 Sistem-3: Katılımcı
 Sistem-4: Demokratik olmak üzere gruplanmıştır.
Likert, organizasyon yapısını, klasik örgütteki gibi kişilerarası ast-üst ilişkileri yerine,
gruplar arası ilişkiler olarak ele alınmasını öngörür.
Likert, yönetici davranışlarının anlaşılması ve gruplanması ile ilgili geliştirdiği
modelde yönetici davranışları dört grup altında toplamaktadır.
Her grup belirli varsayımları ve davranışları içerir. Likert'e göre verimliliği yüksek
gruplar Sistem-3 ve Sistem-4 tipi yönetim altında ve verimliliği düşük gruplar ise
Sistem-1 ve Sistem-2 yönetim tipi altında toplanmaktadır.
Likert, Sistem-4 uygulamasını her yerde geçerli en etkin yönetim tarzı olarak sayar.
Likert, çalışanlara örgütsel süreçlere katılmanın önemini vurgulamıştır. Bu katılımın öncü
temel unsuru yönetim ve çalışanlar arasında destekleyici iletişimin geliştirilmesidir.
Likert, yöneticiyi çalışanlar ve örgütsel liderlik arasında ortak eleman olarak ele alır.
Yöneticinin işi, işçilerin mesajlarına örgütsel hiyerarşide yukarı doğru ve lider
mesajlarının hiyerarşide aşağı doğru kanallığını yaparak katılmacı yönetimi
geliştirmekdir. Bu yolla yönetici, örgütsel aktivitelerde işçileri kapsamak için iletişim
kurucu bir mecra-kanal işlevi görür.
Sömürücü-istismarcı otoriter örgütsel tarz (Sistem-1) en az etkili ve paradoksal olarak
en fazla formel örgütlerde kullanılmaktadır. Tarz, sıkı kontrol ve sert otoriteyi
karakterize eder.
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Çalışanlar ceza korkusu ile motive edilir. Örgütsel planlama ve karar vermede anlamlı
olarak çok az katılma fırsatı verilir. Bu tarz (Sistem-1) yönetim tam klasik teoriyi temsil
eder.
Bu tarzda yöneticiler ve astlar işbirliği ve yaratıcılığı geliştirme yerine birbirleri için
çukur kazarlar.
Yardımsever iyilikçi (Sistem-2) otokrasinin biraz yumuşatılmışıdır.
Çalışanlar örgütsel kararlara çok az katılırlar. Fakat yönetici onlara şikayet ve
kanaatlerini söylemelerine izin verir. Bu işçiler için korkutucu olabilir. Çünkü onların
geri bildirimi örgütsel faaliyetlerde minimum etkiye sahiptir. Bu anlayış yönetimde
manipule edici biçimdir.
Danışmacı örgütsel tarz (Sistem-3) yönetim ve çalışanlar arasında iletişim ve
işbirliğini

teşvik

der.

Fakat

yönetimin

işçilerin

doğru

örgütsel

kararlar

verebileceklerine olan güveni sınırlıdır.
Yöneticiler, büyük örgütsel kararlar vermeden önce işçilerden geri bildirim alırlar.
Çalışanlar birinci el enformasyon kaynaklarıdır. Fakat yöneticiler, işçilerin işlediği
enformasyonun

değerlendirilmesinde

ve

kullanılmasında

işçilerin

yargılarına

güvenmezler.
Likert, bu yaklaşımı (Sistem-3) sömürücü-istismarcı otoriter tarz (Sistem-1) ve
iyiliksever otoriter (Sistem-2) tarzdan daha açıklayıcı olarak karakterize eder. Fakat
işçilerin enformasyon vermeye sınırlı katılmaları söz konusudur.
Katılmacı örgütsel tarz (Sistem-4) Likert'e göre en etkili tarzdır.
İşçiler örgütsel amaçların ve kurumların oluşturulmasına tam katkı vermek için teşvik
edilir.
Yöneticiler, örgütü yönetmek için işçilerin fikirlerine ve geri bildirimlerine bağlı
olarak bir hayli işçileri destekleyicidirler.
Bu tarz, en yüksek örgütsel performansı sağlayacaktır. Çünkü işçiler ve yönetim
benzer biçimde birbirlerini ve örgütü tanıyacaklardır.
Örgütsel dizayn faktörleri ve yapılandırma: (Henry Mîntzberg)
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Henry Minzberg'İn etkisi hızla yayılmıştır. En önemli çalışması, örgütsel dizaynın
durumsal konfigürasyonudur.
Mintzberg etkili yapılandırma, dizayn faktörleri arasında koordinasyon olması
gerektiğini savunmuştur.
Örgüt, amaçlarını farklılaştırma ve benzeşme durumlarını nasıl başaracaktır?
Bu benzeşme ve farklılaşmada dizayn faktörleri
 İşte uzmanlaşma,
 Davranış biçimlendirilmesi
 Eğitim ve fikir aşılamaları,
 Birim gruplama,
 Birim büyüklük,
 Planlama ve kontrol sistemleri.
Mintzberg beş yapısal konfigürarasyon (biçim) hedeflemiştir
 1) Basit yapı: Stratejik tepenin merkezileşme içinde karar vermeye egemen olduğu
zaman gerçekleşir.
 2) Makine Bürokrasisi: Süreçler standartlaştırıldığı zaman büyük bir çekim gücüne
sahiptir. Diğer bir İfade ile, plancılar, iş programcıları ve muhasebeciler gibi
teknisyenlerin etkilemeye büyük gayret sarfettiği zaman gerçekleşir.
 3) Profesyonel bürokrasi: çalışanların çoğunluğu ve ürün üreten personel temel
merkez olduğu zaman becerilerin ve yeteneklerin değerlendirilmesi ve göreceli olarak
çalışma şartlarında otonomi (özerklik) söz konusudur.
 4. Bölümlenme biçimi: Orta kademe yöneticiler, kendi alanlarını kontrol etmek, kendi
kararlarını verdiği zaman gerçekleşir.
 5) Adhokrasi: karar verme ve güç kullanımı ademi merkezileştiği ve uzmanlıkları
nedeniyle destek personelinin etki kazandığı zaman ve işbirliği etkili olduğu zaman
gerçekleşir.
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İnsan kaynakları modelinde kültür, yukarıdan aşağıya doğru zorla kabul ettirilmiş
olarak görülebilecek bir şey değildir.
Modelin kalitesini belirleyen katılımdır ve katılma alt grubun belirlenebilirliğinin
başlangıcını oluşturur.
Bu modelle, artık işçiler çocuk değildir. Onlar, olgun katkı vericilerdir. Artık makine
dişlilerinin bir parçası olarak (klasiklerde olduğu gibi) görülmezler.
Kültürel Yaklaşımın nedenleri
 Örgütler hakkında yüzlerce yıldır gelişen düşünceler,
 İşyerinin fazla mekanize ve aşırı kontrolünü öngören yaklaşımlara tepkiler,
 Aşırı kontrol ve mekanikleşme modellerinden geniş ölçüde uzaklaşma; örgütsel
dizayn, yönetsel kontrol ve iletişimin rolü alanlarındadır.
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Uygulamalar

1. Kültürel yaklaşıma örnek veriniz.
2. X ve Y kuramına uygun birer örneği açıklayınız.
3. Likert’in en demokratik modelini anlatınız neden?
4. Adhokrasiyi açıklayınız.
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Uygulama Soruları

1. Mintzberg beş yapısal konfigürarasyon (biçim)leri nelerdir?
2. Kültürel yaklaşımın nedenleri nelerdir?
3. X ve Y kuramları neyi anlatır?
4. Rensis Likert’in sistem modelleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İnsan kaynakları yaklaşımı, katılımcı yönetim yaklaşımı, X ve Y kuramları ile
Likert iletişim sistemleri ele alınmıştır.

81

Bölüm Soruları
1. Klasik teori ve insan ilişkileri teorisi arasında köprü olan teorisyen kimdir?
a) Cris Argyris
b) Joseph Nye
c) Mary Parker Follet
d) E. Bernays
e) Vincent Hazleton
2. Sistem-1, Sistem-4 modelinin öncüsü kimdir?
a) Rensis Likert
b) Jarim Kim
c) Liang Ma
d) Pamela Jo Brubaker
e) Christopher Wilson
3. “Danışmacı örgütsel tarz yönetim ve çalışanlar arasında iletişim ve işbirliğini teşvik der.
Fakat yönetimin işçilerin doğru örgütsel kararlar verebileceklerine olan güveni sınırlıdır.” Bu
yaklaşım hangi sistemde yer almaktadır?
a) Sistem-2
b) Sistem-3
c) Sistem-4
d) Sistem-1
e) Sistem-5
4. “Katılmacı örgütsel tarz Likert'e göre en etkili tarzdır.” Bu yaklaşım hangi sistemde yer
almaktadır?
a) Sistem-1
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b) Sistem-2
c) Sistem-3
d) Sistem-4
e) Sistem-5
5. Aşağıdakilerden hangisi benzeşme ve farklılaşmada dizayn faktörlerinden biri değildir?
a) İşte uzmanlaşma,
b) Birim gruplama
c) Birim büyüklük
d) Planlama ve kontrol sistemleri
e) İstatistik değeri
Cevaplar: c, a, b, d, e

6. Sürdürülebilirlik Mintzberg’in beş yapısal konfigürarasyon (biçim)lerindendir.
a.Doğru( )

b) Yanlış ( x )

7. Entropi örgüt amaçlarını farklılaştırma ve benzeşme durumlarında dizayn faktörlerinden
değildir.
a.Doğru( x )

b) Yanlış ( x )

8. Likert’in Sistem 2 modeli katılımcıdır.
a. Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

9. X kuramına göre insan çalışkandır ve özgür kalmalı ve kendini ifade etmelidir.
a)
10.

Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

Adhokrasi bürokrasinin tam olarak tersidir. Yönetimin klasik prensiplerini gözardı

eder.
a) Doğru

(x)

b) Yanlış ( )
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5. BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM

84

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Bu bölümde farklı örgütsel iletişim sistemleri çerçevesinde yönetici özellikleri,
bütünleşik kurumsal iletişim ve unsurları, kimlik ve imaj oluşumu konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Chester Barnard’a göre yöneticinin fonksiyonları nelerdir?
2. Kurumsal kimlik ve imaj arasındaki farklar nelerdir?
3. Olumsuz entropi nedir?
4. Örgütsel analiz nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Farklı

örgütsel

sistemleri

çerçevesinde çerçevesinde yönetici

yönetici

özellikleri, özellikleri, bütünleşik

bütünleşik
iletişim

iletişim Örgütsel iletişim sistemleri

Çeşitli kuramsal bilgiler ve
uygulamalar
gerçekleştirilerek.

kurumsal kurumsal iletişim ve
ve

unsurları, unsurları, kimlik ve imaj

kimlik ve imaj oluşumu

oluşumu hakkında bilgi
sahibi olmak, karşılaştırma
yapmak.
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Anahtar Kavramlar
 Paradigma: Model ya da kuramsal çerçeve anlamında kullanılabilen bir terimdir ve
göstermek, anlaşılır kılmak, örnek teşkil etmek, sınırları belli olan ön bulgu ve genel
anlamında da dünya bakışı anlamlarına gelir.
 Olumsuz entropi:

Örgütlerin

bir

sona

gideceği

doğa

yasasıdır.

Entropiyi önlemek zorundadırlar. Örgütler, çevrelerinden daha çok enerji

alıp

depolamalıdırlar. Bilgi girdisi, geri bildirim ve kodlama süreci vardır.
 Farklılaşma: Açık sistemler farklılaşma ve ayrıntılara gitme yönünde gelişirler.
 Eşsonuçluluk: Sistemin değişik ön koşullarından değişik yollardan giderek aynı
sonuca ulaşmasıdır.
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GİRİŞ
Bu bölümde farklı örgütsel iletişim sistemleri çerçevesinde yönetici özellikleri, bütünleşik
kurumsal iletişim ve unsurları, kimlik ve imaj oluşumu ele alınacaktır.

5. BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM

Farklı örgütsel iletişim sistemleri çerçevesinde yönetici özellikleri
Barnard örgütü, "Aralarında sistematik ilişkiler bulunan, fiziksel, biyolojik, psikolojik
ve sosyal öğelerden oluşan bir sistem olarak" nitelendirmiş ve "iki ya da daha fazla
bireyin faaliyetlerinin bilinçli olarak koordine edildiği işbirliği sistemi olarak"
tanımlamıştır.
Örgütün ortaya çıkması için gerekli koşullar: ortak amaçlar, işbirliği arzusu, ve
haberleşme. Örgütün yaşama ve gelişmesi için, bu koşullara, etkinlik ve verimlilik
koşulunu eklemiştir.
Etkinlik; amaçları gerçekleştirme derecesi;
Verimlilik, "örgüt üyelerinin amaçlara katkıda bulunmalarını sağlamak ve devam
ettirmek" olarak belirlenmiştir.
Verimliliğin sağlanmasını "katkı-tatmin" kavramına dayandırmıştır. Etkinlik ve denge
Barnard'da motivasyon sorunu haline gelmektedir.
Barnard, sistem yaklaşımını benimsemiş olarak örgütü daha büyük bir üst sistemin alt
sistemi olarak görmüş ve alt sistemleri de, fiziksel, sosyal, biyolojik ve bireysel
sistemler olarak değerlendirmiştir.
Örgütün alt sistemlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bu yüzden örgütün bir
bütün olarak ele alınmasını ileri sürmüştür.
İlk insan ilişkileri teorisyenlerinden olan Barnard’a göre, yöneticinin birincil rolü,
iletişimci-iletişim kurucu olmaktır.
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Örgüt üyeleri arasında iletişim kurucu bir bağ olarak örgüt liderini (yöneticiyi)
belirlemiştir. Yönetici, örgütün bütün düzey ve bölümlerini temsil eden örgüt üyeleri
arasında işbirliğini sağlamak için iletişimi kullanmalıdır.
Barnard iletişimi, örgütün en temel unsuru olarak ele almıştır.
Amaçlarına ulaşmak için devamlı değişen çevreye adapte olmaya çalışan, etkileşim
içinde olan parçaların karşılıklı bağımlılık içinde olduğu örgütleri temsil eder.
Örgütleri teşkil eden bazı temel unsurlar: bireysel örgüt üyeleri, yapısal ve fonksiyonel
gruplar (bölümler veya çalışma birimleri) örgütsel teknolojiler ve malzemelerdir.
Sistemin bütün parçaları, örgütsel aktivitelerin performansı içinde birbirine bağlıdır.
Örgütler sistemlerdir. Her sistem dış çevreden kaynaklar veya girdiler alır. Bu kaynak
veya girdileri işler, ürünler veya çıktılar olarak tekrar dış çevreye ihraç ederler.
Bir sistemin çıktısı asla girdiyle aynı değildir. Örgütler girdileri işlemek için bazı
işlemler yaparak örgütün amaçlarına ulaşmasına yardım edecek çıktıları yaratırlar.
Bütün sistemin unsurlarının koordine edilmiş ve birleştirilmiş faaliyetleri sistem
çıktıları için sinerji yaratır. Sinerji, sistemin hammaddelerini yararlı bitmiş ürünlere
dönüştürmesini sağlar.
Sistem: Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir
bütündür. Sistem ya da örgüt çevresinden aldığı hammaddeleri bitmiş ürünler haline
dönüştürerek amaçlarına ulaşır. Bu da dönüştürme modeli olarak bilinir.
Her sistem çevresinden müşteri, para, teknoloji, malzemeler, yiyecek, personel gibi
hammaddeleri ithal eder, içinde işler ve perakende mallar, eğlence, işlenmiş
enformasyon, hizmet edilen tüketiciler gibi çevresine ihraç eder. Her bir parçanın
içinde, sistem ve çevresi arasında iletişim vardır. Bu iletişim, sistemin muhtelif
parçalarına koordinasyon olanağı sağlar. Verimli aktivite dengesini sürdürmek için
her departman diğerine geri bildirim gönderir.
Çevre, sistemi çevreler ve sistemin amaçlarını ve faaliyetlerini etkiler. Her sistem
yaşamak için çaba gösterir. Hatta çevresel talepler yaşamını tehdit etse bile.
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Her sistem kaçınılmaz olarak dağılmaya gider. Örgütleme süreci ve organizasyonu,
sistemin varlığına yönelmiş bu doğal tehlikeye karşı direnmek için kullanılır.
Sistem açıklığı, örgütün çevresine cevap verme derecesini kapsar. Her sistem
çevresinden etkilenir ve çevresini etkiler.
Sistem, daha büyük bir sistemin alt sistemidir. Onun üst sistemi, entropiye direnmek
için daha büyük sistem oluşturmak ve diğer sistemlerle birlikte çalışmalıdır. Sistemin
göreceli olarak çevreye açık ve göreceli olarak çevreye kapalı olması haline göreceli
açıklık denir.
Sistemler çevreye göreceli açıklık ile göreceli kapalılık arasında yayılırlar. Yaşayan
hiç bir sistem çevreye kapalı değildir. Sistemler, çevrelerine verdikleri enformasyon
miktarına göre göreceli olarak çevrelerine kapalı ya da açıktırlar.
Kurum ya da örgüt üyeleri, temel örgütsel enformasyonu çevrelerine stratejik olarak
iletmekte akıllı davranırlar. Enformasyon verme ve almada tümüyle açık veya kapalı
olma tavsiye edilmemektedir. Örgütün üyeleri için geleceğe dönük planlar yapmak
için çevrelerinde neler olup bittiğinden haberdar olmaları önemlidir.
Çevresel değişmelerde örgüt veya kurum, faaliyet ve kaynaklarında değişikliğe
gitmelidir.
Enerji alma: Açık sistemler dış çevreden enerji alırlar.
Enerji işleme: Açık sistemler topladıkları enerjiyi dönüştürürler.
Çıktı: Açık sistemler dış çevreye bir ürün çıkarırlar.
Doğrusal özellik: Enerji alır, işler ve tekrar çevreye verirler .Bu bir döngüdür.
Olumsuz entropi:

Örgütlerin

bir

sona

gideceği

doğa

yasasıdır.

Entropiyi önlemek zorundadırlar. Örgütler, çevrelerinden daha çok enerji

alıp

depolamalıdırlar. Bilgi girdisi, geri bildirim ve kodlama süreci vardır.
Oturmuş durum ve dinamik denge,
Farklılaşma: Açık sistemler farklılaşma ve ayrıntılara gitme yönünde gelişirler.
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Eşsonuçluluk: Sistemin değişik ön koşullarından

değişik yollardan giderek aynı

sonuca ulaşmasıdır.
Sistem yaklaşımında merkezi analiz birimi, insan ilişkileri teorisinde olduğu gibi
bireysel örgüt üyesi değildir.
Fonksiyonel örgütsel birimlerin karşılıklı bağımlı aktiviteleridir.
Örgütler için sistemler teorisi yaklaşımının temel unsuru, örgütsel aktivitelerin başarımında
sistem birimlerinin fonksiyonel entegrasyonudur
Örgütsel analiz ve örgütsel iletişim için sistem teorisinin dört önemli anlamı (kapsamı) vardır
 Karşılıklı bağımlılık
 Açıklık
 Mikroskopik ve makroskopik analitik çevre
 Örgütsel adaptasyon ve inovasyon (yenilik)
BÜTÜNLEŞİK KURUMSAL İLETİŞİM
Bu bölüm bütünleşik kurumsal iletişime giriş niteliğindedir. Asıl açılım 7. Bölümde
yapılacaktır.
Her türlü farklı içsel ve dışsal iletişim formunun koordinasyonunun bütünleşik bir yaklaşım
içinde uygulanması gerekir. Bunlar; örgütsel iletişim, yönetsel iletişim ve pazarlama
iletişimleridir. Ortak bir sembolizm politikası içerisinde içsel ve dışsal iletişim birbirine
bağlanır. Üniformalar, masa örtüleri, mimari özellikler, iç dekorasyon, dış görünüm, tanıtım
materyalleri, logolar, markalar, el kitapları ve kataloglar, yazışma biçimleri ve tarzları ortak
bir anlayış biçiminde birleştirilerek sunulmalıdır. Bunun için örgütün ya da kurumun formel
yönünün yanı sıra informel yönünde anlaşılarak bir tutarlılık içinde görünmesi gerekir.
Gönderilen mesaj algılanan mesaj değildir.
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Kurumsal iletişim
Bir örgüt ya da kurum tarafından ilgili hedef gruplara yöneltilmek için üretilen bütün
iletişime bütünleşik yaklaşımdır. İletişimin her bir cümlesi kurum kimliğini vermeli ve
vurgulamalıdır. Diğer bir tanıma göre kurumsal iletişim: Bir firma ya da işletme
tarafından planlanmış amaçlarına ulaşmak için yaratılan toplam iletişimdir.
Kurumsal iletişim konusunda yapılan çalışmalar: Strateji-Kimlik-İmaj

kavramları

kapsamında ele alınır.
Strateji ile kurumsal iletişimin merkezi görevleri,
Kimlik, firmanın markaları arkasındaki profili
İmaj, iletişimin örgütlenmesini belirtir.
Bu üç kavram, bir örgüt tarafından yaratılan içsel ve dışsal toplam iletişimin "ortak bir
başlangıç noktasında" uyumlaştırılmasına ve bütünleştirilmesine hizmet eder.
Profesyonel seviyedeki çalışmalar, popülaritesi nedeniyle imajı öne çıkarmaktadırlar.
Halbuki imaj diğer iki kavramla (Strateji ve kimlikle ) birlikte düşünülmedikçe bir
kıymeti yoktur. Çünkü sebep sonuç ilişkileri ile birbirlerine bağlıdırlar.
Kurumsal kimlik
İmaj ve kimlik kurumsal iletişim stratejisini tanımlamak ve belirlemek için genellikle
kullanılır.
İmaj, hedef gruplar tarafından algılanan kurumsal bir görünümdür.
Kimlik, kurumun ya da örgütün kendini grup ya da dinleyicilerine sunum biçimi
olarak kabul edilmektedir.
Bir örgüt ya da firmanın kendini içsel ve dışsal olarak ifade etmek ve davranış
göstermek için stratejik olarak planlayıp, operasyonel olarak uyguladığı, uzun dönemli
amaçlardır.
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Kurumsal kimlik: Örgüt ya da kurumun kendini çalışanlarına, müşterilerine,
finansman sağlayanlara, paydaşlarına ve halka sunmak için kullandığı betimleme
metotlarının tümüdür.
Örgütsel birimlere göre kurumsal kimlik, tasarım, kültür ve iletişim uyumlaştırma
metotlarının tümüdür.
MORI'in Avrupa ülkelerinde yaptığı bir araştırmasına göre (London, 1993) farklı
tanımlarla, birlikte halen bir anlaşmanın olmadığı görülmektedir.
İngiltere'de kurumsal kimlik "kurumsal iletişim veya tasarımı" olarak görülürken
Almanya ve Avusturya'da "toplam içsel ve dışsal imaj" olarak ve İspanya ve
İskandinav ülkelerinde ise "dışsal imaj ve kurum kültürü" olarak tanımlanmaktadır.
Yöneticiler kullandıkları medyada kurumsal kimliği üç türde ifade edebilirler.
Davranış: İçinde kurum davranışı olarak kurum kimliğinin yaratıldığı en önemli ve en
etkili ortamdır. Hedef gruplar kurumu davranışlarına göre yargılayacaklar.
Bununla birlikte, semboller ve/veya iletişim araçları ile örgütsel davranışın belli
görünümlerinin vurgulanması mümkündür.
İletişim: sözlü ve sözsüz mesajların gönderilmesi kast edilmektedir. Bu, en esnek
kurumsal kimlik enstrümanıdır ve çok hızlı bir şekilde taktiksel kullanıma sokulabilir.
İletişimin esnekliği, doğrudan bir şekilde hedef gruplara gönderilebilen, soyut ve genel
işaretlere (signals) dayanmasındandır.
Örneğin örgüt ya da kurum hedef gruplarını yaratıcılığı ve yenilikçiliği konusunda
bilgilendirebilir.
Sembolizm:
Örgütün simgelerinin Kurum kimliğinin diğer ifadeleri ile uyumlaştırılması gerekir.
Örgütün neye dayandığının ya da anlamlarının açık göstergelerini verir.
Kurumsal kişilik merkezde olmak üzere kurumsal davranış, iletişim ve sembolizm
örgütsel kişiliğin araçları olarak işlev görürler.
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Bunların dışsal ve içsel çevreye yansımaları ise kimlik kavramı altında örgütsel imajı
meydana getirirler.
Kişilik: örgütün kendini algılayışıdır. Kendi farkındalığını ve kendini iyi tanımasını
ifade eder.
Kurumun

davranışı,

iletişimi

ve

simgeleri

içinde

kendini

açıklıkla

ifade

etmesi için gerçek durumun açık bir resmine sahip olması gerekir.
Kimlik ve imaj dış çevredeki ana paydaş gruplar içinde yer alan, yerel özellikler,
rakiplerin davranışları, sosyo demografik trendler tarafından etkilenir.
Teoriler kısmında verildiği gibi örgüt kültürü "örgütün gerçekten ne olduğudur" ve
kurum kimliği sembolizm, İletişim ve davranışın bütün ifade biçimlerini kapsar ve bu
araçlar yoluyla örgütün kişiliği "gerçekten ne olduğu" ortaya çıkarılır.
Kişilik ise "örgütün ya da kurumun benzersizliği" olarak tanımlanır. Benzersiz bir
karakteri belirlemek kolay değildir. Diğer bir ifade ile kurum X kurum Y'den farklıdır
ve en azından bu hedeflenir.
Kimlik konusunda iki önemli unsuru ortaya çıkarmıştır.
Kurumun kendini ifadesinde
a) Stratejik olarak planlanmış olmak
b) Operasyonel olarak kullanılabilir olmak.
İki kimlik yaklaşımından söz edilebilir. Biri arzu edilen kimlik ki onun için çaba
gösterilir, diğeri ise pratikte örgütün ne olduğunu gösteren gerçek kimliktir.
Aynı ayırım, kimliğe dayalı olarak imaj için de yapılabilir. Aslında bir örgütün
kimliğini ortaya çıkarmak için aktivitelerine yönelik olarak kim, kime, ne, ne zaman,
nerede, nasıl ve niçin sorularını sormak gerekir.
Kimlikler kendi içinde sınıflanabilir.
Monolitik kimlik: Bütün örgüt aynı görsel sembolleri ve simgeleri kullanır.
Destek (endorsed) kimliği: Şubeler kendi tarzlarına sahiptir fakat ana firma daima
zeminde olarak şubelerin arkasında bulunur.
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Marka

kimliği:

Şubeler

ve

ürünler

kendi

tarzlarına

sahiptir.

Markalar

arasında ilişki yokmuş gibi sunulur.
Kimlik stratejileri finansal yönelimli, örgüt yönelimli ve iletişim yönelimli olabilir.
Ana örgütün ya da kurumun görünürlüğü anlam yönetimini etkiler.
İmaj: İnsanların hatırlayacağı, ilişki kuracağı ve tanımlayacağı bir nesne veya nesneler
yoluyla anlamlar seti oluşturmaktır.
Bu, kişinin inançları, düşünceleri, duyguları ve nesne ile ilgili izlenimlerinin etkileşmesi
yoluyla gerçekleşir.
 Örgütün ya da kurumun dinamik ve değişken çevrede İletişim stratejisini, kişiliğini
kimliğini ve imajını, örgütsel iletişim, yönetsel iletişim ve pazarlama iletişimi
bağlamında bütünleştirmesi gerekir.
 Önemli sorun, kimin iletişimin koordinasyonunu ve entegrasyonunu sağlayacağıdır.
Bunun anlamı, örgütün stratejisi, örgütsel yapı ve tüm iletişim stratejisinin
uygulanması arasında başarılı bir ilişki kurmak için etkin ve etkili bir karar verme
sürecinin oluşturulmasıdır.
Kurumsal İletişim Yönetimi Van Riel’e göre 3 ana unsura ayrılır;
 Yönetim iletişimi
 Örgütsel iletişim
 Pazarlama iletişimi

(Bu 3 bölümle ilgili ayrıntılı açıklamalar daha ileriki

bölümlerde yapılacaktır.)
Kurumsal iletişim ile uğraşacak birimin her türlü enformasyona ulaşma ve karar verme
gücüne sahip olarak, içsel ve dışsal alt sistemler olarak birbirine bağlanarak bütünleşik bir
iletişim ve koordinasyonu sağlamak için bütün iletişim kanallarına ulaşma gücü olması
gerekir. Bu da ancak örgüt felsefelerinin ışığı altında yapılanacak bir örgütsel iletişim
stratejisi ve ona bağlı olarak yapılandırılacak kimlik ve imaj çalışmaları ile mümkün olabilir.
Rol ve işlevler ancak stratejik yaklaşım altında ayrıştırılabilir. Örgütlerin içinde halkla
ilişkiler bir iletişim çıktısı olarak görülmektedir. Sadece programlanmış eylemler üzerinde
değil, programlanmamış politika kararları üzerinde de çalışmalıdır. Ancak bu kurumun
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benimsediği örgütsel felsefelerine bağlıdır. Endüstri uygulamalarında üretim, pazarlama,
finansal planlar görülür fakat bir bütünleşik kurumsal iletişim planından söz edilmez.
Halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi
Halkla ilişkiler için başlıca beş görev alanı belirlenmektedir:
 Toplum içinde örgüt ya da kurumun pozisyonunun tayin edilmesi
 Halkla ilişkiler politikalarının formülasyonu ve oluşturulması
 Halkla ilişkiler stratejilerinin geliştirilmesi ve seçimi,
 İçsel ve dışsal halkla ilişkiler programlarının yapılandırılması ve uygulanması:
Örgütün dışsal tanıtımı sunumu, medya ilişkileri oluşturmak, izlemek, kişisel temsil
ve sponsorluk
 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Örgütler dizayn edilirken işlevleri dikkate alınarak tasarlanırlar. Örneğin, bir üretim
işletmesi için üretim işlevi ve pazarlama işlevleri tekel fonksiyon ve buna karşılık
finans-muhasebe ve halkla ilişkiler ikincil işlevler (yardımcı hizmetler) olarak kabul
edilir. Fakat özellikle örgütsel kültür teorisini esas alan uygulama yaklaşımlarında temel
işlev iletişimdir. İletişim ile anlam ve birlik oluşturulur. Bu yapılanmalar içinde, klasik
hiyerarşik yönetim biçimi değişmektedir. Örgütler katılım merkezli olmaktadır.
Pazarlama iletişimi, fonksiyonel pazarlama yönetim alanının önemli bir parçasıdır.
Birincil süreçlerde icra ve sorumluluk sahibidir. Halkla ilişkiler açısından örgüt
şemasındaki ideal pozisyon, departman olarak icrası beklenen görevlerin doğası ve
ölçeğine bağlıdır. Pazarlama iletişimi için politika saptama ve formüle etmeye,
pazarlama iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilave olarak, etkilerini
değerlendirmelidir. Kotler'e göre, iletişim yöneticisi kitle iletişimi ve promosyonu ile
uğraşmalı, medya ve duyurum üzerinde uzmanlaşmalıdır. Örgüt kültürünün tayin
edilmesi örgütün enformel iletişiminin araştırılması ve açıkların formel iletişimle
kapatılması, enformel iletişimin örgütsel yaratıcılıkta kullanılması da halkla ilişkilerin
görevidir.
Halkla ilişkilerin görevleri arasında mesajların yapılandırılması için en etkili tarzların
araştırılması, örgütün gerçek görüntüsünün saptanması, ait olma duygusunun yaratılması ve
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içsel iletişimin etkinleştirilmesi, örgüt kültürüne uygun olarak simgelerin belirlenmesi ve
dışsal çevre değişmelerine bağlı olarak gerekli uyarlamaların yapılması, iletişim
politikalarının ve planlarının oluşturulması ve nihayet erken uyarı sistemi olarak işlev görmesi
de söylenebilir.
Dört tip pazarlama örgütlenmesi vardır. Bu dört tür içinde pazarlama iletişimi
ya bir uzmanlık alanı olarak ya da toplam pazarlama iletişiminin entegre bir
parçası olarak görülür. Bu örgütlenmeler şu başlıklarla belirtilebilir.
 İletişim, artık sadece pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler ile sınırlanmıyor. Diğer
fonksiyonel bölümler de iletişimin öneminin farkına varmaya başlamıştır.
 İnsan kaynakları yönetiminde işe alma ve becerikli personele ulaşmak için bir
yönetim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
 İş gücü pazar iletişimine ilave olarak, insan kaynakları yöneticileri, birincil iş
süreçlerinin kalitesine ulaşmak ve kaliteli iş yaratmak için içsel motivasyon
programları ile ilgilenmektedirler.
 Finansman yöneticileri, kurumun yaşamında hayati önemi olan fonlara ulaşmak,
onları elde etmek amacıyla iletişimle uğraşmaktadırlar. Dışsal yatırımcı İlişkilerine
ilave olarak, finansal yöneticiler, içsel kontrol amacıyla doğru veri girişini teşvik
etmek, finansal olarak oto kontrolü sağlamak için iletişimi kullanmaktadırlar.
 Üretim bölümleri, orta üretim yapan firmalarla iletişim kurmak, bilgi paylaşmak,
hammadde sağlayıcıları ilişkilerini geliştirmek için iletişimi kullanmaktadırlar.
 İnsan kaynakları ve finansman yöneticileri kendi alanlarındaki iletişimin tüm
sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu iletişim fonksiyonunun ademi merkeziyetçiliğini
içermemektedir. Hemen hemen daima kurumsal düzeyde halkla ilişkiler
departmanları kurum içinde çalışan diğer bölümlerin iletişimine destek vermektedir.
Bunu yapabilmesi için kurum içindeki bölümlerin işlevlerini iyi tanıması
gerekmektedir.
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Kurumsal İletişime ilişkin önemli bilgiler:
Fonksiyonel yönetim alanındaki yöneticilerin araçları arasında iletişimin profesyonel
kullanımının bilinçli olması gerekir. Bölüm yöneticileri kendi alanlarının uzmanları oldukları
gibi iletişim alanının uzmanları değildirler. Sadece içsel ve dışsal olarak iletişimi nasıl
kullanabileceklerine ve nasıl etkili olabileceğine ilişkin bilgiye ihtiyaçları vardır. Bütün
örgütsel boyut içinde iletişim politikasının merkezi olarak uygulanması gerekir. Yönetim
tarafından farklı bölümlerin iletişimi koordine edilmelidir.
Halkla ilişkiler ve pazarlama kampanyaları:
Teşhis, amaç, strateji, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Bu yaklaşım hem
akademisyenler hem de endüstri uygulayıcıları tarafından benimsenmiştir. Burada yapılması
gereken ortak başlangıç noktasını tayin etmek için dış çevreden toplanan bilgilerin analiz
edilerek amaçlar doğrultusunda gruplanması ve Stratejik işletme planlarının hazırlanmasıdır.
Stratejik işletme planının amaç ve ana işlevlerine göre iletişim planı yapılandırılır. Örgütsel ya
da kurumsal strateji, beş fonksiyonel yönetim alanı olan pazarlama, üretim, insan kaynakları,
yönetimi, finans, örgüt ve enformasyon alanlarından elde edilen stratejik plan girdileri
tarafından tayin edilir. Her bir bölümün iletişim stratejisi yönünden talepleri vardır.
Stratejik örgütsel plan fonksiyonel alanlara dönüştürülür ve onun içinde de iletişim
planı oluşturulur. Diğer bir ifade île, stratejik planlar fonksiyonel planlara ve onlar da
operasyonel planlara dönüştürülür.
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Uygulamalar
1. Farklı yönetici özelliklerini karşılaştırmak.
2. Kimlik ve imaj unsurları bağlamında kurumları incelemek.
3. Strateji oluşturmak için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiği konusunda
alıştırmalar yapmak.
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Uygulama Soruları
1. Kurumsal strateji nasıl yapılandırılır?
2. Kurumsal İletişim planının evreleri nelerdir, bir örnek veriniz.
3. Yönetici fonksiyonları nelerdir açılayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde farklı örgütsel iletişim sistemleri çerçevesinde yönetici özellikleri, bütünleşik
kurumsal iletişim ve unsurları, kimlik ve imaj oluşumu ele alınmıştır.

Bölüm Soruları
1. Örgütsel analiz ve örgütsel iletişim için sistem teorisinin dört önemli anlamı (kapsamı)
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Sistem zaafı
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b) Karşılıklı bağımlılık
c) Açıklık
d) Mikroskopik ve makroskopik analitik çevre
e) Örgütsel adaptasyon ve inovasyon (yenilik)
2. “………… iletişimi, örgütün en temel unsuru olarak ele almıştır.” Cümledeki boşluk
aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Chomksy
b) Louis Pasteur
c) Barnard
d) Lazersfeld
e) Haung
3. “Sistemin değişik ön koşullarından değişik yollardan giderek aynı sonuca ulaşmasıdır.” Bu
ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enerji alma
b) Enerji işleme
c) Çıktı
d) Eşsonuçluluk
e) Doğrusal özellik
4. Aşağıdakilerden hangisi örgütleri teşkil eden bazı temel unsurlardan biri değildir?
a) Bireysel örgüt üyeleri
b) Yapısal ve fonksiyonel gruplar
c) Örgütsel teknolojiler
d) Malzemeler
e) Yaklaşımlar
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5. "………… örgüt üyelerinin amaçlara katkıda bulunmalarını sağlamak ve devam ettirmek
olarak belirlenmiştir.” Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Etkinlik
b) Verimlilik,
c) Güvenilirlik
d) Geçerlilik
e) Algılama
Cevaplar: a, c, d, e, b
6. Örgüt ve iletişim içinde gücün kötüye kullanımı üzerinde odaklanan düşünce eleştirel
teorinin özelliklerindendir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. İtibar yönetimi kurumsal iletişimin sembolik kullanımına örnektir.
a)Doğru

b) Yanlış

8. Örgütsel iletişim genelde iç katılımcılar tarafından harekete geçirilir.
a)Doğru

b) Yanlış

9. Kurumsal iletişim kurum kimliğinin unsurlarındandır.
a)Doğru

b) Yanlış

10. Kurumsal davranış kurum felsefesinin somutlaşmış halidir.
a)Doğru

b) Yanlış

104

6.STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iletişim sistemi ve bütünleşik iletişim yapısı ile kurumsal marka ve iletişim
konuları ele alınacaktır.
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6.1.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bütünleşik kurumsal iletişim nedir?
2. Kurumsal marka neden önemlidir?
3. Kurumsal marka stratejisi nasıl yapılandırılır?
4. Stratejik kurumsal iletişim planı nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
İletişim sistemi ve

Bu bölümde İletişim sistemi Konu

bütünleşik iletişim yapısı ile

ve bütünleşik iletişim yapısı okunarak

kurumsal marka ve iletişim

ile

kurumsal

marka

ile

ilgili
ilgili

literatür
örnekler

ve incelenecektir.

iletişim stratejilerine vakıf
olmak.
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Anahtar Kavramlar


Araçsal kullanım: Kuramın araçsal kullanımı, kuramın geleneksel
kullanımı ile ilgilidir. Kuram ve araştırmanın yönetim ile ilgili problemlere
doğrudan ve araçsal olarak akılcı çözümler sağlamasıdır. Bu tip bir kullanım
kurumsal iletişimde oldukça seyrektir. Çünkü bu tip kuramlardan sadece çok
azı pratikteki eylemleri herhangi bir yoruma ya da uygulayıcı tarafından bir
adaptasyona gerek kalmadan uyarlanabilir. Bu tip kullanıma örnek olarak fizik
ve mühendislik uygulamalarını verebiliriz. Çünkü bunlar, sürece bağlı ve kural
bazlı bilgilerdir.



Kavramsal kullanım: Kuramların kavramsal kullanımı demek, kuramın
fikirler, problem tanımları, yorumsamacı şemalar sunarak uygulayıcıların
gerçek

dünyanın

problemlerini

anlamalarını

sağlamasıdır.

Kavramsal

kullanımın etkisi daha dolaylı ve araçsal kullanımdan daha yaygındır.
 Sembolik kullanım: Kurumsal iletişim kuramlarında yer alan terimlerin
sembolik ve retorik değerleri nedeniyle uygulayıcılar tarafından, eylemlerini
meşrulaştırmak ve üst yönetimi memnun etmek amacıyla kullanılmasıdır.
 Paydaş (stakeholder): Para yatırmış olması nedeniyle belirli bir örgüt, proje,
sistem ve benzeri bir yapının üyelerinden biri.
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GİRİŞ
Bu bölümde İletişim sistemi ve bütünleşik iletişim yapısı ile kurumsal marka ve
iletişim konuları ele alınacaktır.
6.STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİM
Bütün iletişim biçimlerinin koordinasyonunu anlatır.
 Bir örnek tarzın kullanılması
 İletişimde ortak başlangıç noktası içinde çalışılması
 Sıkı bütçe kontrolleri ile karar vermenin yönlendirilmesi
 Tarafların hayati iletişim kararlarında toplantı yapmak ve pazarlık etmek ya da üç
faktörden esas alarak kurum kimliğini ve örgütsel iletişimin doğrultusunu saptamak.
iletişimde karar vermenin koordinasyonu
Toplam iletişim çıktılarını uyumlaştırmak için Amerika ve Avrupa’nın büyük finansal
kurumları çok çeşitli koordinasyon sistemlerini bir arada kullanırlar. Bir kişi
tarafından koordinasyon, (küçük örgütlerde sınırlı iletişim departmanlarının olduğu
örgütlerde) Ortak iletişim politikasının yönlendiriciliğinde bir yönetim komitesi
tarafından koordinasyon, (bütün taraflar komitede temsil edilir-bazen ticari işlevlerin
yöneticileri de katılır) Geçici toplantılarda yapılan koordinasyon problem ortaya
çıktığında ve kolektif olarak çözümü gerektiğinde toplantı organize edilir ve
koordinasyon sağlanır. İletişim yöneticilerinin bir yerde grup halinde birlikte
yaptıkları koordinasyondur. Sık sık profesyonelce etkileşim içinde bulunmaya
zorlanırlar. Karma koordinasyon: bütün unsurlar bir arada kullanılabilir.

1.

Bütünleşik Kurumsal İletişim Yönetimi

20. yüzyılın başında tüm kurumlar ekonomik olarak ayakta kalabilmek için
çevrelerindeki kamuoyu ve tüketici pazarlarını içeren gruplarla iletişim kurmaları gerektiğini
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fark ettiler. Halkla İlişkiler ve pazarlama işlevi olarak tanımlanan 20. yüzyılın önemli bir
faaliyetinin bölümü de kurumların kamu ve tüketicilere yönelik iletişim yönetimiydi. Sosyoekonomik gelişmeler ve iletişim disiplinlerini bir araya getirmek ve koordine etme ihtiyacına
paralel olarak daha önce pazarlama ve halkla ilişkiler kategorileri içinde tanımlanan
disiplinler, giderek kurumsal iletişim fonksiyonu içinde bütünleştirildiler. Kurum ve
organizasyonlar gittikçe daha rekabetçi pazarlara doğru geçiş yaptılar. Toplumun
ihtiyaçlarının farklılaşması ve çeşitlenmesi, ürün ve hizmetlerin kimliğine yönelik algının
keşkinleşmesi, kurumsal vatandaşlık, kurumsal itibar, marka iletişimi gibi kavramları
gündeme

getirdi.

Yönetsel

bir

işlev

ya

da

bir

yönetim

fonksiyonu

olarak

nitelendirebileceğimiz Kurumsal iletişim, organizasyonun ekonomik ve sosyal olarak bağlı
olduğu tüm paydaşlarla ilişkiyi düzenler ve yürütür.
İş dünyası ile toplum arasındaki bağımlılıklar vardır. Kurumları oluşturanlar bireylerdir.
Bireylerin söylem ve eylemleri kurumun yapısını, işlev ve düzenini belirler. Kurumlardaki
pratikler, uygulanan kurallar, sahip olunan değerler ve kültür

kaynağını orada bulunan

bireylerde ve toplumda bulur. Öte yandan örgütsel ya da kurumsal yapıya getirilen bu anlam
bilimsel yaklaşıma alternatif bakış açıları da bulunmaktadır. İşlevselci yaklaşım ve
postmodern bakış açılarına göre, örgütsel yapıların oluşum biçimleri farklı betimlenmektedir.
İleriki bölümlerde bu farklı yapılardaki organizasyon yapılarından bahsedilecektir. Burada
önemli olan nokta, kurumların iç ve dış hedef kitlelere yönelik iletişim faaliyetlerinin
kurumların kimliklerinin olduğu kadar kültürlerinin de dışa vurumu olduğudur. Dolayısıyla
kurumların sahip oldukları iletişim kültürleri onların varoluş amaçlarını, beklentilerini,
topluma sundukları değerleri ve bundaki

samimiyeti

ve içtenliği

bize gösterir.

Organizasyonlar tarafından gelişmek, kamuoyunu bilgilendirmek ya da belirli birey ya da
grupları bilgilendirmek üzere kurumlar tarafından kullanılan iletişim disiplinleri en az 150 yıl
önce başladı. Başka bir deyişle kurumlar yüzyıllardır kendilerine has iletişim kültürleri
geliştirdiler. Bu iletişim kültürü, zaman içinde bakış açısını ve pratiklerini değiştirdi. Bunun
nedeni iş dünyasının toplumdaki rolü ile bakış açılarındaki değişimlerdir. Endüstri devrimiyle
başlayıp 1930’lara kadar süren dönem kitlesel üretim ve tüketim dönemidir. Bu dönemde
kurumların kullandıkları iletişim biçimi kamuoyunun bilgilendirilmesi, promosyonlar ve
hareketli pazarlara etkinlik satılmasını kapsar. Pek çok pazarda daha büyük hükümet
müdaheleleri ve daha katı ekonomik koşullarla karşılaşan pazarlar, 1930’lardan bu yana batı
dünyasının pek çok organizasyonu iletişim pratiklerini ve perspektiflerini yeniden tanımlama
yoluna gittiler. Sosyo ekonomik dinamiklerin değişimi, iletişim uzmanlarının disiplinlerini
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yeniden düşünüp yeni pratikler ve yeni uzmanlık alanları geliştirmeye ( konu yönetimi,
kurumsal kimlik vb. ) zorlamış, pek çok durumda iletişim sürecinin kendisini değiştirmiştir.
Bu değişim doğrudan ikna ve propagandadan, bir organizasyonla onun çevresi arasında daha
açık simetrik diyaloğa dayalı bir modele doğru olmuştur. Cornelissen, Joep. Corporate
Communications: Theory and Practive.
London, , GBR: Sage Publications Ltd, 2004. P:5-6
http://site.ebrary.com/lib/kocuniv Cornelissen’e göre, çağdaş iletişim pratiğini şekillendiren
tarihsel güçlerin çözümlenmesi bu noktada kurumsal iletişimin çerçevelenmesi, anlaşılması ve
kavramlaştırılması için kritik bir adımdır. Bunu yapabilmek için 2 egemen perspektif vardır:
Kurumsal iletişim düşüncesini önceleyen Kurumsal iletişim, stratejik uygulamaları ve
yönetim konularını içermektedir. Kurumsal iletişim kurumlar tarafından stratejik ve araçsal
bir biçimde kullanılan bir yönetim işlevidir. İletişim uygulayıcıları yönetime ilişkin iletişim
sorunlarını nasıl tanıyıp çözebileceklerini, CEO ve Üst Yönetime bağlı olarak hangi kurumsal
iletişim uygulamalarını gerçekleştireceklerini anlamalıdırlar. Her düzeydeki yöneticiler
kurumsal iletişimin ne olduğunu ve nasıl bir işlevi olduğunu bilmeliler, böylece iletişim
uygulayıcılarına en iyi sonuca ulaşabilmelerini sağlayacak ortamı sağlayabilirler. Güçlü ve
toplumda belli bir yer edinmiş kurumlar günümüzde iletişimin önemini, gücünü ve işlevini
anlamışlardır. Artık bu kurumlarda halkla ilişkiler de rüştünü ispatlamıştır. Bu kurumlar
iletişim evriminin takipçisi olmuşlar, çağdaş iletişim uygulamalarını derhal kurumlarına
taşımışlardır.

Bazı

kurumlarda

ise

iletişim

uygulayıcıları

kendilerini

değersiz

hissetmektedirler. Bu iletişim uygulayıcılarından nasıl verim alınabileceği tam olarak
anlaşılamamıştır. Kararlara katılım süreçlerine ya da stratejik konularda fikirleri göz ardı
edilmektedir. Bu tip kurumlarda CEO ya da üst düzey yönetim, kurumun çevresindeki
olayları tam olarak algılayamadığından çevresel faktörlerin kuruma olan etkilerinin neler
olabileceği ve bu etkileri hangi iletişim çalışmaları ile nasıl bir strateji benimseyerek olumlu
ya da olumsuz biçimde yönlendirebilecekleri konusunda kendilerini güçsüz hissetmektedirler.
Sahip olunan iletişim kültürü, bir kurumun tüm seviyelerindeki iletişim biçimlerinde ( en
alttan en üst seviyeye) oluşur ve yine tüm seviyelerdeki iletişim biçimlerini etkiler, yeniden
oluşturur. Kurumsal iletişimle ilgili çalışmalarda kuram ve pratik el ele gitmelidir. 1945
yılında Chicago’lu bir psikolog olan Kurt Lewin, “hiç bir şeyin iyi bir kuram kadar pratik
olamayacağını” ileri sürmüştü. Lewin’in bu sözü, kurumsal iletişim de dahil olmak üzere pek
çok profesyonel bağlamdaki kuramın uygulanabilirliğine yönelik tartışmalarda referans olarak
alınmaktadır. Cpornelissen’e göre, Lewin’in ortaya koyduğu gibi, kurumsal iletişim
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kuramlarının doğrudan ve araçsal uygulanabilirliği konusunda bazı şüpheler vardır. Akademik
kökenleri nedeniyle, kuramcılar genellikle belirli durumlara doğrudan uygulanabilecek
teknikleri üretmemektedirler. Bu nedenle, daha gerçekçi (ve yararlı) bir görüşe göre,
uygulayıcılar işleriyle ilgili kuramlar ve araştırmalar tarafından bilgilendirilmekte ve
biçimlendirilmektedir. Kuramlar, günlük olarak yapılan çalışmalar yönelik açıklamaları ve
kavramlaştırmaları

ve bunlarla ilgili bilgi ve kavram çerçevelerini sunar. Halbuki

uygulayıcılar daha karmaşık, belirsiz sorunlarla karşılaşabilmektedirler ve akademik bilgi
burada burada bazen yetersiz kalabilir. Cornelissen, Joep. Corporate Communications:
Theory and Practive.
Ampirik gözlemlerden kuramsal bilginin pratik olarak kullanımında üç tür yol olduğu
biliniyor.
1) Araçsal kullanım: Kuramın araçsal kullanımı, kuramın geleneksel kullanımı ile ilgilidir.
Kuram ve araştırmanın yönetim ile ilgili problemlere doğrudan ve araçsal olarak akılcı
çözümler sağlamasıdır. Bu tip bir kullanım kurumsal iletişimde oldukça seyrektir. Çünkü bu
tip kuramlardan sadece çok azı pratikteki eylemleri herhangi bir yoruma ya da uygulayıcı
tarafından bir adaptasyona gerek kalmadan uyarlanabilir. Bu tip kullanıma örnek olarak fizik
ve mühendislik uygulamalarını verebiliriz. Çünkü bunlar, sürece bağlı ve kural bazlı
bilgilerdir.
2) Kavramsal kullanım: Kuramların kavramsal kullanımı demek, kuramın fikirler, problem
tanımları, yorumsamacı şemalar sunarak uygulayıcıların gerçek dünyanın problemlerini
anlamalarını sağlamasıdır. Kavramsal kullanımın etkisi daha dolaylı ve araçsal kullanımdan
daha yaygındır.
3. Sembolik kullanım: Kurumsal iletişim kuramlarında yer alan terimlerin sembolik ve retorik
değerleri nedeniyle uygulayıcılar tarafından, eylemlerini meşrulaştırmak ve üst yönetimi
memnun etmek amacıyla kullanılmasıdır. Örneğin şu sıralar moda olan “itibar yönetimi”
kavramı, sembolik özelliği nedeniyle uygulayıcılar tarafından, saygınlık kazanmak ve
kurumlarda daha üst ve stratejik bir konuma sıçramak için en azından belli bir ölçüde
kullanılmaktadır. Genel olarak düşünüldüğünde, kuramların farklı kullanımı, profesyoneller
için kuramsal kavramları seçme ve bu kavramların nasıl kullanılacağını belirleme konusunda
bir gözden geçirme ve kılavuzluk etme aracı durumundadır. Biraz basmakalıp bir düşünce
olmakla birlikte, kuramların işe yararlığı ve geçerliliğinin belirlenmesi, bireysel olarak
iletişim uygulayıcılarına bağlıdır. Yönetimle ilgili pek çok problemde olduğu gibi, kurumsal
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iletişim “doğru ya da “yanlış cevapları ya da genel ilkeleri içermez ve bu nedenle
uygulayıcılar konuyla ilgili, kuram ve araştırmaları sorgulamalı ve günlük faaliyetlerde
bunların (kuramsal ya da sembolik olarak) nasıl uygulanacağına

dair hükmü kendileri

vermelidir. Cornelissen, Joep. Corporate Communications: Theory and Practive.

İletişim Sistemi ve Bütünleşik İletişim
Bir örgütün iletişim sistemi, bu örgütün paydaşları (stakeholders) ile iletişim kurabilmek için
gereksinim duyduğu çoklu taktik ve stratejik iletişim araçlarının yanı sıra, bu iletişim araçları
yoluyla örgütün yaymak istediği mesajın içeriği olarak da tanımlanmaktadır. İletişim sistemi,
pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri ve çalışanların iletişimini
kapsamaktadır. Aynı zamanda, konuların çerçeveleniş biçimini ve bunun sonucunda ortaya
çıkan kamusal tartışmayı etkilemek için bir örgüt tarafından oluşturulmuş olan kurumsal
iletişim biçimlerini de içermektedir. En geniş tanımıyla, bir kuruluşun “sosyal sorumluluk” ve
“iyi yurttaşlık” gösterebilmek için sık sık başvurduğu girişimler iletişim sistemini
tanımlamaktadır. Bu tür olumlu girişimler, bir kuruluşun rutin faaliyetlerini yürütmesinde
daha olumlu ve hoş karşılanan bir sosyal ortam yaratmasına yardımcı olur.
Örgütlerin bu değerli fiziksel ve sembolik kaynaklara ulaşma üzerindeki denetim çabaları, bu
örgütleri, sorumlulukları, hedef kitle olarak belirlenmiş paydaşlar ile iletişim kurmak olan çok
sayıda uzmanlaşmış gruba bölünmeye yöneltmiştir. Modern bir örgüt; toplumla ilişkiler,
hükümetle ilişkiler, müşteri ilişkileri, çalışan ilişkileri gibi sorumlulukları olan bölümler
aracılığıyla -hem kurumsal düzeyde hem de iş birimleri düzeyinde- işlev görür. Bir örgütteki
bu tür bir uzmanlaşma, etkili olabilmesi yıllar alan iletişim isteminin küçük parçalara
ayrılmasını sağlar.
Aralarında belirgin ya da stratejik bir uyum olmadığında, çok sayıda uzmanlaşmış
enformasyon göndericisinin varlığı, tutarlı bir iç ve dış kurumsal iletişim yaratılmasına ciddi
bir engeldir. Aynı şirketin farklı bölümlerinde çalışan ya da farklı coğrafi bölgelerdeki
yöneticiler kendilerini sık sık birbirleri ile çatışma halinde bulurlar ve bu nedenle de şirketle
ve ürünle ilgili tutarsız izlenim oluşumuna neden olurlar.

Paydaş (stakeholder): Para yatırmış olması nedeniyle belirli bir örgüt, proje, sistem ve benzeri bir yapının
parçası durumunda olan kişi ya da kuruluş.
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Faaliyetleri ile ilgili olarak giderek artan oranda meydan okuma ile karşılaşan örgütler,
bölümlere ayrılmanın ve tutarsız iletişimin üstesinden gelinmesi gerektiğinin farkına
varmışlardır. İletişimsel etkinlik içindeki pek çok farklı uzman arasında uyum sağlamak ve
bunu geliştirmek için yöntemler bulmaya çalışmışlardır. Bu eğilim, bir örgüt içinde tam
anlamıyla uyumlu bir iletişim sistemi oluşturmaya yönelik sistematik süreç biçiminde
tanımlanabilecek olan “bütünleşik iletişim”dir.
İletişim düzenlenmesinin zor olduğu durumlarda, bir örgütün imajı ve itibarı tehlikeye girer.
Örneğin bir kuruluşla ilgili bütünüyle çelişkili iki mesajın aynı iletişim ortamında, aynı gün
yer almasının hiç de iyi bir şey olmayacağı açıktır. Örnek olarak, İngiliz-Amerikan Tütün
Şirketi ile ilgili bir olayı ele alalım. İngiliz üretici firma bir Hollanda gazetesine parasal
performansı ile ilgili oldukça pahalı bir reklam vermişti. Aynı gün, bu gazetenin ön sayfasında
söz konusu şirketin Amsterdam’daki şubesinden 123 kişinin işine son verildiği ile ilgili bir
haber de yer alıyordu. Benzer bir tutarsızlık AT&T’nin imajına da oldukça büyük bir zarar
vermişti. Ocak 1996’da şirketin 50.000 çalışanın işine son vererek, küçülmeyi planladığı ile
ilgili haberlerin çıktığı gün, gazetelerin ekonomi sayfalarında bu şirketin yatırımcılara rekor
düzeyde kazanç sağladığı yazıyordu. Bu şirketlerin maruz kaldığı kamusal anlamdaki linç,
imajlarını zedelemenin yanında, bu şirketlerin iletişim sistemlerinde oluşan sistematik bir
uyumsuzluğu da göstermektedir.
Kurumsal Marka ve İletişim
Bütünleşik iletişim konusunda giderek artan ilgi, yalnızca iletişim sistemlerindeki gözle
görülür tutarsızlıklardan değil, aynı zamanda ekonomik değerin kurumsal markaların
güçlendirilmesi ile yaratılabileceğinin anlaşılmasından da kaynaklanmaktadır. Kurumsal
markalar, çalışanlar, yatırımcılar, müşteriler ve kamunun bir örgütle bütünleşmesi ile, bu
kuruluşun elde ettiği ayırt edici niteliklerdir. Ancak, bütünleşme konusunda geçmişte sorulan
sorular, ürün markalarının kitlesel pazarlanmasına dayanmaktadır. Günümüzde büyük
şirketler kurumsal markanın çevresindeki iletişim sistemlerine önem vermektedirler.
Kurumsal bir markanın amacı, bir kuruluşun stratejik konumundan, kurumsal faaliyetlerinden,
örgütlenmesinden, çalışanlardan, ürün ve hizmet porföyünden değer yaratabilmek maksadıyla
bu kuruluşu bir bütün olarak kişiselleştirmektir. Kurumsal marka, giderek bir kuruluşun
yaptığı ve söylediği her şeyin çevresinde, ve özellikle de itibarını vurgulamak ya da arttırmak
için hoşa giden bir enerji alanı (halo) olarak kullanmaktır. Dolayısıyla, kurumsal markasını
kullanarak rekabet etmek isteyen bir kuruluş, tutarlı bir iletişim sistemi geliştirmelidir.
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Bilgi edinilebilirlik: Bilgi kaynaklarının hızla yayılması ve bilginin anlık olarak iletilmesi,
insanların ürün ve hizmetlere güvenmekte zorlandığı bir ortamın yaratılmasına neden
olmuştur. Bunun sonucunda, müşteriler, yatırımcılar ve potansiyel çalışanlar bu ürünlerin
ardındaki kuruluşu daha iyi anlamaya yönelmişlerdir. Kuruluşlar, kurumsal markalarının,
örgütle paydaşlar arasındaki iletişimde çekici düşünsel ve duygusal çağrışımlar yapmasına
çalışmaktadırlar.
Medya çılgınlığı: Kamuoyunun ilgi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların
üst yönetimi son yıllarda, kurumsal markaları ve kuruluşun ürün markalarının ardındaki itibarı
önemli bir farklılık ve değer kaynağı olarak kullanmaya başlamışlardır.
Reklam doygunluğu: Pankartlarda, reklam panolarında, radyo ve televizyon reklamlarında yer
alan bir çok ürün mesajı ile düşünsel anlamda saldırıya maruz kalırız. Artık dolmuş
durumdaki insanların bu mesajlara daha az ilgi göstermesi nedeniyle, satın alınmış reklam
alanı olgusu giderek tarihsel etkinliğini yitirmektedir. Halkla ilişkiler, sponsorluk ve kurumsal
vatandaşlık kaynaklı daha geniş kurumsal marka oluşturma stratejilerinin önemi, insanların
algılamalarını etkilemek ve kalabalık medya pazarında bir kuruluşu, ürünlerinin ardına
yerleştirebilmek için yükselme göstermiştir.
Ürün metalaştırma: Uluslar arası genişleme, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde
pazarladıkları ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini giderek arttırmaktadır. İster hızlı yemek ve
alkolsüz içecekler, isterse diğer ürünler için olsun, dünya çapındaki isim hakkı ile
pazarlamadan (franchising) kaçış yoktur. Sunulan ürün ve hizmetler arasındaki farklılıklar az
olduğunda, şirketler kurumsal markalarını bir ayrıcalık ve farklılık kaynağı olarak
kullanmaktadırlar.
Küreselleşme: Ulusal sınırların silikleşmeye başlaması ve kuruluşların lojistik maliyeti
düşürmek için emeğe yönelik bölgesel farklılıkları kendi yararlarına kullanma amacıyla
geliştirdiği çoklu-pazar faaliyetleri nedeniyle rekabet artmaktadır. L’Oreal, Siemens,
Ericsson, Shell ya da Philips yeni bir pazara girdiklerinde, itibarlarının oluşturduğu enerji,
müşterileri cezbetmek, yerel şirketler ve kural koyucularla avantajlı pazarlıklar yapabilmeleri
için en önemli unsurdur. Kendilerini uluslararası alanda kabul ettirmek ve yerel rakiplerini alt
edebilmek için yabancı şirketler kurumsal markalarını kullanmayı yararlı bulmaktadırlar.
Küresel kurumsal markalar her zaman ilgi çekmektedir ve yapılan araştırmalar çektikleri bu
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ilginin karşı konulamaz biçimde olumlu olduğunu ve prestijle de desteklendiğini
göstermektedir.

Şekil 1.2’de gösterilen model, bir örgütün iletişim sistemine yönelik tutarlı bir bakışın,
iletişim sisteminin her özel parçasının geliştirdiği imaja olumlu yönde katkısı olduğunu
göstermektedir. Bunun sonucunda, yatırımcıların örgüt hakkında olumlu bir imaj edinmesi
sağlanır, örgütün performansı artar ve örgüt daha fazla kaynak ve başarı elde etme yeteneği
kazanır. Arzu edilen bir kurumsal itibar, yalıtılmış bir hedef değil, bir örgütün başarısını
arttırmak için gerekli olan, yaşamsal bir araçtır. Günümüzdeki çalışmalar, örgütsel
performansla kurumsal itibar arasında görgül (ampirik) bir ilişkinin olduğunu
doğrulamaktadır. Orlitzky (ve diğ. 2003), örgütsel performansın sosyal ve ekonomik
göstergeleri arasındaki sistematik ve sağlam görgül ilişkiyi doğrulayan 52 çalışmanın detaylı
bir karşılaştırmalı analizini ortaya koymuştur.
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Uygulamalar
1. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj yapılarını incelemek.
2. Kurumsal iletişim hedeflerine uygun olarak farklı stratejiler geliştirmek.
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Uygulama Soruları

1. Kurumsal kimlik stratejileri ile kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
2. Kurumsal iletişim stratejisi oluşturma evrelerini yazınız.
3. Kurum kimlik yapılarını analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik

Bu bölümde İletişim sistemi ve bütünleşik iletişim yapısı ile kurumsal marka ve
iletişim konuları ele alınmış, stratejik iletişimin unsurları tartışılmıştır.

120

Bölüm Soruları
1. “20. yüzyılın başında tüm kurumlar ekonomik olarak ayakta kalabilmek için çevrelerindeki
………. ve tüketici pazarlarını içeren gruplarla iletişim kurmaları gerektiğini fark ettiler. “ Bu
ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kamuoyu
b) Sistem
c) Yapı
d) Alt birimler
e) Borsa
2. “Endüstri devrimiyle başlayıp ……..’lara kadar süren dönem kitlesel üretim ve tüketim
dönemidir. Bu dönemde kurumların kullandıkları iletişim biçimi kamuoyunun
bilgilendirilmesi, promosyonlar ve hareketli pazarlara etkinlik satılmasını kapsar.” Cümledeki
boşluğa aşağıdaki tarihlerden hangisi getirilmelidir?
a) 1910
b) 1920
c) 1930
d) 1940
e) 1950
3.”Çağdaş iletişim pratiğini şekillendiren tarihsel güçlerin çözümlenmesi bu noktada
kurumsal iletişimin çerçevelenmesi, anlaşılması ve kavramlaştırılması için kritik bir adımdır.”
Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Chomsky
b) Cornelissen
c) Herman
d) Bauman
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e) Deverger
4. “Hiç bir şeyin iyi bir kuram kadar pratik olamayacağını” ileri süren psikolog kimdir?
a) Schultz ve Schultz
b) S. Freud
c) Jung
d) Kurt Lewin,
e) Cpornelissen
5. “Kuramın fikirler, problem tanımları, yorumsamacı şemalar sunarak uygulayıcıların gerçek
dünyanın problemlerini anlamalarını sağlamasıdır.” Bu tanımın karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Araçsal kullanım
b) Kavramsal kullanım
c) Sembolik kullanım
d) Değer kullanımı
e) İtibar kullanımı
Cevaplar: a, c, b, d, b
6.Kurum felsefesi kurumun geçmişten itibaren getirdiği değerlerdir.
a)Doğru

6.

b) Yanlış

İtibara yönelik çalışmalar halkla ilişkiler çalışmalarının bir parçasıdır.
a)Doğru

b) Yanlış

7. Strateji oluşturma halkla ilişkiler çalışmasının ilk ayağıdır.
a)Doğru

b) Yanlış
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8. Kurumsal reklam pazarlama iletişiminin bir unsurudur.
a)Doğru

b) Yanlış

9. Kurumsal sosyal sorumluluk Örgütsel iletişimin bir unsurudur.
a)Doğru

b) Yanlış
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7. KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI KAPSAMINDA İLETİŞİM
TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Bu bölümde kurumsal iletişimim kapsamındaki farklı iletişim türleri bunlara

ilişkin stratejik yaklaşımlar ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bütünleşik kurumsal iletişimi oluşturan unsurlar nelerdir?
2. Yönetim iletişimi nedir?
3. Pazarlama iletişimi nedir?
4. Örgütsel iletişim nedir?

126

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

iletişimim Kurumsal iletişimim

Kurumsal

Konuyla

ilgili

literatür

kapsamındaki farklı iletişim kapsamındaki farklı iletişim

okumaları ve uygulamalar

türleri

yapılacaktır.

bunlara

stratejik yaklaşımlar

ilişkin türleri bunlara ilişkin
stratejik yaklaşımlar
öğrenilecek.
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Örgütsel iletişim: Halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, kurumsal
reklamcılık, çevre iletişimi ve iç iletişimi kapsar ve heterojen bir grup
oluşturan dört iletişim özelliği gösterir.
 Pazarlama İletişimi: Öncelikle ürünlerin satışı, hizmetler ve markaları
destekleyen iletişim biçimlerini kapsar.
 Yönetim İletişimi: Yöneticiler, örgütlerdeki temel işlevleri yerine getiren
kişilerdir. Yönetim, genel olarak, “diğer kişiler yardımıyla bir işin
tamamlanması” olarak tanımlanır.
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GİRİŞ
Bu bölümde Kurumsal iletişimim kapsamındaki farklı iletişim türleri bunlara ilişkin stratejik
yaklaşımlar ele alınacaktır.
KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI KAPSAMINDA İLETİŞİM
TÜRLERİ
Örgütlerde genel olarak üç tür görev tabanlı iletişim etkinliği görülmektedir. Bunlar genel
olarak; Van Riel’e gore, yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim olarak
sınıflandırılır.

En stratejik kategori, bir örgütün yönetim kademesiyle, bu örgütün iç ve dış paydaşları
arasındaki iletişimle ilgili olan “yönetim iletişimi”dir. Yönetim kademesi, bir kuruluştaki
önemli kaynaklara ulaşma ve bu kaynakları elinde tutma yetkisine sahip tüm çalışanları
kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle, yönetim kademesi yalnızca üst düzey yöneticileri değil, bir
örgütün çeşitli düzeylerdeki iş birimlerini ve bölüm amirlerini de içermektedir. Örneğin, hem
içsel hem de dışsal hedefleri olan yöneticiler tarafından hazırlanan karar verme ve
uygulamaya koymayla ilgili (yönetsel) konuşmalar stratejik iletişimin alanına girmektedir.
Üst düzey yöneticiler konferanslarda konuştukları ya da örgüt çıkarlarına yönelik olarak yasa
koyucularla kulis yaptıkları zaman, örgütün kişiselleşmiş görüşünü daha güçlü siyasal
gruplara sunmuş olurlar ve böylelikle de, bu konular hakkındaki kamusal tartışmayı
etkilemenin yanı sıra, örgütün imaj ve itibar oluşumuna katkı sağlarlar.

Yönetim iletişimini desteklemek için, kuruluşlar büyük oranda örgütsel iletişim ve pazarlama
iletişimi alanındaki uzmanlara güvenirler. Pazarlama iletişimi pek çok kuruluşta bütçenin
büyük bir bölümünü alır ve ürün tanıtımı, doğrudan posta, kişisel satış ve sponsorluk
faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler az ya da çok “örgütsel iletişim” tarafından desteklenir ve
genellikle halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, çevresel iletişim, kurumsal
reklamcılık ve çalışan ilişkileri alanındaki uzmanlardan kaynaklanır.

Yönetim iletişimi, pazarlama ve örgütsel iletişim tarafından desteklendiği zaman çok daha
etkili olur. Bunun iki sonucu vardır: Öncelikle, yöneticilerin kendi olanaklarının ve
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sınırlılıklarının farkında olması gerekir. İkinci olarak, iletişimin tüm alanlarındaki uzmanların,
kendi iletişimleri ile yönetimi nasıl destekleyeceklerini anlamaları gerekir. Uzmanların,
yönetim için danışmanlık yapmanın yanı sıra, örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesine
profesyonel ve eleştirel olarak katkıda bulunma sorumluğu vardır.

Son yıllarda, diğer gruplar ve roller de pazarlama ve örgütsel iletişime katılmışlardır. Pek çok
örgütteki iç ve dış ilişkiler bölümleri tarihsel anlamdaki tekellerini kaybetmeye başlamışlardır.
Bu, ister arzu edilen, isterse istenmeyen bir durum olsun, aydınlığa kavuşmamış bir konudur.
Uygulamada, oyun sahası değişmiştir ve hem halkla ilişkiler, hem de reklamcılık, daha
uzmanlaşmış alt gruplara ve rollere ayrılmaktadır. Örneğin, pazarlama iletişimi alanında
tutundurma karmasının öğeleri genellikle pazarlama yöneticisinin sorumluluğundadır;
dolayısıyla uzmanlaşma daha az önem taşımaktadır. Bunun aksine, örgütsel iletişim alandaki
giderek artan bölünme pek çok örgütte geniş kapsamlı sonuçlara neden olmuştur. Örgütsel
iletişimle ilgili bölünmüş gruplar genellikle farklı yöneticilere karşı sorumludurlar ve
faaliyetleri de genellikle tutarsızdır. Bunlara ek olarak, örgütsel iletişim, marka uygunluğu, ya
da satış artışına yönelik sonuç ölçümleri ile nadiren dorudan bağlantılıdır ve genellikle
uzlaştırılması zor olan gruplar arasında bölgesel savaşlara neden olmaktadır.

Yönetim İletişimi
Yöneticiler, örgütlerdeki temel işlevleri yerine getiren kişilerdir. Yönetim, genel olarak,
“diğer kişiler yardımıyla bir işin tamamlanması” olarak tanımlanır. Bu tanım; planlama,
organizasyon, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini içermektedir. Yönetim, ancak
yönetilenlerin rızası ile mümkündür. Diğer bir değişle, yönetilmek istemeyen birisini
yönetmek çok zordur. Dolayısıyla, yöneticinin rollerinden biri de, bir örgütün uğruna
mücadele verilmeye değen hedefleri doğrultusunda astlarını ikna etmektir. O nedenle,
iletişim, bir örgütün hedeflerine yönelik olarak kabul görebilmek için yöneticinin sahip olması
gereken en önemli yeteneklerden biridir.

Yönetim iletişimi, bir örgütün yalnızca üst kademesinde yer alan bir konu değildir. Bütün
kademeler aşağıdakileri gerçekleştirebilmek için iletişime gereksinim duymaktadır:
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1. Kuruluşun paylaşılan vizyonunun örgüt içinde, geliştirilmesi
2. Örgütün liderliğine yönelik güvenin oluşturulması ve sürdürülmesi,
3. Değişim sürecinin harekete geçirilmesi ve yönetilmesi,
4. Çalışanların kendilerini örgütle özdeşleştirmelerinin güçlendirilmesi,

Bu alandaki çeşitli bilim insanları, yöneticilerin, kendi çalışanları ve örgütle dışarıdan ilişkisi
bulunan kişilerle olan iletişimlerinde etkinlik ve yetenek yoksunluğu içinde bulunmaları
konusunda oldukça eleştirel ve hatta alaycı bir tutum sergilemektedir. Bununla birlikte,
giderek daha çok kişi, yöneticilerin ve örgütlerin başarısının büyük ölçüde, yöneticilerin
iletişim konusuna etkin biçimde kendilerini vermeleriyle ilgili olduğu konusunda ikna
olmaktadır.

Bütün yönetim kademelerinin iletişim kurmaları gerekmese de, üst yönetim, bir örgütün
çalışanlara ve dışarıdan bu örgütle bağlantısı olan kişilere karşı temsilinde özel bir role
sahiptir. Özellikle de, CEO’nun bir örgütün tinsel (manevi) ve duygusal lideri olarak özel bir
sembolik rolü vardır ve bazen bir kahramana özgü niteliklerle tanımlanır. Üst yöneticiler, bir
örgütün sembolik liderleri olarak davranma konusunda çok yetenekli olsalar da, iletişim,
yalnızca onların takdirine bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Yöneticilerin kurdukları
iletişiminin etkinliğinin arttırılabilmesi için iletişim uzmanlarına ihtiyaç vardır. Bu iletişim
uzmanlarının işi, esas olarak, örgüt içi ortakların katılımını arttırmanın yanı sıra, örgüt
dışındaki hissedarların ya da ortakların örgüt hakkındaki düşüncelerini geliştirecek projeleri
hazırlamak ve icra etmektir. İletişim uzmanlarının destekleyici rolünü, belirli örgütsel
çözümler üretmek üzere zaman zaman davet edilen uzmanların rolü ile karıştırmamak gerekir.

Böyle bir iletişim uzmanı, kısa bir sürede kalıcı uzmanı haline gelir ve yönetim
kademesi, artık sorun hakkında daha fazla merak edecek bir şey olmadığı yönünde bir
düşünceye kapılmaya başlar. Doğal olarak buradaki tehlike, belirli bir konumun
dışında faaliyette bulunan tek bir kişinin (ya da bölümün) örgütsel olarak yayılmış
olan bir sorunu çözmesinin anlamsız olmasıdır. Örgütsel sorunlara çare olarak lafta
kalan çözümler, kendi iletişim rollerine yönelik olarak, örgütteki hiç kimseyi
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rahatlatmaz; eğitim veren bir kişinin bulunması, olsa olsa yöneticileri eğitim verme
sorumluğundan kurtarır (Allen 1977).

Akademik düzeyde eğitim veren okulların iş idaresi bölümlerinde yönetim iletişimine çok az
önem verilmektedir. Araştırmacılar genellikle olay yazımı ya dil alanında uzmanlaşmış, ancak
araştırma yöntemleri konusunda herhangi bir eğitim almamış gazetecilerdir. Öğretim
faaliyetleri; sunu hazırlama, konuşma yapma ya da yazılı rapor hazırlama becerileri
çerçevesinde sürdürülür. Yönetim kursları genellikle iletişimi rolleri destekleyici bir öğe
düzeyine indirgerler ve bu rollerden de, yazma becerilerini geliştirme, sözlü sunular yapma ve
dinleme becerilerini geliştirme konusunda öğrencilere yardımcı için yararlanırlar.

Ancak iletişim alanı beceri geliştirmekten çok daha fazlasını içerir. İletişimin kavramsal
çerçevesi, Speech Communication, Human Communication gibi bilimsel dergilerle, örgütsel
iletişim hakkında teknik bilgi veren dergilerde bulunur. Araştırma ve eğitimdeki benzerlikler,
özellikle de bunların örgütlerdeki uygulamaları sanılandan çok daha geniştir. Örgütsel
iletişimin, kendi profesyonel disiplinlerinin tipik örnekleri (paradigmaları) ile renklendirilmiş
olan farklı alt öğeleri, birbirleriyle rekabet etmekten çok, giderek birbirini tamamlayıcı
olmaktadır. O nedenle, Arthur Page Society ve Association of Business Communicators gibi
grupların örgütsel ve pazarlama iletişiminin uluslararası iş idaresi ders programına konulması
için düzenli olarak girişimde bulunması çok yerindedir. Kurumun imajı ve buna bağlı itibarı
için yönetim iletişimi gerçekten önemli bir işlevdir. Kuruma yönelik genel iletişim
stratejisinin oluşturulması, etik standartların belirlenmesi, etkin bir yönetim ekibinin
oluşturulması da yine bu unsurun gereklerindendir.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi öncelikle ürünlerin satışı, hizmetler ve markaları destekleyen iletişim
biçimlerini kapsar. Pazarlama iletişiminde genellikle tutundurma karması ile halkla ilişkiler
karması arasında bir ayrım yapılır (Rositer ve Percy, 2000; Kitchen, 1999). Aynı şekilde
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Gusseklo (1985) kurumsal iletişim karması ile pazarlama iletişimi karması arasında bir ayrıma
gider.

Bu konu ile ilgilenen bilim insanlarının hemen hemen tamamı reklamcılığı, iletişim
karmasının çok önemli ve hatta yaşamsal bir bileşeni olarak görmektedir. Frazen (1984)
reklamcılığı; ürünün özellikleri üzerine kurulmuş, “aklı satın alma eylemine yöneltecek”
olumlu bir imaj oluşturmak üzere tasarlanmış göreceli bir ikna süreci olarak tanımlamaktadır.
Satış tutundurma, satış temsilcilerini ve dağıtımcıları destekleyen, “medyadaki reklamların
biraz daha üzerindeki ek faaliyetler” olarak düşünülmektedir (Jefkins, 1983). Doğrudan
postalama, Knecht ved Stoelinga tarafından “belirli adreslere yönelik olarak yapılan her tür
doğrudan tanıtım biçiminde tanımlanmaktadır. Aynı kişiler sponsorluğu da, bir kurumun
(sponsor) -en azından- markasının belirtilmesi karşılığında, sportif, sanatsal, kültürel ya da
kamunun ilgisini çekecek benzer etkinlikler için bir topluluk, organizatör ya da kişiyi
desteklemek üzere kaynak vermesi (genellikle parasal) şeklinde tanımlamaktadır. Tutundurma
karmasında, bütçeden en büyük pay kişisel satış ve satış yönetimine gider. Ayırt edici özelliği,
satıcı ile olası müşteri arasındaki doğrudan kişisel ilişkidir. Dolayısıyla, birey konumundaki
müşterinin gereksinimlerine cevap verilmesi kolaylaşmış olur. Kişisel satış, “bir ya da daha
fazla potansiyel alıcı ile yapılan satış amaçlı bir diyalogda, sözlü tanıtımı” kapsamaktadır
(Kotler, 1988).
Bu alandaki bilim insanlarından bazıları, pazarlama kaynaklı halkla ilişkileri –tanıtım / reklam
yapma- pazarlama iletişiminin bir aracı olarak görmektedir. Tanıtım, “bir ürün, hizmet ya da
benzeri bir faaliyetle ilgili olarak, basılı medyada bunlara yönelik önemli haberlerin çıkmasını
sağlamak ya da radyo, televizyon, açık alan gibi yerlerde herhangi bir sponsorun desteği
olmaksızın olumlu bir izlenim yaratarak, kişisel olmayan bir talep yaratmaktır” (Kotler,
1988). Genel olarak, bir kuruluşun iletişim bütçesinin en büyük bölümü pazarlama iletişimine,
özellikle de reklamcılığa gider. Küresel reklam harcamalarının 2003 yılında 262 milyar dolar
civarında olduğu tahmin edilmektedir (World Advertising Trends, NTC, 2003). Bu kadar
büyük miktarda para söz konusu olduğunda, pazarlama iletişiminin hem niteliksel hem de
niceliksel özelliklerine yönelik; parasal (ör. reklam harcamaları), hedef kitleler (ör. redya
tüketim biçimleri) ve temsilcilerin (ör. reklam ajansları) göreceli performansı ile ilgili büyük
bir bilgi ortaya çıkmaktadır. Pek çok büyük uluslararası örgüt ve tanınmış gazeteci kendisini
pazarlama iletişiminin kuramsal ya da uygulama alanına adamıştır ve bağımsız bir disiplin
olmamakla birlikte, MBA programının pazarlama müfredatında yer alan bu konu, dünyadaki
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bir çok akademik çevrenin de ilgi alanına girmektedir. Ekonomi ve iletişim bilimlerinde,
pazarlama iletişimi alanı uzun yıllardır yer almaktadır.

Bu alanda bir çok araştırmacı çalıştığından, pazarlama iletişiminin olgucu (pozitivist:
zihinde oluşturulan kavramlardan çok, deneyimlere, denenip kanıtlanabilecek gerçeklere
dayanan) bir paradigma (tipik örnek) benimsemiş olması şaşırtıcı değildir. Gerçekten de,
Journal of Advertising, Journal of Advertising Research, Journal of Brand Management,
Journal of Marketing Communication ya da Journal of Consumer Research gibi akademik
yayınlarda yer alan makaleler genellikle öyle uzmanlık gerektiren ya da teknik konularla
ilgilidir ki, pazarlama iletişiminin uygulamasıyla ilgilenen pek az kişi bunları anlayabilir ya da
okumaya istekli olabilir.
Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişim; halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, kurumsal
reklamcılık, çevre iletişimi ve iç iletişimi kapsar ve heterojen bir grup oluşturan dört iletişim
özelliği gösterir.


Örgütsel iletişim; hissedarlar, ekonomi alanındaki gazeteciler, yatırım analistleri, kural
koyucular ve yasa koyucularla olan ilişkilere yöneliktir.



Örgütsel iletişimin uzun vadeli bir bakış açısı vardır ve satışı arttırmaya yönelik
doğrudan bir amacı bulunmaz.



Pazarlama iletişimiyle karşılaştırıldığında, örgütsel iletişim; abartı ve gösterişin sınırlı
olduğu ve mesajların daha şekilsel olduğu değişik tür bir iletişim uygular.



Örgütsel iletişim, genel olarak dış katılımcılar tarafından harekete geçirilir. Dış
baskılar, farklı bir şekilde açıklanması mümkün olmayan bilgilerin açıklanması için
bir zorlamaya neden olur. Grunig’in (1992) de belirttiği gibi, örgütsel iletişimde,
örgütün kendileriyle iletişim kurması gerekip gerekmediğine karar veren, paydaşlardır.
Oysa pazarlama iletişiminde, örgüt kendi hedef kitlelerini seçer ve “tecimsel açıdan
dikkate değer olmayanlarla” iletişimden kaçınır.

Örgütsel iletişimin kendi örgütsel yapılarına uyarlanmasına yönelik olarak, kuruluşlar
birbirlerinden önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Pek çok kuruluşta, en uzmanlaşmış
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örgütsel iletişim biçimleri, dış ilişkiler bölümü tarafından düzenlenmektedir. Ancak,
örgütsel iletişimin büyük bir kısmı, dış ilişkiler bölümü dışında geliştirilmektedir. Bu
durum, bazı özel paydaşlara hitap edilmesini ve özel bir iletişim biçiminin kullanımını
gerektiren belirli faaliyet alanlarında ortaya çıkmaktadır.

Dış ilişkiler bölümünün sınırları dışında yeni bir iletişim bölümünün oluşturulmasını
geçerli kılacak iki ön koşul vardır. Bunların ilki, belirli bir grup paydaşın, bir kuruluş için
stratejik açıdan önemli olmasıdır. İkincisi ise, bilgi yaratımının önemli olmasıdır. Örneğin,
finans ya da insan kaynakları yöneticileri genel olarak belirli bir tür iletişimin (yatırımcı
ilişkileri, çalışan ilişkileri vb.) kendi (bilgi üreten) etkinlik alanlarına yerleştirilirse daha
iyi geliştirilebileceğini öne sürmektedir.

Pazarlama iletişimindeki faaliyetlerin aksine, örgütsel iletişim alanında somut bilgi
sıkıntısı vardır. Örgütsel iletişim için ayrılan bütçeler, pazarlama iletişimindekiler kadar
açık bir biçimde tanımlanmamaktadır. Ne sponsorluk bütçelerinin ve bağışların nerelere
harcandığını bulmak ne de bunların sonuçlarını –başarılar ya da başarısızlıklar- açıklamak
oldukça zordur.

Profesyonel iletişimciler için bir çok ulusal ve uluslararası birlik bulunmaktadır. Bunlar
arasında, International Association of Business Communicators ve American Associaiton
for Business Investors sayılabilir. Bu tür birliklerin çoğu, örgütsel iletişimin tek bir
yönüne odaklanma eğilimi göstermekte ve bu alanın bütünleşik bir görünümünü ortaya
koymamaktadırlar. İletişim ve itibar kavramlarının birbiri ile ilişkili disiplinleri arasında
sinerji yaratmak amacıyla, 1999 yılında İtibar Enstitüsü (Reputation Institute – RI)
kurulmuştur. Bu enstitünün amacı, kurumsal iletişim ve itibar yönetimi ile ilgili bilgileri
geliştirmek isteyen akademisyen ve uygulayıcılara, bir dayanışma ağı yoluyla yardımcı
olmaktır. RI, yıllık bilimsel ve uygulamaya dönük konferansların yanı sıra, uluslar arası
periyodik forumlara ev sahipliği yapmaktadır. RI, aynı zamanda, kuramsal çerçeveleri
standart ölçüm araçlarını ve alanı güncel tutabilmek için iş yöntemlerini geliştirmek
amacıyla Corporate Reputation Review adlı, yılda dört defa yayınlanan bir dergi de
çıkarmaktadır. Bugün için örgütsel iletişim alanındaki en etkili bilimsel dergiler;
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Corporate Reputation Review, Journal of Public Relations, Journal of Business
Communications ve Management Communication Quarterly’dir. Önemli makaleler,
işletme ile ilgili daha genel; Academy of Management Journal, Academy of Management
Review, Strategic Management Journal, Long Range Planning, Journal of Business
Strategy gibi dergilerde de düzenli olarak yayınlanmaktadır. (Essentials of Corporate
communication, Cees Van Riel, Charles Fombrun, Routledge, London and Newyork,
2007, p.14-21)

“Kurumsal İletişim’e Bakış

Pazarlama iletişimi, örgütsel iletişim ve yönetim iletişimi “kurumsal iletişim” alanına
girmektedir. “Kurumsal iletişim” terimi ile, örgütlerdeki iletişimin geliştirilmesine yönelik
tutarlı bir yaklaşımdan söz edilir. Bu, iletişim uzmanlarının merkezi olarak koordine edilen
stratejik bir çerçeveden hareket ederek, kendi iletişim faaliyetlerini sürdürmek üzere
benimseyeceği bir çerçevedir.

Kurumsal iletişim, “kurumsal” bir bakış açısı benimser. Latince, “topluluk” ya da “bütün”
anlamına gelen “corpus” sözcüğünden türetilmiş olan “corporate” (kurumsal) sözcüğü,
iletişim uzmanlarının, her şeyden önce, örgütü bir bütün olarak görüp, bu örgütün
sorunlarına eğilmeleri gerektiğini gösterir. Bu nedenle kurumsal iletişim örgütsel
hedeflerin gerçekleştirilmesine işaret eder. Kurumsal iletişim perspektifinin geliştirilmesi,
örgütlerde yeni bir işlevin benimsenmesini gerektirmez.
1980’lerden beri, “kurumsal iletişim” perspektifi üst kademelerden ve iletişim
uzmanlarından ilgi görmeye başlamıştır. Örneğin Hollanda’da kurumsal iletişimin ilk
savunucularının esin kaynağı danışmanlık şirketleri olmuştur. Bu kişiler, büyük şirketlerde
ve büyük devlet kurumlarında oldukça ilgili kitlelerle karşılaşmışlardır. Çoğu zaman,
kuruluşları kurumsal imaj kampanyaları düzenlemeye teşvik etmişler ve iletişim
politikalarında tek tipliliği önermişlerdir. Bu nedenle kurumsal iletişim, kurumsal
reklamcılık ve kuruluşun sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin Shell ya da Philips gibi tek bir
kurumsal isim altında onaylanması ile sağlanan “tek parça” kimliğin benimsenmesi
yoluyla bir markanın güçlendirilmesi ile eşanlamlı hale gelmiştir.
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Hem danışmanlar hem de müşteriler zaman içinde kurumsal iletişimin öncülerinin ortaya
koydukları; kurumsal strateji, kurumsal kimlik ve bir kuruluşun faaliyet gösterdiği
çevrenin heterojenliği gibi kavramların özünü kavramışlardır. Bu durum, kısa süre içinde,
iletişim politikasında “tek tipliliğin” teşvik edilmesinin ne istenen ne de pratik bir durum
olmadığını göstermiştir.
Danışmanlar sonunda kendi tartışmalarının ikna gücüne yenik düşmüşlerdir. Pazarlama
iletişimi ile kurumsal iletişim arasındaki duvar yıkılınca ve yönlendirici komiteler iletişim
politikaları arasında uyum sağlamakla görevlendirilince kuruluşlar kendi iletişim
sistemlerini yönetme işini kendileri üstlenmiştir. Bu son derece uygun bir yaklaşımdır.
Deneyimlere göre, kurumsal iletişim faaliyetleri kurum dışındaki ajanslara ya da
danışmanlık şirketlerine değil, kurum-içi uzmanlardan oluşan grubun sorumluluğuna
verilmelidir.
Kurumsal İletişimin Ana Görevleri
Kurumsal iletişim, yalnızca dış imajın geliştirilmesine değil, aynı zamanda Luscuere
(1993) tarafından tanımlanan kurum-içi faaliyetlere de önem vermelidir. Bu faaliyetler,
kuruluşun bir bütün olarak düşünülen hedeflerini
gerçekleştirebilmek için yalnızca işlevsel görevlere odaklanmak değil, çalışanların
birlikte hareket etmesini sağlayacak “teşhis ve dönüşüm” becerisinin yaratılmasıdır.
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Uygulamalar
1. Kurumsal İletişimin farklı türleri kapsamında yapılan iletişim çalışmalarının
incelenmesi.
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Uygulama Soruları

1. Kurumsal iletişimin bütünleşik olmasını açıklayınız.
2. Pazarlama iletişimi uygulaması yapınız.
3. Örgütsel iletişim stratejik planı çıkarınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Kurumsal iletişimim kapsamındaki farklı iletişim türleri ve bunlara ilişkin
stratejik yaklaşımlar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Pazarlama iletişimi alanında tutundurma karmasının öğeleri genellikle …………
yöneticisinin sorumluluğundadır.” Cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanmalıdır?
a) Marka
b) İletişim
c) Pazarlama
d) İnsan Kaynakları
e) Üretim
2. “Reklamcılık, ürünün özellikleri üzerine kurulmuş, “aklı satın alma eylemine yöneltecek”
olumlu bir imaj oluşturmak üzere tasarlanmış göreceli bir ikna süreci olarak
tanımlanmaktadır.” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Gusseklo
b) Frazen
c) Jefkins
d) Kotler
e) Kitchen
3. Kişisel satış, “bir ya da daha fazla potansiyel alıcı ile yapılan satış amaçlı bir diyalogda,
sözlü tanıtımı” kapsamaktadır. Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Gusseklo
b) Frazen
c) Jefkins
d) Kotler
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e) Kitchen
4. “Latince, “topluluk” ya da “bütün” anlamına gelen “………..” sözcüğünden türetilmiş olan
“corporate” (kurumsal) sözcüğü, iletişim uzmanlarının, her şeyden önce, örgütü bir bütün
olarak görüp, bu örgütün sorunlarına eğilmeleri gerektiğini gösterir.” Cümledeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cormas
b) Cornas
c) Cortus
d) Corpus
e) Cortes
5. “Örgütsel sorunlara çare olarak lafta kalan çözümler, kendi iletişim rollerine yönelik olarak,
örgütteki hiç kimseyi rahatlatmaz; eğitim veren bir kişinin bulunması, olsa olsa yöneticileri
eğitim verme sorumluğundan kurtarır.” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Jefkins
b) Allen
c) A. Comte
d) Kitchen
e) Rockefeller

Cevaplar: c, b, d, d, b
6.İtibar yönetimi araçsal kullanıma güzel bir örnektir.
a) Doğru

7.

b) Yanlış

Yatırımcı ilişkileri Örgütsel iletişim yönetiminin kapsamına girmez.
a)Doğru

b) Yanlış
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8. Belli başlı paydaşların, örgütün sürdürülebilirlik politikalarına ve programlarına
dahil olmalarını sağlamak iletişim yöneticilerinin görevlerinden değildir?
a)Doğru

b) Yanlış

9. Pazarlama iletişimiyle karşılaştırıldığında, örgütsel iletişim; abartı ve gösterişin
sınırlı olduğu bir iletişim uygular.
a)Doğru

b) Yanlış

10. İtibar çabuk elde dilebilir.
a)Doğru

b) Yanlış
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8. KURUMSAL
İLİŞKİLER

İLETİŞİMİN

SORUMLULUKLARI

VE

MEDYA

İLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
a. Bu bölümde kurumsal iletişimin sorumlulukları ve medya ile ilişkiler ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim planlama sistemi nedir ve nasıl işlev görür?
2. Kurumsal iletişim çalışmalarının sorumlulukları nelerdir?
3. İPS’nin avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurumsal

iletişimin Kurumsal iletişimin

sorumlulukları,
planlama

iletişim sorumlulukları, iletişim

sistemleri

medya ilişkileri

Konuyla ilgili okumalar ve
uygulamalar yapılacaktır.

ve planlama sistemleri ve
medya ilişkileri ile ilgili
bilincin oluşturulması.
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Anahtar Kavramlar
Kültür: İnsana ilişkin bir kavram olarak



kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın
bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada
kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.
Strateji: Uzun vadede önceden belirlenen bir


amaca ulaşmak için izlenen yoldur.
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GİRİŞ
Kurumsal iletişimin sorumlulukları, iletişim planlama sistemleri ve medya ilişkileri ele
alınacaktır.
Kurumsal iletişimin sorumlulukları:


“markanın arkasındaki kuruluşun” (kurumsal marka) profilini ortaya çıkarmak,



kuruluşun istenen kimliği ile marka özellikleri arasındaki uyumsuzluğu en aza
indirecek girişimleri geliştirmek,



iletişim alanında kimin hangi işleri yapacağını belirlemek,



iletişimle ilgili konulardaki karar vermeyi kolaylaştırmak için etkin yöntemleri
açık biçimde belirtmek ve uygulamak,



kurumsal hedeflerin ardındaki iç ve dış desteği harekete geçirmek.

Kurumsal iletişimin bütünlüklü yapısı onun disiplinler arası araştırma ve işletmenin eğitim
sahası için doğru bir biçimde konumlandırılmasına olanak tanımaktadır. “İş İdaresi” alanında
yıllarca verilen eğitim, iletişim konularına üstünkörü davranmış ve onları, farklı içerikleri olan
değişik terimlerle adlandırmıştır. Gözlenen farklılıklar şunlardır:

1. Yetenek geliştirme X kuram geliştirme: iletişim görevlerini başarılı bir şekilde yerine
getirebilmek için yetenek gereklidir, ancak iletişim alanındaki iş idaresi, araştırma ve
kuram pahasına yeteneğe aşırı önem vermektedir.
2. Bütünlüklü X uzman yetiştirme: iletişim araştırmalarında uzman görüşlerine aşırı önem
verilmektedir. Bu durum, alanın parçalı yapısını güçlendirmektedir ancak bütünlükten
yoksundur. Dolayısıyla örgütlerdeki işlevin daha da parçalı hale gelmesine neden
olunmaktadır.

Bu nedenle, üniversitelerde “kurumsal iletişim” ile ilgili bölümler uzmanlaşmış değil,
bütünsel olmalıdır ve yetenek geliştirmekten çok, kuram geliştirme ve sınama üzerine
odaklanmalıdır.
Kurumsal İletişim ve İlgili Kavramlar ve Tanım
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Jackson tarafından geliştirilmiş olan aşağıdaki tanım, uluslar arası literatüre ilk girenler
arasındadır:
“Kurumsal iletişim, planlanmış hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir kuruluş
tarafından geliştirilmiş olan iletişim etkinliklerinin bütündür.”
(Jackson 1987)
Blauw (1986) kurumsal iletişimi şöyle tanımlamaktadır:
Bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve ilgili hedef gruplar tarafından yönlendirilen tüm
iletişime bütünleşik bir yaklaşımdır. İletişimin her öğesi, kurumsal kimliği yansıtmalı ve
vurgulamalıdır.
Thomas ve Kleyn (1989) de bu tanımları geliştirerek, kurumsal iletişimi şöyle tanımlamıştır:


Kullandığı farklı iletişim disiplinleri ve kaynakları arasında stratejik bir plana dayanan
koordinasyon bulunan bir örgütün tüm iletişimi;



Ürünleri ve / veya hizmetleri değil, organizasyonu ya da öğeleri merkezi olan bir
örgütün tüm iletişimi.

Bir kuruluşun, bağlı olduğu paydaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek üzere planladığı ve yönettiği
tüm iç ve dış iletişim faaliyetlerinin oluşturduğu küme, “kurumsal iletişim” olarak
tanımlanmaktadır. Kurumsal iletişim, bir kurumdaki çeşitli uzmanlar ve uzman olmayan
kişiler (generalists) tarafından, faaliyette bulunabilme yeterliliğini arttırmaya yönelik ortak
hedef doğrultusunda bilginin yayılmasını içermektedir.
“Kurumsal iletişim” kavramı çoğul olarak kullanıldığında, yöntemlerin hızla yayılmasına
işaret eder. Tekil olarak kullanıldığında ise, doğrudan bütünleşik iletişim işlevine gönderme
yapılır.
“Kurumsal iletişim” kavramını bir örgütün tüm iletişim faaliyetlerini kapsayacak şekilde
kullanmanın sakıncası, kurumsal iletişimin yalnızca ticari kuruluşlarda geçerli olduğu
yönünde bir izlenim yaratılmasıdır. “Kurumsal kültür” ve “kurumsal strateji” terimlerinde
olduğu gibi, “kurumsal iletişim” terimi içinde yer alan “kurumsal” sözcüğü şirkete ya da
tecimsel faaliyete yönelik bir sıfat olarak değil, “gövde, vücut” anlamına gelen ve mecazi
olarak “bütün, tek bir vücut / kitle halinde” olmaya işaret eden, Latince “corpus” sözcüğü ile
bağlantılı olarak düşünülmelidir.
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Kurumsal iletişimle ilgili fikirler hem özel, hem de kamu kuruluşlarının yanı sıra, tecimsel ve
kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de geçerlidir. Rekabetçi bir ortamda mücadele
ettiklerinden, şirketler, çekici imajlar geliştirmeleri gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle
kurumsal iletişim, diğer örgütlerle olduğundan daha fazla şirketlerle ilişkilendirilmektedir.
Ancak son yıllarda, sübvanse edilen kurumlar ve devlet kuruluşlarının da kendilerini
paydaşlarına iyi tanıtabilmek için çalıştıkları görülmektedir. Dolayısıyla, kar amacı gütmeyen
sektörde de, bu konulara yönelik bir çaba olduğu gözlenmektedir.
Kurumsal imaj bir ayna gibidir; bir örgütün kimliğini yansıtır. Arzu edilen ya da edilmeyen
bir imaja sahip olmak bir bakıma, bir örgütün kendi hakkında yaydığı sinyallere bağlıdır. Bu
sinyaller, örgütün eylemleri ve kendini ifade ediş biçimini izleyen paydaşlar tarafından
yorumlanır (Fombrun ve Shanley, 1990; Fombrun, 1996; Schultz ve diğ., 2000). Bu
sinyallerin içeriği ne kadar açık, içten ve ilginç olursa olsun, hedef kitlenin tüm üyelerinde
olumlu bir izlenim oluşturulacağının garantisi yoktur. Örneğin, çalışkanlık, gayretlilik
konusunda üst sıralarda yer almak doğrudan olumlu bir imaj yaratılmasına yol açmaz.

Çalışanların ve yöneticilerin idare edilmesi, söylentilerin yayılması ve hepsinden önemlisi,
hedef grupların aldıkları sinyalleri akılcı ve görünüşte akılcı olmayan biçimlerde
yorumlayışları gibi diğer çeşitli etkenler de bir örgütün geliştirdiği imajı etkiler. Bauer’in
(1964) belirttiği gibi, çoğu zaman kamu, görüşleri konusunda, yöneticilerin beklendiklerinden
çok daha inatçı bir tutum sergileyebilir. (Essentials of Corporate communication, Cees Van
Riel, Charles Fombrun, Routledge, London and Newyork, 2007, p.23-25)

Kurumsal İletişimin Araçları

Bütünleşik iletişim çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu noktada, dört uygulama ön plana
çıkmaktadır:
1. görsel kimlik sistemlerinin uygulanması (bazen “ev stili” [house style] olarak da
kullanılır);
2. bütünleşik pazarlama iletişiminin kullanımı;
3. iş birliği içinde olan gruplara olan güven;
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4. merkezileştirilmiş planlama sisteminin benimsenmesi.

Bu dört öğe, ifade araçlarıdır (Hatch, Schultz ve Larsen, 2001). Kurumsal ifadeler ve
bütünleyici iletişim, kurumun ayırt edici kimliğini, markasını ve stratejisini ortaya koyan
“ortak hareket noktalarına” dayanır. Bu ifadeler, paydaşlar tarafından kimlik oluşturulmasında
ve dolayısıyla kurumun itibarının inşasında araçsal hale gelir. Eşgüdüm ve bütünleştirme,
kurumsal iletişim için etkin bir sistem oluşturmada ayırt edici niteliklerdir.

Görsel Kimlik Sistemleri

Kurumlar kendilerini iletişimleri yoluyla ifade ederler. Görsel iletişim, kurum genelindeki
iletişimleri bütünleştirmek için önemli bir araçtır. Yirminci yüzyılın başlarında, endüstriyel
tasarım uzmanları ortak isimler, ticari marka grafikleri ve logolar (Nike “swoosh”), sesler
(Harley Davidson motoru, Steinway piyano) ve hatta kokular yoluyla (Chanel) ürün ve
hizmetlerde tutarlı temaların uygulanmasına önem vermeye başlamışlardır. O zamandan beri,
“kimlik firmaları” olarak adlandırılan özel bir endüstri biçimi ortaya çıkmıştır. Bu endüstri,
örgütlerin tek tip simge grupları / setleri geliştirmelerinin yanı sıra, logolara, giysilere,
mobilyalara ve mimariye imza niteliğinde temalar uygulama yoluyla örgüt için tek tip imaj
yaratma amacına yönelik olarak çalışanlara tavsiyelerde bulunan el kitaplarını bir araya
getirmeye de olanak tanımıştır.
1950’lerde ABD’de kitlesel pazarlamanın hızla yükselişi, paketlemeye yönelik büyük bir
ilginin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Süpermarketlerin ve büyük mağazaların ortaya
çıkışı, tezgahın arkasında durup müşteri ile yüz yüze iletişim kuran satıcının yerini alacak bir
sese gereksinim doğurmuştur. Paketleme tasarımı, bu rolü üstlenmiş, baskılı paket ve kutu
satışları, matbaacıların bir zamanlar hayal bile edemeyecekleri başlı başına bir iş haline
gelmiştir.
Günümüzde tüm büyük kuruluşlar, iletişim sistemlerinde bütünleşmeye yardımcı olacak
uygun dil kullanımı, tarz ve terimler dizini içeren detaylı el kitaplarına güvenmektedir. Küçük
kuruluşlar bile, bu uygulamanın daha çok müşteri ve yatırımcı çekebilmek için gerekli
tanınma ve itibarı sağlayacağı görüşündedir.
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Bütünleşik Pazarlama İletişimi

İletişim alanında “çabaların bütünleştirilmesine”yönelik girişimler 1950’lerden beri devam
etmektedir. Bütünleşmenin peşinde koşmak, pazarlama literatüründen kaynaklanmakta ve
yalnızca pazarlama karmasının bilinen öğelerini (fiyat, ürün, yer ve ürün – İngilizce’de
4P’ler) değil, aynı zamanda, 4P’nin her bir öğesi içindeki iletişim karmasının unsurlarını da
içermektedir. Pazarlama kavramının merkezinde, tüketici-odaklı bir yaklaşımla çalışma
gereksinimi yer almaktadır. Bu ancak, örgüt içindeki her uzmanlaşmış işlevin, bir bütün
olarak düşünülen iletişim sistemine kayda değer bir katkı yapmasıyla mümkün olabilir.
“Bütünleşme,”

öncelikle,

pazarlama

işlevleri

ve

uzmanlık

disiplinleri

arasındaki

koordinasyon demektir. Bununla birlikte, bütünleşme nosyonu daha sonradan, bağlılığı
arttırmak için müşterilerin çevresinde bütünleşmiş olan tüm işlevsel bölümler tarafından icra
edilen tamamlayıcı faaliyetleri içerecek şekilde genişlemiştir. Schulz ve arkadaşları,
pazarlama alanındaki bütünleşik programların temel öğelerini belirleyen ilk kişiler arasındadır
(Schulz, 1993; Schulz ve Barnes, 1995; Schulz ve diğ. 1993). Schulz ve arkadaşlarına göre,
bütünleşme her zaman için yukarıdan aşağıya doğru olmalı ve paydaşların bakış açısına göre
gerçekleştirilmelidir. Son olarak, bir kuruluş, paydaşların taleplerine cevap verirken,
pazarlama ve iletişimin, tüm pazarlama faaliyetlerini yönlendirmesine yardımcı olacak ortak
hedefler belirlemesi gerektiğini söylemektedirler.
Bütünleşme ilk başlarda tek tipliliğe çağrı (“bir bütün olma” gereksinimi) olarak anlaşıldıysa
da, marka mesajlarının tutarlı ve iç çekişmelerden bağımsız olmasına yönelik bir talep
biçimde yumuşatılmıştır (Novak ve Phelps, 1994). Tutarlılık ancak, bütün iletişim araçları ön
planlama aşamasında birbirleriyle uyum içinde olduğunda gerçekleştirilebilir. Her bir marka
iletişim aracını geliştirmekten sorumlu olan uzmanlara, sonradan olabilecek tutarsızlık ve
uyuşmazlık olasılığını ortadan kaldırmak için sürecin başında yoğun bir diyaloğa girmeleri
önerilmiştir.
Süreç söz konusu olduğunda, Moore ve Thorson (1996) bütünleşik pazarlama iletişiminin şu
şekilde başlamasını önermektedir: 1) pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesine uygun
olacak tüm hedef kişilerin belirlenmesi, 2) belirlenen kişilerin satın alma davranışı
sürecindeki aşamalara göre gruplanması, 3) her gruba ulaşabilmek için mesajların ve iletişim
araçlarının belirlenmesi, 4) uygun kaynakların sağlanması.
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Bütünleşik pazarlama programları ilk olarak 1950’lerde uygulanmaya başlamakla birlikte,
tüm uygulayıcılar tarafından tam olarak onaylanmamıştır. Örneğin, 1980’lerin sonunda
Hollanda’lı pazarlama uzmanı Knecht, Reklamcılar Birliği ve Hollanda Reklam Ajansları
Derneği adına bütünleşik iletişim alanında bir çalışma yapmıştır. Knecht’in çalışmasındaki
beş aşamanın özeti aşağıda sunulmuştur. Knecht’in çalışması, çok az ajans ya da şirketin
üçüncü aşamanın ötesine geçebildiğini

göstermiştir

Bütünleşik İletişim (Kaynak: Knecht, 1989)

1. Bütünleşik medya reklamcılığı

Mesajı iletmek için medya karması kullanılır.

2. Bütünleşik reklamcılık

Medya reklamcılığının, doğrudan reklamcılığın ve ambalajlamanın koordineli uygulaması.

3. Bütünleşik medya iletişimi

Sponsorluk yoluyla medya reklamcılığı, doğrudan reklamcılık, editöryel tanıtım, ürün
yerleştirme, ürün ya da marka adının promosyonunun koordine edilmesi
Fiyat ve dağıtım da önemli olmakla birlikte, kişisel satış hayati bir öneme sahiptir.

1. Bütünleşik pazarlama iletişimi

2. Pazarlama karmasının bütün öğelerinin, üçüncü adamın ötesinde koordine edilmesi
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Öncelikle pazarlama için geliştirilmiş, ancak daha sonra girişimin diğer işlevlerini de
kapsayacak şekilde genişletilmiş iletişim öğelerinin uygulaması. Bütünleşmeyi
kolaylaştıran diğer bir araç da, koordinasyon ekipleridir. Bu ekipler, bütün örgütte etkin
olan ve birlikte ortak bir politika belirleyerek, bunun uygulanmasını değerlendiren,
uzmanlaşmış iletişim bölümlerinin temsilcilerinin oluşturduğu çalışma grupları ya da
yönlendirici komitelerdir.
Bir iletişim planlama sistemi (İPS), iç ve dış paydaşları hedefleyen iletişim projelerinin
gerçekleştirilmesi için hazırlanmış ve otomatik hale getirilmiş bir araçtır. İPS, örgüt için
tüm iletişim programını gerektiren bir projenin yürütülmesinde kullanılabilir. Aynı zamanda,
kurumsal sponsorluk faaliyetleri, yıllık raporların geliştirilmesi ya da kurum-içi bültenlerin
yayınlanması gibi daha basit projelerin yönetilmesinde de kullanılabilir.

İPS’nin kullanılması bir örgüte bazı avantajlar sağlayabilir:
1. Her proje için belirli bir oranda planlama gerekir çünkü bir dizi kuralın (araştırmaya
dayanan) takip edilmesi gerekir.

2. Genel düzeyde yönetim ve kontrol sağlanabilir çünkü ortak başlangıç noktaları, bütçeye
yönelik sınırlılıklar, zaman engelleri vb. konularda çalışanları “zorlamak” mümkündür.
3. İPS aynı zamanda, planlar, pazar araştırmaları (örneğin imaj araştırması, rakipler ve
müşteriler hakkında bilgi vb.) ve iletişim araçları (metinler, resimler ve hatta filmler) yoluyla
özet bilgiler sunarak bir düzenleyici olarak işlev görür. Farklı iletişim çalışanlarının yaptıkları
işlerin farkında olunması, mesajların tekrarlanması ya da karıştırılması olasılığını ortadan
kaldırır.
4. İPS, çalışanlar ayrıldıktan sonra bile bilgiyi muhafaza eden bir bilgi üssü biçiminde işlev
görür.
İPS, verimlilik avantajları sunar, örneğin çeşitli durumlarda kullanılabilecek standart
rapor biçimlerinin dağıtımını yapar. (Essentials of Corporate communication, Cees
Van Riel, Charles Fombrun, Routledge, London and Newyork, 2007, p.27-30)
Örgütler, paydaşları ile iletişim kurabilmek yüksek miktarda para harcamaktadır.
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Microsoft, Shell ve DaimlerChrysler gibi şirketler dünyadaki belli başlı kurumsal
reklamcılardır, fakat iletişimin tün alanlarında da faaldirler.
4. Microsoft’un eğitim alanındaki sorumluluğunu vurgulayan bir reklam görülmektedir.
Bu reklam, çoklu iletişim araçları, bağışlar ve hatta şirketin ön planda tuttuğu “eğitim”
temasını destekleyen olaylarla desteklenmektedir. Söz konusu tema, şirketin çok
yaygın olarak tanıtımı yapılan, “Sizin Potansiyeliniz, Bizim Tutkumuzdur” adlı
kurumsal kampanyada görülmektedir.

Bazı kuruluşlar büyük kurumsal reklamcılar olmalarına rağmen, iletişimin diğer alanlarında
daha az aktiftirler. Örneğin, Mandarin Oriental ya da Accor gibi otel grupları çok fazla
reklam yapar, ama bunun dışında pek bir faaliyetleri yoktur. Aynı durum, havayolu şirketleri
ile tüketiciler için mal ve hizmet üreten diğer kuruluşlar için de geçerlidir. Sivil toplum
örgütleri içinde, Greenpeace, hem halkın ilgisini çekecek şekilde tanıtım gerçekleştirme hem
de ortak sponsorlukla reklam yapma konusunda en çarpıcı örnektir. Diğer birkaç sivil toplum
örgütünün reklam yapmak için başvurabileceği kaynaklar da yeterince ilgili değildir.
Şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetlerin iletişime farklı yaklaşımları olmasına
rağmen, hepsi de iletişim faaliyetlerine belirli bir bütçe ayırmaktadır. Bu noktada, şöyle bir
soru ortaya çıkmaktadır: iletişimin ne zaman başarılı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Etkin
iletişimi ne sağlar? (Essentials of Corporate communication, Cees Van Riel, Charles
Fombrun, Routledge, London and Newyork, 2007, p.27-33)
Hakla ilişkiler planlama aşamasındaki 10 aşama:
1. Problemi tanıma
2. Durum analizi
a) İç faktörler
b) Dış faktörler
3. Program amaçları
4. Hedef kitleler
5. Her hedef kitle için program amaçları
6. Aksiyon planı- program stratejisi
7. İletişim program stratejisi
a) Mesaj stratejisi
b) Medya stratejisi
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8. Programın değerlendirilmesi
9. Programın uygulama planı
a) Sorumlulukların saptanması
b) Takvim
c) Bütçe
10. Geri bildirim ve değerlendirme.
Özellikle aksiyon ve iletişim planı için, her hedef kitle için bir hareket planı ve bir iletişim
programı, buna bağlı mesaj ve medya stratejileri, programı uygulama planları ve buna bağlı
sorumluluklar, takvim ve bütçe oluşturulmalıdır.
Değerlendirme aşamasında şu sorulara yanıt aranır:
Program istenen hedeflere uygun olarak tasarlanmış mı?
Düşünülen ve mevcut harcamalar nelerdir?
Uygulama aşamasında ise şu soru sorulur:
Program belirlenmiş hedef gruba ve bölgeye erişiyor mu?
Program planlandığı aşamada belirlendiği gibi mi yönlendiriliyor?
Programın yarar – etki aşamasında sorulan soru:
Program istene hedeflere ulaşmak için etkili mi?
Programın istenmeyen bazı etkileri var mı?
Hunt ve Grunig’e göre, İşletmenin temel sorumluluğu,
1. Organizasyonun temel görevleri
2. Organizasyon faaliyetlerinin işletme dışındakiler üzerindeki etkilerinin dikkate
alınması
3. Organizasyonla ilgili olmayan genel toplumsal sorunlara bakmak.
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Uygulamalar
1. İletişim planlama sistemlerine ve avantajlarına yönelik bir uygulama gerçekleştirmek.
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Uygulama Soruları
1. Kurumsal iletişimin sorumlulukları nelerdir?
2. Halkla İlişkiler ve medya uygulamaları nasıl olmalıdır?
3. İletişim planlama sisteminin unsurları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Kurumsal iletişimin sorumlulukları, iletişim planlama sistemleri ve medya
ilişkileri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Kurumsal iletişim, planlanmış hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir kuruluş tarafından
geliştirilmiş olan iletişim etkinliklerinin bütündür.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Jackson
b) Blauw
c) Thomas ve Kleyn
d) Herman
e) Taylor
2. “Bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve ilgili hedef gruplar tarafından yönlendirilen tüm
iletişime bütünleşik bir yaklaşımdır. İletişimin her öğesi, kurumsal kimliği yansıtmalı ve
vurgulamalıdır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Jackson
b) Blauw
c) Thomas ve Kleyn
d) Herman
e) Taylor
3. “1980’lerin sonunda Hollanda’lı pazarlama uzmanı Knecht, Reklamcılar Birliği ve
Hollanda Reklam Ajansları Derneği adına ………… alanında bir çalışma yapmıştır.” Bu
ifadedeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Bütünleşik iletişim
b) Reklamcılık
c) Bütünleşik pazarlama
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d) Markalaşma
e) Holdingleşme
4. “Sivil toplum örgütleri içinde, …………, hem halkın ilgisini çekecek şekilde tanıtım
gerçekleştirme hem de ortak sponsorlukla reklam yapma konusunda en çarpıcı örnektir. Diğer
birkaç sivil toplum örgütünün reklam yapmak için başvurabileceği kaynaklar da yeterince
ilgili değildir.” Bu ifadedeki boşluk için en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) LGBT
b) Yeşilay
c) Greenpeace
d) Kızılay
e) Lösev
5. “Kurumsal imaj bir ....... gibidir; bir örgütün kimliğini yansıtır. Arzu edilen ya da
edilmeyen bir imaja sahip olmak bir bakıma, bir örgütün kendi hakkında yaydığı sinyallere
bağlıdır.” Bu ifadedeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) Spin doctor
b) Maske
c) Gözlük
d) Ayna
e) Mercek

Cevaplar: a, b, a, c, d
6.Ürün reklamı pazarlama iletişimi içinde sayılbilir.
a)Doğru

b) Yanlış

7. Halkla ilişkilerin asıl işlevi propagandadır.
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a)Doğru

b) Yanlış

8. Kurumsal İletişimin Örgütsel iletişim yönetiminde iç dinamikleri belirleyen
unsur kurumdur.
a)Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

9.Yatırımcı ilişkiler örgütsel iletişimin unsurlarındandır.
a)Doğru (x )

b) Yanlış ( )

10.Programın yarar – etki aşamasında sorulan soru: Program istenen hedeflere
ulaşmak için etkili m Dir.?
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )
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9. TUTUMLARDA VE DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİME YOL AÇAN, SİMETRİK
İLETİŞİM – KURUMSAL KÜLTÜR VE KURUMSAL İMAJ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde tutum ve davranış değişikliğine yol açan simetrik iletişim biçimlerini, kurum
kültürünü ve kurumsal imajı ele alacağız.

165

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kurum kültürü nedir, hangi unsurları içerir?
2. Kurumsal imaj yönetimi nedir?
3. Simetrik iletişim ile tutum ve davranış değişikliği nasıl sağlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tutum

ve

değişikliğine

davranış Tutum ve davranış
yol

açan değişikliğine yol açan

Konu ile ilgili okumalar
yapılacak.

simetrik iletişim biçimlerini, simetrik iletişim biçimlerini,
kurum

kültürünü

kurumsal imajı

ve kurum kültürünü ve
kurumsal imaj hakkında
bilgi edinilerek stratejik plan
içinde nasıl kullanılacakları
bilgisi edinilecek.
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Anahtar Kavramlar
Performans: Çalışanın yaptığı iş için harcaması gereken maksimum enerji, bilgi,
kişisel yeterlilik ve işten aldığı doyuma performans denir
Vizyon: Uzak görüşlülük, geniş görüşlülük, uz görü. İleride olmak istediğimiz yer ya
da durum.
Misyon: Görev, sorumluluk.
Kurumsal Kültür: Kurum içinde kullanılan jargon, dilin biçimi, gerçekleştirilen
iletişim faaliyetleri ve her türlü maddi ve manevi birikim. İşin yapılış tarzı.
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GİRİŞ
Bu bölümde tutum ve davranış değişikliğine yol açan simetrik iletişim biçimlerini, kurum
kültürünü ve kurumsal imaj hakkında bilgi edinilerek stratejik plan içinde nasıl
kullanılacakları bilgisi edinilecek.
9. TUTUMLARDA VE DAVRANIŞLARDA DEĞİŞİME YOL AÇAN,
SİMETRİK İLETİŞİM – KURUMSAL KÜLTÜR VE İMAJ
İletişim, bilgi, tutum ve davranışlarda (BTD) değişime yol açtığında başarılıdır. Pazarlama
iletişimi alanındaki pek çok araştırmacı bu ilkenin önemli olduğunu vurgulamakta, ancak bu
sıranın (BTD) geçersiz olduğunu belirtmektedir. Örneğin bir çok durumda, insanların
öncelikle araba aldığı (davranış değişikliği), daha sonradan aldıkları arabayla ilgili reklamlara
ya da diğer iletişim biçimlerine dikkat ederek, yaptıkların seçimi psikolojik olarak
onaylamaktadır. Araştırmalar, ancak bazı müşterilerin aldıkları arabanın ön plana çıkan
özellikleri hakkında arabayı satın aldıktan sonra haberleri olduğunu göstermektedir.

BTD modelinin basitleştirilmiş analizi de uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Hemen
hemen bütün iletişim etkinlikleri insanların davranışlarını değiştirmeyi amaçlar. Uygulamada,
bilgi, tutum ve davranışları eşzamanlı olarak değiştirmek mümkün değildir. Tutum ve
davranışlarda

değişim

gerçekleştirmek

için,

bilgide

değişim

gerçekleştirmek

için

gerekenlerden çok farklı iletişim yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Deneyimlere göre,
şirketler bu üçünü de bir anda gerçekleştirmek istediğinde, pek çok iletişim etkinliği
başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Grunig (1992), iletişimi dört perspektife ayırdığı iki boyutlu bir yapı ortaya koymuştur: birinci
eksende, bir örgüt paydaşları ile tek yönlü ya da çift yönlü bilgi alış-verişine girmeyi seçer.
Diğer eksende, bir örgüt, eylemleri ve hedefleri ile ilgili tüm gerçekleri ya da bu gerçeklerden
bazılarını ortaya koymaya hazır olup olmadığına karar verir.

Grunig’e göre, basın aracılığı ya da propaganda iletişimin en az arzu edilen türüdür, çünkü bir
örgütün faaliyetleri hakkında doğru bilgi vermediği ve yaptığı aldatmacayı süslü hedefler
ardına gizlediği tek yönlü iletişimi içerir. Bir kuruluş, üretim süreçleri hakkında uç noktalarda
gezindiğinde genellikle propaganda ortaya çıkar. Yöneticiler, kuruluşun faaliyetlerinin
169

topluluklar ve çevre üzerindeki etkilerini açıklamaktan kaçınır ve kuruluşa bağlı olanlarla bu
konular hakkında diyalog kurma çabalarına da direnç gösterirler. İkinci model olan kamuyu
bilgilendirme de tek yönlü iletişimi içerir. (Essentials of Corporate communication, Cees Van
Riel, Charles Fombrun, Routledge, London and Newyork, 2007, p.32-35)

Kurum Kültürü ve Kurumsal İmaj
Kurumların hedef kitleleriyle sürekli ve olumlu bir iletişim işlevi ile ayakta
kalmalarını sağlayan halkla ilişkiler yerini artık günümüzde artan rekabet ortamında kendisini
ve diğer uzmanlık isteyen iletişim alanlarını da kapsayan kurumsal iletişime bırakmıştır.
Kurumsal iletişim halkla ilişkilerden farklı, onun kapsamından daha geniş bir uygulamalar
alanını yönetir. Bu anlamda kurumsal iletişim bir yönetim fonksiyonudur ya da disiplinidir.
Uzun yıllar halkla ilişkiler kavramına değişik tanımlar getirilmiş ve farklı yönleriyle
vurgulanmıştı. Ancak uygulamalara bakıldığında halkla ilişkiler kavramı organizasyon,
etkinlik ve basınla ilişkiler bağlamında gelişmiş ve uygulamalarının sıklıkla bu yönde olduğu
görülmüştür. Halkla ilişkiler kavramı daha çok kurumdan dışarıya bakışı ya da daha doğrusu
kurumun dış hedef kitlelere bakışını yansıtıyor ve bu anlamda hedef kitlelere yönelik ne tür
iletişim stratejileri geliştirilmesi gerektiği konusunda bizi yalnızca hedef kitleyi baz alarak
yönlendiriyor. Oysa kurumsal iletişim bakışlarımızı kuruma yönlendiriyor. Kurumu merkeze
koymamızı, ona bir kişilik vermemizi ve hedef kitlelerini kendi gözüyle görmemizi sağlıyor.
Böylece kurumun ulaşmaya çalıştığı hedef kitlelerini, gereksinim duyduğu iletişim biçimlerini
ve kullanması gereken yöntem ve araçları yine kurum kendi belirlemiş oluyor. Dolayısıyla her
kurumun kurumsal iletişimi uygulama ve kullanılan araçlar ve uygulayıcılarının rol ve
stratejileri farklılaşıyor ancak yine de uygulama planında bulunan ana yollar aynı kalıyor.
Yalnızca bunların ele alınış ve uygulanışları farklı olabiliyor.
Günümüz koşullarında bir firmanın ayakta kalabilmesi, onu taşıyan sacayaklarının ne
olduğunu, onların iletişim stratejileri içindeki işlevlerini ve birbirleriyle ilişkilerinin nasıl
gerçekleştiğini tam olarak bilmelerini gerektirir. Artık firmaların muhatapları herkesi
kapsamaktadır. Müşteriler, hissedarlar, yatırımcılar, medya, tedarikçiler vb. sosyal paydaşlar.
Bunların tümünün yapıp ettikleri, verdikleri kararlar firmanın geleceğini belirler.
Olayları ve olguları insanlardan bağımsız düşünemeyiz. Firmanın hedeflerine doğru, hızlı ve
güvenli biçimde ulaşabilmesi için tüm bu sosyal paydaşlara gereksinimi vardır. Tüm hedef
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kitlelerin firma adına, firma için doğru şeyleri söylemelerini ve yapmalarını sağlamak, doğru
bir orkestra yönetimini gerektirir. Bu anlamda herkese doğru mesajlar verilmeli, doğru
stratejiler belirlenmelidir. Burada önemli olan firmanın iç ve dış iletişimini sağlayan kurumsal
iletişimin firma tarafından nasıl kullanıldığıdır. Çünkü onun kullanılma biçimi, firmanın
başarısını yansıtır. Kurumsal iletişimin kodladığı ve açımladığı tüm stratejik amaçlar hep aynı
amaca hizmet içindir. Kurumun varlığını devam ettirebilmesi. Günümüzde Türkiye de küresel
sistem içinde yer almış, yerli ya da çok uluslu firmalarıyla pazarda çeşitli sektörlerde
tutunmaya çalışıyor. Bunun için her kurum kendine özgü çeşitli iletişim stratejilerinden
yararlanıyor. Sorun şu ki, kurumların yeni yeni benimsemeye başladıkları kurumsal iletişim
örgütlenmesi farklı biçimlerde algılanıyor ve uygulanıyor. Buna göre, firmalar kurumsal
iletişimin neyi ifade ettiği, nasıl algılandığı ve kapsamına hangi öğelerin girdiği konularında
ayrılıyorlar. Bu durum onların konuyu algılama farklılıklarından kaynaklanıyor. Kurumların
benimsedikleri ve sahip oldukları kültürel yapı, toplumsal rol ya da roller, hangi stratejileri
kullandıklarını, kurumsal iletişim kavramını ele alış biçimlerini etkilemektedir. Kurumsal
iletişim bu anlamda kurum kimliğinin iletişime geçirilmesidir. Bu süreç ise bizi kurumsal
imaja götürür. Kurum kimliği, kurumun kendini tanıması ve kendine bakışıdır. Kurum imajı
ise, kurumun iç ve dış hedef kitleler tarafından algılanma biçimidir. Bu ünite kapsamında
kültür ve imaj unsurları kurumsal iletişim bağlamında irdelenecektir.
Kurum kültürü ve İletişim
Kurum kültürü, çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen, bir
kurumun, bölümün, takımın paylaştığı ortak değerler, semboller, inanışlar ve davranışlardır
(Okay 2003: 64, Goffee 2003: 35). Dolayısıyla “örgütün çevrede tanınmasını, değerlerini,
toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini
de yansıtan, örgütü topluma bağlayan örgüt kültürü, onun toplum içindeki yerini, önemini ve
hatta başarısını belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir” (Güzelcik Ural 2006: 154).
Kurumların içinde bulunduğu ortamlara göre kurum kültürü çeşitlilik göstermektedir.
Keskin bir rekabet savaşının içindeki kurumlar için ayrı, yaratıcılığıyla diğerlerinden
sıyrılabilen kurumlar için ayrı bir kültür gereklidir. Bazı kurumların her ikisine de ihtiyaçları
olabilir. Kültürü “şebekeleşmiş”, “kar amacı güden”, “topluluksal” ve “bölümlenmiş” kültür
olarak 4 başlıkta inceleyebiliriz (Goffee ve Jones 2003: 30).
Sosyalleşmenin en fazla olduğu kültür tipi şebekeleşmiş, ticari kar amacının en fazla
güdüldüğü kültür tipi ise kar amacı güden kültür tipidir. Her bir kurum tipinin kendi içinde
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olumsuz yönleri ve olumlu yönleri bulunmaktadır. Bir kurum, birden fazla kurum kültürü
tipine sahip olabilir. Bunu kurumun tarihçesi, deneyimleri, yapısı, çalışma biçimleri
belirlemektedir. Topluluksal kurum kültürü daha çok hayır dernekleri ve sendikalar gibi
gönüllü kurumları kapsarken, bölümlenmiş kültüre örnek olarak üniversiteler verilebilir.
Çünkü bu tür kurumlarda çalışmalar bireysel olarak yapılmaktadır. Şebekeleşmiş kültür tipine
örnek olarak Avrupa menşeeli Unilever’i, kar amacı güden kurum kültür tipine örnek olarak
ise, Amerikan menşeeli şirketleri (Procter and Gamble), erebiliriz. Bu şirketlerde daha keskin
bir hiyerarşi ve rekabet söz konusudur. Çalışanlar arası sosyalleşme, dayanışmaya gore daha
azdır.
Kurum kültürünü oluşturan unsurlar, sosyal sorumluluk, çalışanları etkilemek ve elde
tutmak, çalışanların geliştirilmesi biçiminde sıralanabilir (Morley 1998: 10). Bu işlevleri
yerine getirebilecek olan birim kurumsal iletişim birimidir. Kurumsal iletişim, hem iç hem dış
hedef kitleye yönelik iletişim fonksiyonlarını gerçekleştirme rolüne sahiptir. Kurum kültürü
etik ile de bağlantılıdır. Etik ilkeler, kurumda belirlenen değerler bağlamında standart
davranış ilkeleridir. Kültür, bireylerle başlar ve doğrudan bireylerin kişisel değerleriyle
ilgilidir. Küresel Etik Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, en çok saygı gören
değerler, dürüstlük, sorumluluk, saygı ve açıklıktır. Değerler dünya çevresinde yere bağlı
olarak değişmez. Bir diğer buluntuya göre de evdeki değerler, işte de belirleyicidir (Odedele
2004: 1).
İş tatmini, kişinin kendini tanımasına ve birey olarak süreçlere katılımına bağlıdır.
Bireylerin güçlü yönlerine odaklanarak oluşturulmuş kültürel anlayış ile çalışanlar
yeteneklerini daha fazla geliştirebilirler. Çalışan kendinden ne istendiğini biliyor mu?, İşini
doğru yapmak için doğru kaynaklara sahip mi?, İyi yaptığım işler için övgü alıyor muyum?,
Yöneticim beni insan olarak önemsiyor mu?, Gelişmemi teşvik eden biri var mı?,
Görüşlerime değer veriliyor mu?, Misyon ya da amacımız, görevimin ne olduğunu
hissetmemi sağlıyor mu?, İş yerinde çok iyi arkadaşım var mı?, Öğreniyor ve gelişiyor
muyum? gibi sorular çalışanların kendilerini tanımalarına yönelik kültürel anlayışın
oluşumunu sağlar (Buckingam 2005: 10).
Çalışanlar, yöneticilerinden kendilerinin becerileri, ilgileri ve seçenekleri hakkında
açık, dürüst ve iki yönlü iletişim beklerler. Yöneticinin kendilerini dinlemesini, görüşlerini
dile getirmesini, teşvik etmesini ve destek olmasını beklerler. Kendileriyle iyi bir diyalog
içinde olmalarını beklerler (Kaye 2005: 16). Yöneticilerin en önemli görevlerinden biri,
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çalışanlarının potansiyellerini, yeteneklerini en iyi biçimde anlamalarını sağlayarak bu
becerilerini çalışma alanındaki en doğru yerde kullanabilmelerini fırsat vermektir. Ayrıca,
çalışanların kariyer beklentileriyle ilgili kaygılarını dinlemek, onlara yardımcı olmak,
çalışanlarınızda belli değerlerin oluşumuna katkı sağlamaktır. Yöneticiler çalışanların güçlü
ve geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili gerçekçi olmalıdırlar. Çalışanların seçenek ve hedef
sayısı arttırılmalıdır (Kaye 2005: 16). Bir kurumda yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişim
biçimi, iş hedeflerinin saptanma ve iş yapış tarzı, o kurumun kültürünü yansıtır. Kültürsüz bir
kurum yoktur. Ancak farklı kültürel yapılara sahip ya da bazen birden çok kültür tipini
kendinde barındıran kurumlar mevcuttur.

Kurumların benimsedikleri örgüt sistemleriyle

kültürleri arasında da bağlantı söz konusudur. Kurum kültürü, kurumun vizyonunu, felsefesini
ve duruşunu yansıtır, bunu da kurumsal davranış ve kurumsal dizayn ile somutlaştırır.
Örneğin işlevleri aynı olmakla birlikte, alış veriş merkezleri, kafeler, restoranlar farklı kurum
kültürlerini benimsemişlerdir. (Starbucks ya da Gloria Jeans vb.)

Kurum kültürünü en iyi yansıtanlar, çalışanlardır. Yönetimde kültürü olumsuz
etkileyen bazı yönetim hataları da bulunmaktadır: İnsanların sahip oldukları yetenekleri
kullanmalarına izin vermemek. Kişiler yeteneklerini kullanamadıklarında kendilerini güçsüz
hissederler. İletişimin açık olmaması, kişilerarası iletişimde empati kurulamaması, vizyon ve
misyonun tam olarak aktarılamaması, çalışanların zamanla anlamsızlığa itilmelerine neden
olabilir. Anlamsızlığa neden olan bir diğer unsur da

yapılanların nedenlerinin

söylenmemesidir (Dargh 2005: 19).
Kurumlarda kültürün içselleştirilmesi ve bunun dış hedef kitlelere yansıtılması için
lidere çok büyük bir görev düşmektedir. Lider, kurumda çalışanlara kurumun değerleri ve bu
değerlere sahip çıkmanın önemini en iyi biçimde anlatabilmelidir. Liderin rolü yapılan
çalışmaların her aşamasında bilinç oluşumunu sağlamaktır. Bu yüzden lider bir ayna işlevi
görmektedir. Bireysel, kişiler arası ve gruplar arası iletişimde

değerlerin gözetilmesi,

çalışanların karşılıklı empati kurma çabası içinde olmaları etkili iletişimin de gerçekleşmesini
sağlar. Buna göre, çalışanlar arasında paylaşım ve katılım gerçekleşir. Belirsizlikler azalır.
Karar verme ve uygulama anlarında etik değerler göz ardı edilmez. Tutum ve davranışlarda
standart davranış kurallarına uyum söz konusu olur.
Kurumun kültürü, iletişimde empatinin ve etik unsurların yerleşmesi için oldukça
önemlidir. Kurumda nasıl bir iletişim biçiminin gerçekleşeceği, formel ya da hizmet içi eğitim
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dışında, Eylemde Öğrenme Ekipleri denilen bir yöntemle yapılabilir. “Eylemde Öğrenme
ekipleri dediğimiz oluşumlar, sratejik becerileri geliştirmekle görevlidir. …Bir kurumun
çalışanları yalnızca emirleri uygulamakla görevli değildir, bir hedefi gerçekleştirmek için
yeteneklerini, becerilerini, ve zekalarını da kullanmaları gerekir. …Bu ekiplerin başlıca
özelliği, karşılıklı güven ve saygıdır. Yapıcı ve doğrudan eleştiriler burada tercih
edilmektedir” (Larue ve Ivany 2005: 12). Sorumluluk kültürü kişiliğin yeni bir boyut
kazanmasını, rekabet gücünün artmasını ve ürün hizmet kalitesinin yükselmesini
sağlayacaktır.
Kurumsal iletişim, kurum kimliğinin iletişime geçirilmesidir. Dolayısıyla, kurum
kimliğinin oluşturulması, kurumsal iletişim için önceliklidir. Kurumsal iletişim çalışmaları
bütünsel olarak kurum kimliğini yansıtmak adına yapılır. Kurumsal kimliğin yansıttığı,
işletmenin iş kapasitesi, yönetim gücü, rekabet avantajları ve ürün-hizmet yelpazesi;
ortakların, işletmenin özellikleriyle ilgili farkındalıklarını arttırır. Tüketicilerin, işletmenin
ürünleri ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Böylelikle marka desteğini artırır.
Güçlü bir kurumsal markanın oluşmasını sağlar. Finansal piyasaların işletmeyi daha iyi
değerlendirmesine olanak sağlar; yatırımcıların ilgisini işletmeye yönlendirir (Soydaş, 2005:
29-30). Van Riel ve Fombrun’a göre kurum kimliği, kurumun kendini nasıl değerlendirdiği,
kurum imajı ise, başkaları tarafından nasıl algılandığıdır. Kurumsal iletişim, kurumsal itibar
yönetimi için stratejik bir araçtır. Kurumsal itibarın belirleyicileri, kurumun yönetim özelliği,
ürün ve hizmetlerin niteliği, finansal mükemmeliyet, uzun dönemli yatırım olarak kurumun
değeri, kurum kaynaklarının kullanımı, içinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk,
yenilikçilik, yetenekli insanlara cazip gelme, onları geliştirme ve elde tutma yeteneğidir.
Kurumun bireysel ve kolektif eylemleri o kurumun kimliğini biçimlendirir.

Kurumsal iletişimin içeriksel noktalarından biri olan çoğulculuk, toplum içindeki bireylerin
rekabetiyle ilgili bir durumdur. Birinin diğerlerine karşı hayatta kalmak için mücadele etmek
zorunda olmasıdır. Kurumsal iletişim, bu yarışın sembolik ve anlamlı bir bileşenidir.
Gönderen ve alıcılar tarafından rekabete dayalı bir faaliyet olarak görülmelidir. Rekabetin
amacı, organizasyonel yarara ulaşmadır. Pek çok sektörün kurumsal iletişimi onlardan gelen
mesajlarla, bu mesajlara cevap vermekle, onların tekniklerine çalışmakla ilgilidir. Kurumsal
iletişim kimi zaman özel davranışlarla ilgili olsa da çoğunlukla bir toplum faaliyetidir.
Kurumsal iletişim, iletişimin halkla ilişkileridir. Farklı toplumların ilgi ve çıkarını gözetmeyi
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amaçlayan toplumların iletişimsel ilişkileridir. Kurumsal iletişim kimi zaman özel meselelerle
ilgili olsa da daha çok kamusaldır. Grunig ve Hunt’ın (1984) halkla ilişkiler sınıflandırması
muhtemelen hâlâ kurumsal iletişimin örnek alınacak tipolojisidir.

Kurum Kültürünün İşlevleri ve Oluşumu
“Kültür kavramı, kökeni Latince ‘ekin’ anlamına gelen “ cultura” sözcüğünden gelmektedir
ve kavram en geniş anlamıyla insanoğlunun doğada değişim yaratarak ortaya çıkardığı, her
türlü fiziksel ve düşünsel birikimi içerir. Bu yönüyle insanın gündelik deneyiminde ortaya
koyduğu her türlü somut ve soyut tecrübe kültür kavramı içinde değerlendirilebeilir” (Aktan
ve Tutar, 2006: 1). Günümüzde kurumsal iletişim çalışmalarına daha çok gerek duyulmakta
ve geleneksel iletişim yöntemlerinden stratejik iletişime geçilmektedir. Stratejik iletişimin en
belirgin özellikleri, bir bütün olarak ele almak, öngörülü ve gelişimci olmak, kurum
felsefesine dayanmak, bilgi akışının eşgüdümlü olması ve durum ya da hedef kitle odaklı bir
bakış açısıyla olaylara yaklaşmaktır. Kurumsal iletişimin en iyi uygulama biçimi ise, kuram
ve uygulamayı birlikte kaynaştırabilmektir. Bu bağlamda kurum kültürünün önemi
yadsınamaz.
Kurum kültürünün özelliklerine baktığımızda, kurum kültürü öğrenilmiş ya da sonradan
kazanılmış bir olgudur. Liderin ya da yöneticinin öncülük ettiği inanç, tutum ve davranışlarla
oluşur ve tüm çalışanları yönlendirir. Kurum kültürü, grup üyeleri arasında paylaşılan değerler
bütünüdür. Kurum kültürünü yaşatacak olan çalışanlardır. Kültürün sürekliliği için
çalışanların buna sahip çıkması gerekir. Kurum kültürü, somut ve soyut değerler bütünüdür.
Kurumun fiziksel düzeni, sosyal çevresi, üretimde kullanılan teknoloji, iş akışı, iş düzeni,
büro düzeni, işlerin yapılma biçimleri ve kurumda benimsenen değerler kurumun kültür
yapısını belirler. Kurumsal kültür düzenli biçimde tekrarlanan davranışlardır” (Aktan ve
Tutar, 2006: 3-4). Kurum kültürü, bir kurumsal biçimlendirme aracıdır. Çalışan sadakatini
güçlendiren önemli bir öğedir. Kurum kültürü, kurumun iş hedeflerine ulaşmasında etkin bir
işlev görür. İnsan kaynakları uygulamaları ve oryantasyon işlemleri kurum kültürünün tüm
çalışanlara benimsetilmesine yardımcı olur. Kurum kültürünün oluşumuna katkı sağlayan
unsurlarşunlardır: Ahlaki değerler, dini değerler, teknik değerler, ekonomik değerler, sosyal
değerler, psikolojik değerler, stratejik değerler ve estetik değerlerdir. Çalışanların paylaştığı
anlamlar, değerler, inançlar, semboller kurum kültürü hakkında bilgi verir.
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Kurum kültürünün oluşumunda, kurum felsefesi oldukça önemli bir yer edinir.
Kültürü oluşturan değer, inanç ve normlar, kurumun geçmişten getirdiği birikim ve felsefe ile
gelişirerek kurmdaki ilişki biçimlerine ve iş yapma tarzına yansır.
Kurumsal yapının oluşturulması, çalışanlarla iletişim, onlara değer verilmesi, ekip çalışmasına
bakış ve sosyal sorumluluk anlayışı kurum felsefesini somutlaştıran, kurum kültürünün
yansımalarıdır. Kurum kültürünün aynı zamanda, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve
kurumsal iletişimle de önemli bir bağlantısı bulunmaktadır. Bu kavramlara diğer ünitelerde
daha ayrıntılı olarak değinilmiştir. Kurumların kültürlerinin kişi odaklı ya da iş odaklı olması
kişilerarası iletişim dinamiklerinin varlığını belirler. Kişiler arası iletişim dinamikleri olarak
karşılıklı güven unsuru, ikna, vurgulayıcı iletişim, kararlılık, saygın ve empatik olma,
sorumluluk duygusu, ortak karar alabilme, karşılıklı değer verme, erdemlilik, kendini
gerçekleştirme vb. unsurlar sağlıklı ve etkin iletişim ortamının sağlanmasını mümkün kılar.
Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma, ISO 9000 gibi çağdaş yönetim uygulamalarıyla
müşteri odaklılık ve çalışan memnuniyeti gibi kavramlar kurum kültürünün bir parçası haline
getirilmeye çalışılmıştır. Burada amaç kuruma kişi odaklı bir yaklaşımın yerleştirilmesidir.
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Uygulamalar
1. Kurumsal kültür tiplerini irdelemek.
2. Kurumsal İmaj tekniklerini incelemek.
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Uygulama Soruları

1. Kurum kültür tipleri nelerdir? Örnek veriniz.
2. Kurumsal imaj biçimlerine örnek veriniz.
3. Simetrik iletişimi irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kurumsal kültür ve imaj konuları ele alındı. Ayrıca simetrik iletişim bağlamında
hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği konusu incelendi.
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Bölüm Soruları
1. “İletişimi dört perspektife ayırdığı iki boyutlu bir yapı ortaya koymuştur: birinci eksende,
bir örgüt paydaşları ile tek yönlü ya da çift yönlü bilgi alış-verişine girmeyi seçer. Diğer
eksende, bir örgüt, eylemleri ve hedefleri ile ilgili tüm gerçekleri ya da bu gerçeklerden
bazılarını ortaya koymaya hazır olup olmadığına karar verir.” Bu görüş aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a) Grunig
b) Hunt
c) Hazleton
d) Bernays
e) Taylor ve Kent
2. “Örgütün çevrede tanınmasını, değerlerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt
ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini de yansıtan, örgütü topluma bağlayan örgüt
kültürü, onun toplum içindeki yerini, önemini ve hatta başarısını belirleyen önemli
unsurlardan bir tanesidir.” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Okay
b) Goffee
c) Güzelcik Ural
d) Serra Görpe
e) Seda Mengü
3. Morley’e göre, kurum kültürünü oluşturan unsurlardan biri değildir?
a) Sosyal sorumluluk
b) Çalışanları etkilemek
c) Çalışanları elde tutmak
d) Çalışanların geliştirilmesi
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e) Çalışanların ek iş yapması
4.”………, kişinin kendini tanımasına ve birey olarak süreçlere katılımına bağlıdır. Bireylerin
güçlü yönlerine odaklanarak oluşturulmuş kültürel anlayış ile çalışanlar yeteneklerini daha
fazla geliştirebilirler.” Bu ifadedeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?
a) İnsan kaynakları
b) CEO
c) İş tatmini
d) Kişisel gelişim
e) Nirvana
5. “…….. kurum kimliği, kurumun kendini nasıl değerlendirdiği, kurum imajı ise, başkaları
tarafından nasıl algılandığıdır. Kurumsal iletişim, kurumsal itibar yönetimi için stratejik bir
araçtır.” Bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ortaya koymuştur?
a) Grunig ve Hunt
b) Van Riel ve Fombrun
c) Kent ve Taylor
d) Mengü ve Akım
e) Larue ve Ivany
Cevaplar: a, c, e, c, b

6.Kuruluşun paylaşılan vizyonunun örgüt içinde geliştirilmesi Yönetim iletişiminin bir
unsurudur.
a) Doğru

b) Yanlış

7. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumun itibarını etkiler.
a) Doğru

b) Yanlış
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8. Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili,
sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde gösterilen davranışları,
örgütsel hayatın alışkılarını (töreler), örgütün değerlerinin, öykülerde, efsanelerde ve
nostaljilerde tanımlanmasıdır. Bu ifade kurum vizyonunu anlatır.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

9.Kurum kültürü durağandır.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

10. Kurumsal imajı kurumun kendini görme biçimidir.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )
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10.

KİŞİ ODAKLI KURUM KÜLTÜRÜ VE TUTARLI İMAJ ( İZLENİM)

YARATIMI

183

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
a. Bu bölümde kişi odaklı kurum kültürü olgusunu ve tutarlı izlenim yaratımını
ele alacağız.
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Bölüm Hakkında ilgi Oluşturan Sorular
1. Kültür nedir?
2. Kültür Çevrimi nedir? Unsurları nelerdir?
3. Kültür politikası nedir? Halkla ilişkiler boyutunda nasıl değerlendirilir?
4. Tutarlı izlenim yaratımı için ne gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişi odaklı kurum kültürü Kişi odaklı kurum kültürü

Uygulamalar ile

olgusunu ve tutarlı izlenim olgusunu ve tutarlı izlenim

pekiştirilecek.

yaratımını

yaratımının kurumlar için
önemi öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar

 Kültür politikası: Halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların
yaratılmasıdır. Toplumda her kişiye yaratıcılığını ortaya koyması ve geliştirmesi için
alınan önlemler, kurulan örgütler, sağlanan ekonomik ve sosyal kolaylıklardır.
 İzlenim: Başkaları tarafından algılanma, değerlendirilme biçimi. İmaj da denilir.
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GİRİŞ
Bu bölümde kişi odaklı kurum kültürü olgusunu ve tutarlı izlenim yaratımının kurumlar için
önemi ele alınmıştır.
Her toplumun kendi kültürü vardır. Biz insanlar içinde yetiştiğimiz kültürün
değerlerini kişiliğimizin, kimliğimizin bir parçası haline getiriyoruz. Sosyolojik çerçevede en
geniş sınırlarına ulaşan kültür kavramı ‘bir yaşama biçimidir’. Bu anlamda kültür, insan
olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle, davranış ve düşünce sistemimizin toplamı
sayılabilir. Bir bakıma ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne okuduğumuz, nelere sempati ile
yaklaşırken, nelere tepki duyduğumuz ait olunan toplumu karakterize eder. Sosyolojinin en
ilginç ve geniş kullanımlı kavramlarından birisidir. Kültür kavramı sosyal bilimler ve güzel
sanatlar alanlarında farklı şekillerde anlaşıldığı için çok önemlidir. Kültür teriminin en yaygın
kullanımlarından birisi tarımdaki ‘kültüvasyon’ ile aynı kökten gelir; ‘insan beyninin ve
duyarlığının yetiştirilmesi’ anlamına gelir.

Kültürün kullanımını 3 kategoride ele alabiliriz: (R.Williams)

1- Seçkin sanatsal faaliyetlere (bale, opera gibi) gönderi yapacak şekilde kullanılır.
Yani çoğu insan kültür; müzik, edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema
demektir.
2- Bir halkın ya da grubun tüm yaşam biçimine (National Geographic’te görüldüğü
gibi) gönderi yapacak şekilde kullanılır.
3- Paylaşılan sistemlere gönderi yapacak şekilde kullanılır. Örneğin; bir arkadaşın
evine hediye götürülüp götürülmeyeceği ya da eve girerken ayakkabıların çıkarılıp
çıkarılmayacağını bilmek gibi.

İlk açık ve kapsamlı tanımlama İngiliz Antropolog Edward B. Tylor’a aittir. Tylor
kültürü; bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, adet, gelenek ve toplumun bir üyesi olarak kişinin
yaşayarak kazandığı huylar ve yetenekler bütünü olarak tanımlar. İnsanların tüm ortak
bilgisini, teknolojilerini, değerleri, inançları, adetleri ve davranışları kapsar.
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Farklı toplumların insanlarının yaşam biçimlerinde ve değerlerinde farklılıklar
bulunmaktadır. İnsanlar içinde doğdukları toplumların bu özelliklerini yaşarken, sosyalleşme
süreci içerisinde öğrenirler ve bunların kuşaktan kuşağa geçmesini sağlarlar. Dolayısıyla
kültür, en geniş tanımıyla ‘bir yaşama biçimi’dir. Bir topluma özgü bütün ifade ve etkileşim
biçimleri bu tanımda yer almaktadır. İlkel toplumlardan en gelişmiş insan topluluklarına
kadar, bütün toplumların kendilerine göre zaman içinde oluşan birer kültürleri, toplumsal
değerleri vardır. Bütün kültürlerin nitelikleri farklı bile olsa, aile, ekonomi ve siyaset gibi
kurumlara sahiptir. Bulundukları coğrafya, yaşam biçimleri inançları ve dilleri bir toplumu
diğerlerinden farklı kılar.

İngiliz ve Fransız geleneğinde kültür ‘uygarlık’ kavramını da kapsayacak şekilde
kullanılmaktadır. Alman geleneğinde ise kültür ve uygarlık kavramları birbirinden ayrılmıştır.
Uygarlık daha çok kentli kitle toplumunun yarattığı bireysel kültürü tehdit eden maddi
gelişme sürecidir. Ziya Gökalp de Alman geleneğine uygun olarak kültür ve uygarlık ayrımı
yapmıştır. Gökalp, Batı’nın uygarlığının yani bilim ve teknolojisinin alınmasını fakat
kültürünün yani din, dil, ahlak ve adetlerinin reddedilmesini savunmuştur. Günümüz
sosyolojisinde kültür uygarlığı da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.

Jeolojik yapı, iklim, maden kaynakları kültür sistemleri üzerinde etkili olur. Örneğin
hayvancılık, tarım gibi. Kültürde değişikliği etkileyecek 3 genel faktör: 1- Toplumun
bulunduğu ekolojik alanda değişiklik (göç gibi) 2- Değişik kültür örneklerine sahip toplumlar
arasındaki ilişki 3- Gelişim yoluyla bir toplumda meydana gelen değişmeler. Yani keşif ve
icatlar. (Keşif daha önce var olan bir alandaki bilginin ortaya çıkartılmasıdır. Örneğin bir
bölgede petrol bulunması gibi. Buna karşılık icat ise mevcut bilginin yeniden
biçimlendirilmesi ve bazı yeni materyaller yaratılmasıdır.)

Kültürün Özellikleri:
-

öğrenme yoluyla aktarılır. Sosyal bilimcilere göre kültür ‘öğrenilmiş davranış
kalıplarıdır.’

-

dinamik bir özelliğe sahiptir

-

insanoğlu tarafından üretilir

-

toplumun genel yapısını yansıtır
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-

diğer toplumları etkiler ve diğer toplumlardan etkilenir

İletişimde Kültürel Çalışmalar: Kültür üzerine yapılan akademik çalışmaların tarihçesi
antropoloji, sosyal antropoloji çalışmalarına uzansa da bugün anladığımız anlamda kültürün
gündelik yaşam içinde üretilen maddi ve manevi yapılarını içeren dinamik bir olgu olduğu
yolundaki anlayışın temelleri, 19.yy. modernite eleştirileri tarafından atılmıştır. (Maddi kültür:
binalar, giysiler, her türlü araç-gereç. Manevi kültür: inançlar, gelenek, görenek, düşünce
biçimleri vb. Bunlar arasında sürekli bir etkileşim vardır) (Modernite düşünsel olarak
Aydınlanma Çağı’na, politik olarak Fransız Devrimi’ne, ekonomik olarak Sanayi Devrimi’ne
bağlıdır.) Modernizm, modern düşüncenin 19.yy’ın ortalarından itibaren sanatsal ve kültürel
alanda bir eğilim veya bir akım haline gelmesiyle ilgili olarak ortaya atılmıştır. Modernite; bir
dünya görüşü Modernizm; kültürel ve sanatsal bir akım Modernleşme ise bir ideolojidir.

Toplumsal biçimler, kültürün oluşumunu ve sanatsal dışavurumları belirlerken varolan
toplumsal yapıların kuralları, kültür tarafından rasyonelleştirilir ve kendine uygun retorikle
sanatsal sunuş tarzını sergiler. 19.yüzyıl modernite eleştirilerine gelene dek, kültür insan
olmanın temel doğası olarak kabul ediliyor, kaosa karşı düzen getiren insan aklının uydurduğu
ritüeller yeni bile olsalar mitolojiyle ilişkilendiriliyordu. Ancak kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşmasıyla kültür incelemelerinin kaçınılmaz olarak günlük yaşamı kapsadığını,
statik/tutucu içeriğinden sıyrıldığını söyleyebiliriz. İngiliz sosyolog Raymond Williams,
BBC’nin bir kültür otoritesi olarak klasik müziği, güzel sanatları halka tanıtmak ve sevdirmek
için 1950’lerden başlayarak düzenlediği televizyon programlarını değerlendirirken aslında
kültürün gündelik yaşama dair bir alan olduğu tezini ortaya atıyordu. Yine Raymond
Williams’ın öğrencisi olan araştırmacılar, edebiyat metinlerinin çözümlenmesinde kullanılan
yöntemleri medya metinlerine uyarlamışlardır. Bir metin olarak görünen yalnızca yazılı
metinler değil, televizyon ekranlarındaki görüntüler, bedenler hatta kent yaşamının
kendisiydi. Sunulan metinlerin içeriği ile bu metinleri kullanan insanların tepkileri, izleyici
araştırmalarına yeni açılımlar kazandırmıştır.
Kültürün öğelerini; değerler, inançlar, semboller, dil ve normlar şeklinde gruplamak
mümkündür.
Değerler: Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu söyleyen standartlardır. Değerler bize, iyi, kötü, güzel, çirkin, ahlaki veya gayri
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ahlaki şeyler hakkında ölçütler sunarlar. Değerler coşkusal olarak yaşanır, ortaklaşa paylaşılır
ve ciddiye alınırlar.

Örneğin Doğu toplumlarında aileye bağlılık son derece önemli bir değerdir. Bireyci
Batı toplumlarında ise aileye verilen değer azalırken, başarı ve maddi rahatlık gibi değerler
yüceltilmektedir. Örneğin Amerikan kültüründe kişisel çıkarlar her şeyin önünde gelir. Doğu
toplumlarının aksine herkes kendi hayatını yaşar.

Türkiye’de değerler konusunda en kapsamlı çalışma TÜSİAD’ın yayınladığı “Türk
Toplumunun Değerleri Araştırması”dır.(1991) Türkiye’deki sosyo-ekonomik değer ve
tutumlar bu araştırmada şu şekilde tespit edilmiştir:
-Riskten ve kişisel girişimden kaçınmak,
-Yakın çevre dışındakilere güvensizlik,
-Kadercilik,
-Çalışmanın bir zorunluluk olarak görülmesi,
-Çalışma süresini yoğun olmayan ve kısa tempoda tutmak,
-Kanaatkarlık,
-Aile işletmeleri dışında işletme türlerinin benimsenmemesi.

Ancak Türkiye’nin hızla değişen bir ve gelişen bir ülke olduğu düşünülürse; aradan
geçen süre içinde bir çok değer ve tutumun da değişimine tanık olunmuştur.

İnançlar: Dünya hakkında paylaşılan fikirlerdir. Sağ duyuyu, dini, bilimi ya da
bunların karışımını temel alabilirler. ‘Ölümden sonra hayatın varlığına inanmak’ örneğindeki
gibi bazıları maddi olmayan şeylerdir. Kimi inançlar ‘Sigara kanser riskini artırır’ iddiasında
olduğu gibi ispatlanabilir nedenlere dayanabilir. Örneğin dini doktrinler ya da siyasal
ideolojiler birer inanç sistemidir.
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Semboller: Belirli bir durumu ya da olayı anlamlandıran şeydir. Her kültür, bayrak,
marka, amblem gibi çok sayıda sembol üretir. İnsanlar aynı şeylere farklı sembolik anlamlar
yükleyebilmektedirler. Örneğin bizim için köpek, bir dost ya da bir bekçi olarak görülürken,
Çin’in kuzey bölgelerinde yaşayan birisi için akşam yemeği olarak görülebilir. Kültürel
semboller zaman içinde değişmektedir. Yüz yıl öncesinde blucin, ucuz ve işçilerin giydiği bir
kıyafet olmasına karşılık, günümüzde özellikle belli markaları varlıklı kişilerin giydiği bir
statü sembolü’ne dönüşmüştür. Ayrıca günümüzde birçok kişi blucini rahat olduğu için tercih
etmektedir. Geçmişte erkeklerin küpe takmaları genelde hoş karşılanmazdı, günümüzde bu
durum değişmeye başlamıştır. Erkeklerin taktıkları küpelerin takılan kulağa göre sembolik
anlamı da giderek değişmektedir.

Dil: İnsanların iletişim için kullandıkları anlamlara sahip semboller sistemidir. Dili
kullanış tarzımız kültürü etkiler ve aynı zamanda da kültürden etkilenir. Bugün dünyada 3000
ile 5000 arasında dil olduğu zannedilmektedir. Çince (1.2 milyar) yüzde 20’lik bir orana
sahiptir. Buna karşılık insanlığın yüzde 10’u ana dil olarak İngilizce (600 milyon), yüzde 6’sı
da İspanyolca (350 milyon) konuşmaktadır. Dil aynı zamanda kültürün bir kuşaktan diğerine
aktarılmasını sağlamaktadır.

Normlar: Değerler, davranışlara yol gösteren temel ilkeler iken, normlar belli bir
durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentilerdir. Örneğin
yurtseverlik bir değer, bayrağa saygı bir normdur. Uymadığınız takdirde bir yaptırımı vardır.
Okula giderken forma giyilmesi ya da devlet memurlarının kılık-kıyafet zorunluluğu normlara
örnek verilebilir.

Kültürle ilgili olarak karşımıza çıkan bazı kavramlar:

Kültürleme; insanların kendi kültürlerinden öğrendikleri. Bilinçli ya da bilinçsiz,
kendiliğinden, bireysel öğrenmeleri ve şartlanmaları da kapsar. Kültürleme toplumsallaştırma
(sosyalizasyon) ve eğitim süreci olarak da tanımlanabilir. Kültürleme süreci bireye kolay
kolay değiştiremeyeceği bir kişilik yapısı kazandırır.
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Kültürleşme; insanların başka toplumlardan öğrendikleri ya da bir toplumun
diğerinden aldığı, edindiği öğeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden
etkilenmesidir. İki ya da daha çok kültür, karşılıklı etkileşim sonucu değişime uğrar, yeni
sentezler yaratırlar. Kültürleşme süreci için en az iki ayrı kültür sistemi gereklidir; fakat bu
yeterli değildir. Yeterlilik şartı sürekli ilişki ve etkileşime yerine gelir. Kültürleşme bir
toplumun diğerini yutması, sindirmesi sonucuna varıyorsa özümseme (asimilasyon) adını alır.
Örneğin; Amerika’ya göç edip oraya yerleşen Avrupalılar Amerikan kültürünü
özümsemişlerdir.

Kültürlenme: Farklı kültürel gruplar arasındaki temasların bir grubun veya her iki
grubun da diğerinin kültürünün bir kısmını veya tümünü benimsemesiyle yeni kültürel
örüntüler edinmesi sürecidir. Bu bağlamda kültürlenme özümseme (asimilasyon) ile eş
anlamlıdır. Kültürleme varolanı iletirken, kültürlenme yepyeni kültür kalıpları oluşturur.

Kültür şoku: Bir insanın kendi kültürüne yabancı bir kültür, tümden farklı değerler ve
normlar sistemi içine girdiği zaman, yaşadığı şaşkınlık veya yönsüzlük duygusu. Kültür şoku
terimi, genellikle toplumlar içinde ya da farklı toplumlar arasında hareket etmeye karşı negatif
bir tepki içermektedir. Yeni bir kültüre kısmen ya da tamamen girenler, kendi toplumlarına
yeniden döndüklerinde kültür şokunun negatif etkilerini belli bir süre daha hissederler.

Küresel Kültür: 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen yeni iletişim teknolojileri
ve çok uluslu medya holdingleri önceki dönemlere göre daha çeşitli, yoğun ve hızla yayılan
bir küresel kültür akışına yol açmaktadır. Küresel kültürü oluşturan toplumsal ve kültürel
gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: dünya çapında uydu enformasyon sisteminin varlığı, küresel
tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya çıkması, kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi,
olimpiyat oyunları, futbolda dünya kupası ve uluslararası tenis turnuvaları gibi dünya
çapındaki spor dallarının gelişmesi.

Küresel kültür görselleşmenin, görüntünün ve özellikle de televizyonun egemenliğinde
kendini göstermektedir. Küresel kültür Batı merkezlidir, Batı teknolojisi özellikle kitle
iletişim araçları sayesinde yönlendirici bir güç kaynağı konumundadır.
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Jean Baudrillard’a göre bir kültürün diğerlerini etkisi altına alabileceğini söylemek
oldukça güçtür. Çünkü henüz son söz söylenmiş değil. Üçüncü Dünya Batı kültürünün
karşılaştırılmasını tehlikeli bulan kuramcı, bu dünyanın Batılı anlamda gelişmişliğe doğru yol
alıyor görünmekle birlikte, gerçekte bunun her iki taraf içinde başarısızlık olduğu görüşünde.
Baudrillard’a göre, Üçüncü Dünya Ülkeleri, Batı’nın ekonomik, bilimsel ve kültürel
değerlerini nakletmeyi başaramamıştır. Gerçek anlamda bir diyalog, işbirliği ya da gelişme
hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Ekonomisini güçlü kılan bir ülkenin kendi kültürünü dış
etkilerden koruması da kolaylaşıyor. Buna örnek olarak Japonya verilebilmektedir. Japonya
teknolojisini ritüelleştirmeyi başarmış olan bir model. Bu yüzden hem kendi kültürünü
yitirmiyor, hem de meydan okuyabiliyor. Japonya’da teknolojiyle kültürün başarılı bir şekilde
kaynaştığı görülmektedir.
Yerel Kültür: Aynı ulusun vatandaşlarınca paylaşılan deneyimler, inançlar, sonradan
öğrenilen davranış kalıpları ve değerlerdir. Her ülkenin bir kültürü vardır ve diğerlerinden
farklıdır. Küreselleşme karşıtları ile yandaşları arasındaki en yoğun tartışma alanın
küreselleşmenin yerel kültürlere bir etkisinin olup olmadığıdır.
Örneğin; 1980’li yıllardan önce ananas, İsviçre çikolatası, hamburger bugünkü kadar
gündelik yaşantımıza girmiş ürünler değildi. Yabancı marka arabalara sahip olmak
günümüzdeki kadar kolay değildi. Dünyanın birçok yerinde de küreselleşme öncesinde
ülkeler kendi yerel kültürünün yapısı içerisinde daha muhafazakar bir yaşam sürdürmekteydi.
Türkiye’de yabancı ürünlere kaçak yollarla ulaşılmaktaydı ancak Turgut Özal’ın neoliberalizm anlayışı ile birlikte tüm yabancı markalar bizim pazarımıza girmiştir. Artık
Amerikan Levi’s, Alman Adidas, İtalyan Lumberjack gibi uluslararası firmaların ürünleri,
yerli markalarda aynı mekanda buluşabilmektedir. Aynı şey yiyecek-içecek sektörü içinde
geçerlidir.
Günümüzde ‘Yerli Malları Haftası’ artık Türk tüketicisi için çok fazla bir anlam ifade
etmemektedir. Aksine yabancı kökenli markaları satın almanın kişilere ayrı bir statü
kazandırdığı gözlemlenmektedir. Uluslararası markaların diğer pazarlara girmesinin, o
ülkenin kültüründe önemli değişimler yarattığını savunanlara göre aynı markaların tercih
edilmesinin nedeninin kültürel yayılmadan ve kültürlerin birbirlerine benzemeye
başlamasından kaynaklandığı düşüncesi yanlıştır.
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James Lull’a göre; hiçbir zaman bir diğer kültür tamamıyla özümsenememektedir.
Belirli alışkanlıklar değişse de bu alışkanlıkları kabul etme biçimi her kültürde
farklılaşabilmektedir. Ancak kimi görüşlere göre de; Mc Donald’s’ın fast-food adetini
getirişinden bu yana Avrupalılar’ın yemek yeme alışkanlıkları değişikliğe uğramıştır. Örneğin
Paris’teki cafelerde ailece yenilen uzun öğle yemeklerinin yok oluşu önemli bir sosyal
değişikliktir. Yine spor ayakkabılarının yaygınlaşması Avrupalılar’ın giyim ve davranış
tarzlarında gayriresmiliğin yerleştiğine işaret etmektedir.
Küresel kültür önemli yerel değişikliklerle kabul edilmektedir. Örneğin; Amerika’da
McDonald’s ile müşterileri arasında dile getirilmemiş bir anlaşma vardır: McDonald’s temiz
ve ucuz yiyecek sunar, müşteriler de yer ve hemen çıkar. Doğu Asya’da bu anlaşmanın
değişmesi gerekmiştir, çünkü müşteriler masadan hemen kalkmamaktadır. Özellikle de iki
grup uzun süre oturma eğilimindedir; bunlar alışverişten ya da başka bir işten sonra restoranda
dinlenen ev kadınları ve okul çıkışı eve gitmeden önce buraya gelen öğrenciler.
Ritüel Medya Olayları: Kitlesel medyanın modern toplumdaki verimliliğinin en dikkat
çekici özelliklerinden birisi onun dünyadaki milyonlarca kişinin aynı kültürel ürünleri tecrübe
etmesine izin vermesidir. (örn. McDonald’s, Disney filmleri, Dünya Kupası, Prenses
Diana’nın ölümü). Kitlesel medya bu olayların bunları ‘paylaşan’ kişilerin coğrafi bakımdan
dağınık olmaları ve çoğunlukla milyonlara ulaşmaları gerçeğine rağmen ‘paylaşılmalarına’
izin verilir. Örneğin Almanya ve Arjantin arasındaki 1990 Dünya Kupası maçının 1 milyar
kişi tarafından izlenildiği söylenmektedir.
Fetihler (Körfez Savaşı ya da aya iniş gibi), törenler (Prenses Diana’nın evlilik töreni
gibi) ya da trajediler (Kennedy Suikastı gibi) özel medya olayları geniş popülasyonların
dikkatini çeker ve kolektif heyecan, kutlama ya da yasa neden olur. Bireyler ritüel medya
olayının deneyimini paylaşarak kutsal bir zaman ve mekan içerisinde ‘bir araya toplanırlar’.
Örneğin; Bir Hintli öğrenci ailesinin Gandhi’nin cenazesinin televizyondan nasıl izlediğini şu
şekilde aktarmıştır; fiziksel olarak oraya orada olacakmışız gibi yıkanıp giyindik. Annem
uzun elbiseler giymemiz ve saygı işareti olarak başımızı örtmemize ısrar etti.
Yoğun çalışma temposu, kişiler arası rekabet, ast- üst ilişkileri, dedikodunun olumsuz
kullanımı, güvensizlik, anlamsızlık, güçsüzlük duygusu ve bireylerin kişisel sorunlarının
gözardı edilmesi, kurumda olumsuz iklim yaratılmasına neden olur. Kurumdaki olumsuz
iklimin ortadan kaldırılmasında kişi odaklı kurum kültürünün benimsenmesi, kurumda olumlu
değişimleri sağlamakta ve liderin de bu değişimlere önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır.
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Kurumlar, paylaşılan değerler ve normlar aracılığıyla, uzun dönemli ve yaygın kontrol
sağlarlar. Farklı kültürel normlar ve değerlerin paylaşılması, ortak çıkarların yaratılması
amacı güdülür. Kurumlar, çalışanları daha çabuk ve daha esnek konuma getirmek amacıyla
merkeziyetçi yapıdan çıkmıştır. Ancak bu sistemde birey, kendi kendini yönlendirmekten çok
sistemin yönlendirmesine açıktır.


Küresel pazarın getirdiği bireye yönelik özellikler ise,



hiperetkililik,



belirsizlik,



gelecek kariyeri,



ümit ve cesarettir.

Yöneticinin soruları, ‘Bu gerçek bir değişim mi?’, ‘Değişimi gerçekleştirebilecek şeye sahip
miyiz?’, ‘Ben doğru lider miyim?’, ‘Başarısız olursak bana ve şirkete ne olur?’ Kısaca bu
dönem, liderlik yeteneklerini, vizyonu, ikna gücünü ve cesareti test eder. Çalışana yönelik
yeni baskılar yaratır. ‘Yeni yapılandırılan işin üstesinden nasıl gelirim?’, ‘Benden istenilen
nedir?,’ ‘Yapabilir miyim, başarabilir miyim?’, ‘Bu iş için uygun muyum?’ vb. sorular ve
belirsizlikler, çalışanları psikolojik olarak etkiler. Bu süreçte belirsizlikler çoğalmıştır,
teknoloji, altyapı ve pazarın hassas ve değişken yapısı, bireylerin kendileri ve gelecekleri ile
ilgili kapasitelerini zorlar.
Kurum kültürünün yapısına bağlı olarak kurumda yabancılaşma yaşanabilir.
Yabancılaşma, insani ve ahlaki erdemleri göz ardı eder. Güvenilirlik, bir değer ve bir amaç
olan erdem olmaktan çıkar, ticari eylemin gerçekleşmesi için gerekli olan bir araç konumuna
indirgenir. Yabancılaşma, bulunulan ortamda kendini gerçekleştirmeye bağlı olarak özne ya
da

nesne

olma

durumudur.

Yabancılaşma

yaşayan

çalışanlar,

değerlerinden

ve

gereksinimlerinden dışlanırlar, buna bireylik yitimi de denilir. Bunun belirtileri:
1) Kişilerin kim oldukları ile değil, ne yaptıkları ile ilgilenilir. 2) Kişinin çevresindekilerle
duygusal, düşünsel bağı yoktur. 3) Yalnızca iş dışında kendini gerçekleştirme olasıdır. 4)
Etiksel açıdan diğerlerine karşı sorumluluk hissetmez. Küresel kapitalist (sermayedar)
yabancılaşma,

adalet, vicdan kavramlarını göz ardı eden, sorunlara tepkisiz, bireyci,

konformist, sorumsuz bireyi üretmektedir. Ancak, insanlığın yaşamsallığı insanlar arasındaki
olumlu etkileşime dayanır.
Kurumsal itibar, kurum kimliğinin toplum nezdindeki yansıması olan kurum imajının
algılanmasıdır. Soyut bir değer olan kurumsal itibarın niteliğini belirleyen ise kurumu
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oluşturan bireyler arasındaki somut karşılıklı ilişkiler ve bu ilişkilerin iş hedeflerine uygun
biçimde dışarıya yansımalarıdır.
Kurumu, kurumdaki iç iletişimi ve işleyişi bireylerden soyutlayamayız. Kişiler arası iletişimin
dinamiklerini harekete geçiren ya da bozan bilfiil bireylerdir. Karşılıklı güven, ikna, karşılıklı
söz verme, ilişkisel tatmin, vurgulayıcı iletişim, kararlılık, saygınlık ve empatik olma,
sorumluluk duygusu, ortak karar alabilme, erdemlilik ve değer vb gibi unsurlar ve sözel
olmayan ifadelerin anlamının sorgulanması, kişi odaklı iletişimin yaşama geçirildiği kurum
kültürlerine özgü konulardır. Kurum kültürü ne olursa olsun önemli olan kişi odaklı
yaklaşımın o kuruma uyarlanabilmesidir.
Klasik kuramlar bireyi: edilgen, sorumsuz, yönlendirilmeye açık, oto kontrolsüz ve ruhsuz bir
makine gibi algılarken, çağdaş kuramlar biraz daha insaflı davranıp çalışanın bir insan
olduğunu hatırladılar. Bu kez çalışanın daha iyi üretebilmesinin mutlu çalışmaktan geçtiği
vurgulandı ve çalışanların performanslarını arttırıcı ve motive edici çeşitli sistemler
geliştirildi. Çağdaş yönetim sistemlerinde ( Toplam Kalite Yönetimi, ISO 90001, 6 Sigma
vb.) amaç müşteri odaklılık olup, sıfır hata ile ürün ya da hizmetin yerine ulaşmasının
sağlanması idi. Farkında olmadan yine iş odaklılık ön plana geçmişti. Dolayısıyla kişi
odaklılığın bir kurum felsefesi olması ve kurum kültürü içine yedirilmesi gerekmektedir.
Bunun gerçekleştirilmesinde ise en önemli sorumluluk lidere düşmektedir.
Lider, kişi odaklı yaklaşımları kurumsal davranış içinde sürekli ve tutarlı bir biçimde
uygulamalı ve çalışanları da bu doğrultuda yönlendirmelidir. Liderin tutumu, fikirleri ve
davranışları kurumda bir ayna işlevi görecektir. Lider bu anlamda en önemli ikna ve
güdüleyici unsurdur. Kaynağın saygınlığı ve güvenilirliği ne kadar yüksekse, inanırlığı da o
kadar çok olacaktır. Ayrıca iletişim kaynağı seviliyor ve beğeniliyorsa hedef kitle

için

özdeşleşilebilecek biri olarak da görülür.
Sosyal psikolojik olarak lider grubun gereksinimlerini karşılıyordur. İş ve sosyo duygusal
eğilimli lider ayrımı her kültür için geçerli değildir. Bizimki gibi toplulukçu kültürlerde hem
iş hem de sosyo duygusal eğilimli olan liderler benimsenir ve iyi lider olarak nitelendirilir.
Birey ait olduğu grup tarafından dışlanmamak için o grupların değer verdiği tutumları
benimser ya da diğerleriyle tutum ortaklığı yaratır ve bu tutumu benimser. Burada liderin
kişiliği bazında hangi mesajın kime nasıl iletildiği konusu tutum değişiminin süreçlerini
anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu anlamda kişi odaklı yaklaşımın kurumda ne kadar
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benimsendiği bu yaklaşıma yönelik tutum oluşumuyla ve bunun kurumsal davranışa
dönüşmesiyle yakından ilgilidir.
Kurum kimliğini oluşturan unsurlardan biri olan kurumsal davranış, kişi odaklı kurum
kültürü içinde önem kazanır. Bu anlamda kurumsal davranış, çalışanların düşünce-duygu ve
davranış arasında kurdukları bağlantıları, çalışma koşullarını, güdülenme ve iletişim
biçimlerini irdeler. İnsanın önemi kurum kültür tipinin getirdiği davranış biçimi, alışkanlıklar,
bakış açıları, işin yapılış tarzı bu konulara ilişkin bazı tutumların halihazırda gelişmiş ve
edinilmiş olduğunu gösterir.
Kişi odaklı bir kurum kültürünün benimsenmesi, kurumun insan ilişkilerine verdiği önemi
arttırır. Kişi odaklı bir kültür her şeyden önce, bireylerin mutluluğunu ve onların karşılıklı
güven ve anlayış içinde bir çalışma ortamını benimsemelerini gerektirir. İnsancıl olmayı, aşırı
iş yükünü, kendini ifade engellerinin olmayışını, kişiye göre yapılan doğru iş tanımlarını,
çalışanın kendini yeterli hissettiği, takdir edildiği ve yüksek derecede motive olduğu, kendini
geliştirebildiği bir ortam tanımlanır. Böyle bir kurum kültürünün benimsenmesine karşı direnç
gösterimi ya da bu yönde tutum değişimine neden olacak faktörlerin ortaya çıkması, işin
doğasına aykırı olacaktır.
İş tatminsizliği, güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk ve yalıtılma gibi toplumsal ve psikolojik
unsurlar, ilişkilere ve işteki her türlü eylemlere yansır. Bu tip etkiler, sorumluluktan kaçma, ya
da sorumluluğu yayma, yaratıcılık kaybı, kurallara uymama, toplumsal ilişkilerde bozukluk,
kendine güvensizlik, güçsüzlük duygusu ve sürekli onaylanma isteğidir.
İş tatmini, kişinin kendini tanımasına ve birey olarak süreçlere katılımına bağlıdır. Bireylerin
güçlü yönlerine odaklanarak oluşturulmuş kültürel anlayış ile çalışanlar yeteneklerini daha
fazla geliştirebilirler.
Kurumlarda kişi odaklılık bilincinin yerleşmesine bağlı olarak çalışanların kendilerini
güvende hissetmeleri, sürekli başkaları tarafından onaylanma isteğinde bulunmamaları,
anlamsızlık hissinden uzak olmaları, katkı kültürünün sonuçlarıdır. Böylece katkı kültüründe,
bireyler risk alabilirler, girişimde bulunabilirler, kendilerine ve diğerlerine güvenirler, ilişki ve
kararlarında rahattırlar. Eylem ve söylemlerinde korkulardan arınmışlardır. Motivasyonları
tamdır. Herkesin başında bir gözetmen olmasına gerek yoktur. Kurumda herkes bir lider
konumunda olduğundan etik bilincin ve değerlerin gözetilmesi herkes tarafından sağlanır.
Kişisel başarı kurumun başarısı ile elde edilir.
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Yetke ve baskı unsuru, toplumsal statü durumu, dürüst olmama, doğallıktan uzaklık, çalışma
sürecindeki endişe, korku ve değersizlik hissi vb. duygular çalışanlar üzerinde olumsuz ruhsal
belirtilere neden olmaktadır. İletişimsizlik en büyük sorunlardan biridir. Aşırı rekabet
ortamında sürekli daha iyisini yapmaya güdülenen çalışanların yeterli değerlendirilmemeleri,
birbirleri ve kurumları ile ilgili konularda bilgilendirilmemeleri, kendi korku ve endişeleriyle
baş başa kalmalarına neden olmaktadır.
Kurumlar, bireylerin kendilerini gerçekleştirdikleri alanlardır. Kendini gerçekleştirme,
özsaygı, özgüven ve üretimle var olmaktır. Diğer yandan karar verme ve eylem sürecinde
karşılaşılan farklı uygulamalar, yaşanan çatışmalar, bireylerin birbirlerine olumsuz
davranışlarda bulunmalarına yol açar. Burada önemli olan, bireylerin kişi odaklılık
bağlamında neyin iyi, neyin doğru ve yararlı olduğunu seçmelerini sağlayıcı bir kurum
kültürü geliştirmektir. Doğru olan şey, herkes için doğru olandır.
Çalışma ortamına, bireylerin birer sosyal varlık olarak kendi kişisel özelliklerini de taşımaları,
kişiler arası iletişimlerine, olaylara bakış açılarına, eylem ve düşünme

biçimlerine

yansımaktadır. Çağdaş kurum yönetimlerinde bireylerin potansiyellerini, yeteneklerini
geliştirebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamın yaratılması son derece
önemlidir.
Kurumun kişi odaklı iklimini geliştirmek için tüm kurumun kültürünü, zihinsel yapısını ve
çalışanların düşünce biçimini değiştirmek gerekir. Böylece bilgiyi paylaşma ve karar verme
süreçlerine katılım da bu zeminde gerçekleşir.
Kurumda çoğu davranış bireyler tarafından farklı değerlendirilebilir. Ancak kurum,
gerçek anlamda paylaşımcıysa, çalışanlar, gerçek bilgiye ulaşmak adına etik olmayan
davranışları ortaya çıkartırlar. Kendilerini etkileyecek kararların içine herkes dahil olduğu
zaman sırların saklı kalması güçleşir. Kurumsal bütünleşme ve liderin güdülemesiyle
çalışanların iletişim becerilerini içselleştirmeleri sağlanır. Çünkü burada açıklık, dürüstlük,
şeffaflık mevcuttur. Bir eylem, ödüllendirici, bireyi geliştirici ve katılımcı bir yapıdaysa,
kurumsal ve bireysel anlamda olumlu iş potansiyeli geliştirilir.
Bu durum herkesin kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmasını ve bunlara sahip
çıkmasını gerektirir. Böylece yeni bir iş bilinci gelişmektedir. Bu bilinç, kendi sorunlarına
sahip çıkan, yüksek standartlar talep eden ama bu standartların oluşumunda ve hayata
geçirilmesinde aktif rol alan, çözümler üreten ve düzenlemeler getiren yeni bir çalışan kimliği
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yaratır. Bu anlamda etkili iletişimi gerçekleştirebileceğimiz yönetişim, kurumda insani
değerlere dayalı etik iklimin yaratılmasını kolaylaştırır.
Bunun için de, temel değerler belirlenmeli, bu değerler, kurumun hedeflerini desteklemelidir.
Temel değerler yaşama geçirilmelidir. Bu değerler için ortak bir anlayış yaratacak davranışsal
ifadeler geliştirilmelidir.
Çalışanların içinde bulundukları kurum kültürünü özümsemeleri ve kendilerini ona ait
hissetmeleri, kurumsal iletişim aracılığıyla değerler ve inançlar geliştirmelerine bağlıdır. Bu
değer ve inançlar onları motive edici ve birbirine bağlayıcı unsurlardır. Kurumsal vizyon ve
kurumsal değerler arasında ilişki kurulması, kurumun amaç ve işlevinin şeffaf, dürüst ve
eleştiriye açık hale getirilmesini ve etik bilincin oluşumunu sağlar.

Kurumsal İmaj
Kurumsal iletişim yönetimi, bir örgüt ya da kurum tarafından ilgili hedef gruplara iletilmek
için üretilen bütün iletişime yönelik bütünleşik yaklaşımdır. İletişimin her bir cümlesi kurum
kimliğini vermeli ve vurgulamalıdır.
Diğer bir tanıma göre kurumsal iletişim: Bir firma ya da işletme tarafından planlanmış
amaçlarına ulaşmak için yaratılan toplam iletişimdir.
Kurumsal iletişim konusunda yapılan çalışmalar: Strateji-Kimlik-İmaj

unsurları ile

bağlantılıdır.
Strateji ile, kurumsal iletişimin merkezi görevleri,
Kimlik ile, firmanın markaları arkasındaki profili,
İmaj ile de iletişimin örgütlenmesini anlıyoruz.
Bu üç kavram, bir örgüt tarafından yaratılan içsel ve dışsal toplam iletişimin "ortak bir
başlangıç noktasında" uyumlaştırılmasına ve bütünleştirilmesine hizmet eder.

Profesyonel seviyedeki çalışmalar, popülaritesi nedeniyle imajı öne çıkarmaktadırlar.
Oysa, imaj,

strateji ve kimlik kavramlarıyla birlikte düşünülmelidir. Çünkü bu iki
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kavram, sebep sonuç ilişkileri ile birbirlerine bağlıdırlar. İmaj ve kimlik, genellikle
kurumsal iletişim stratejisini tanımlamak ve belirlemek için kullanılır.
İmaj, hedef gruplar tarafından algılanan kurumsal bir görünümdür. Kimlik, kurumun ya da
örgütün kendini grup ya da dinleyicilerine sunum biçimi olarak adlandırılır. Bir örgüt ya
da firmanın kendini içsel ve dışsal olarak ifade etmek ve davranış göstermek için stratejik
olarak planlayıp, operasyonel olarak uyguladığı, uzun dönemli amaçlardır.
Prof. Dr. Bayramoğlu’na göre, kurumsal kişilik merkezde olmak üzere kurumsal davranış,
iletişim ve sembolizm örgütsel kişiliğin araçları olarak işlev görürler. Bunların dışsal ve
içsel çevreye yansımaları ise kimlik kavramı altında kurumsal imajı meydana getirirler.
Kişilik: örgütün kendini algılayışıdır. Kendi farkındalığını ve kendini iyi tanımasını ifade
eder. Kurumun davranışı, iletişimi ve simgeleri içinde kendini açıklıkla ifade etmesi için
gerçek durumun açık bir resmine sahip olması gerekir. Kimlik ve imaj dış çevredeki ana
paydaş gruplar içinde yer alan, yerel özellikler, rakiplerin davranışları, sosyo demografik
trendler tarafından etkilenir. Kurum kültürü "örgütün gerçekten ne olduğudur" ve kurum
kimliği sembolizm, iletişim ve davranışın bütün ifade biçimlerini kapsar ve bu araçlar
yoluyla örgütün kişiliği "gerçekten ne olduğu" ortaya çıkarılır. Örgütün ya da kurumun
dinamik ve değişken çevrede İletişim stratejisini, kişiliğini kimliğini ve imajını, örgütsel
iletişim, yönetsel iletişim ve pazarlama iletişimi bağlamında bütünleştirmesi gerekir.
İletişim, kurum kültür kuramının uygulama yaklaşımlarında temel işlevdir. İletişim ile
anlam ve birlik oluşturulur. Kurumlar, klasik hiyerarşik yönetim biçimindeki değişime bağlı
olarak katılım merkezli olmaktadır. Kurumsal iletişimin etkin ve verimli biçimde
uygulanabilmesi için, kurum felsefeleri dikkate alınarak yapılanacak bir kurumsal iletişim
stratejisi gereklidir. Gerçekleştirilecek kurumsal kimlik ve imaj çalışmalarıyla istenilen yönde
bir iletişim stratejisi ortaya çıkarılabilir. Kotler'e göre, iletişim yöneticisi kitle iletişimi ve
promosyonu ile uğraşmalı, medya ve duyurum üzerinde kendini geliştirmelidir. Kurumsal
iletişim çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar arasında, kurum kültürünün belirlenmesi,
kurumun enformel iletişiminin araştırılması ve eksikliklerin formel iletişimle giderilmesi,
enformel iletişimin kurumsal yaratıcılıkta kullanılması, mesajların yapılandırılması için en
etkili tarzların araştırılması,

kurumun gerçek görüntüsünün belirlenmesi, ait olma

duygusunun yaratılması ve içsel iletişimin etkinleştirilmesinin yanı sıra, kurum kültürüne
uygun simgelerin belirlenerek dışsal çevreye gerekli uyarlamaların yapılması gösterilebilir.
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Kurumsal imaj,

kurumun tüm sosyal paydaşları tarafından isimleriyle, logolarıyla,

kendini sunumuyla, kendini ifade biçimleri ve kurumsal vizyonuyla algılanmasıdır. Hedef
kitlelerin sıklıkla ilgili kurumla daha bir ilişkileri olmadan onlar hakkında belirli izlenimleri
bulunmaktadır. Bu algılar daha çok endüstri bazlıdır, kurum hakkında daha önceden
okudukları, başkalrının kurumla ilgili söyledikleri ya da kurumla ilgili görsel semboller algıyı
yaratmış olabilir. Mc Donalds’ta hamburger yememiş olmanıza rağmen kurum ya da ürünleri
hakkında olumsuz bir bakışınız olabilir. Kurumla etkiletişime girdikten sonra kurumun amacı
hedef kitleler nezdinde imajını iyileştirmektir, daha kötüye götürmek değil. Kurumdaki tek bir
kişinin müşteriye yönelik olumsuz davranışı, kurumla ilgili olumlu algılama kapılarını sonuna
dek kapatabilir. O yüzden kurumlar artık her bir etkileşime ve bunun kalitesine çok önem
veriyorlar. Kurumun sürekli, tutarlı ve mükemmel davranışı ile oluşacak olan güvenilirlik,
düzenlenecek bir defalik kurumsal rekla kampanyasından daha etkili olacaktır.
Kurumlar, kendi imajlarının durumunu sadece müşterilerinin gözüyle değil, yatırımcılar,
işçiler ve diğer toplulukların gözüyle anlamaya çalışmalıdırlar. Bir kurumun imajı sıklıkla
sadece kendi kimliği bağlamında değil, aynı zamanda endüstrinin imajına ya da ait olduğu
grubun imajına bağlı olarak da ele alınmaktadır. Bir kurumun imajının oluşumunda,
çalışanlarının tüm paydaşlaruyla kurduğu güçlü bağın yaşamsal bir önemi vardır. Starbucks
dünya çapında en güçlü ve itibarlı markalardan birini, güçlü hikayesiyle ve birleşik kültürüyle
hem dış hem de iç hedef kitlesine başarıyla yansıtmış bir şirkettir. Başkan Howard Schults
felsefeyi şu biçimde açıklamıştır: “Biz diğer firmalardan farklı olarak Starbucks markasını
öncelikle kendi çalışanlarımızla oluşturduk. Çünkü, ancak bu şekilde çalışanların kahveyla
ilgili ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecektik.” Starbucks’ın baristas’ı her bir
müşteriyle kişisel bağlantıyı temsil etmektedir. Barista, Starbucks çalışanlarına verilen ve
onları şirketin birer partneri durumuna sokan resmi bir isimdir ve bunlar, müşteri sadakati
yaratılmasında

anahtar rol oynamaktadırlar. Artık hedef kitleler, sadece ürünler değil,

kurumlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorlar. Çalışanların en alttan en üst düzeye kadar
tüm davranışları kurum kimliğine de bağlı olarak güçlü bir kurumsal imaj oluşturmaktadır.
Kurumsal imajın kurumsal itibarla da yakın ilişkisi vardır. Kurum kimliği, iletişime
geçirilerek kurumsal imaj oluşturulur ve bu da kurumsal itibarı ortaya koyar. Kurumsal
itibarın yapılandırılmasında, kimliğin biricikliği ve tutarlı ve güçlü bir imaj algısı
gerekmektedir.
Kurumsal İletişimde Tutarlı İmaj ( izlenim) Yaratımı
202

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

çerçevesinde

kurgulanan

mesajın

biçim

ve

içeriğinde

gerçekleştirilmesi

gerekmektedir. Mesaj; bilgi, düşünce ve duygunun iletişime uygun biçimidir. Marshall
McLuhan’ın “araç mesajdır” söylemi, hedef kitleye yönelik kullanılan sözlü, yazılı ve
davranışsal her türlü aracın verdiği izlenime göre mesajın yorumlanabilirliğini ifade
etmektedir. Aracın kendine özgü izlenimi ile mesaj çözümlenebilmektedir. Kurumsal
iletişimin 3. adımı olan aksiyon ve iletişimde “işletmenin politikası, ürün, hizmet ve
davranışında hedef kitle ile daha iyi iletişim sağlayabilmek için yapılması gereken
değişiklikleri

içeren

hareket

planı,

programın

amaçlarını

gerçekleştirebilmek

için

(bilgilendirme, ikna etme, kararlarını etkileyebilmek gibi) iletişim desteğine gereksinim
duyulmasıdır” (Peltekoğlu, 1998: 129). Bu süreçte mesaj stratejileri önemli bir yer
tutmaktadır.
Hedef kitlenin bilgi, görüş ve davranışını etkilemeye yönelik olan mesaj kurgulaması;
kaynak, mesaj ve alıcı unsurları çerçevesinde işlev görmektedir. Burada mesajın aktarımında
ve algılanmasında kaynak ve alıcının kullandığı ya da sahip olduğu, mesajın yorumlanmasına
katkıda bulunan araçlar önem kazanmaktadır. Mesajın doğru aktarılmasında kaynağın
güvenilirliği ve mesajın aktarıldığı ortamın güvenli olması önem taşımaktadır. Mesaj aktarımı
süreci anında geri bildirime fırsat vermeli, mesaj oluşumuna katılım sağlamalıdır. Mesaj,
hedef kitle için anlaşılır ve anlamlı olmalıdır. Gerekirse karmaşık olan mesaj hedef kitlenin
anlayabileceği şekilde sloganlara dökülmeli ve süreklilik göstermelidir. Kurgulanan mesaj,
hedef kitlenin bilgi düzeyine, toplumda edindiği güç ve statüye, alışkanlıklarına ve değer
yargılarına uygun olmalıdır. En önemlisi de, kurgulanan mesajın kendi içinde tutarlılığını
koruması gerektiğidir.
Ken Cooper, izlenim yaratımının tutarlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirtmiştir. İzlenimi oluşturan şartlar konumuz çerçevesinde kişi, kurum, hizmet ya da
ürünün fiziksel, işlevsel, etiksel, davranışsal, uzamsal, süremsel ve güzelduyusal
görünümleridir. Kurumsal iletişimin doğru hedef kitleyi seçerek kurguladığı mesajın tutarlı
olması, hedef kitle tarafından algılanması ve etkileme başarısı tüm bu görünümlerin kendi
içlerinde ve birbirleriyle olan tutarlılığına bağlıdır. Tüm bu görünümlerin varlıkları ve
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biçimleri ele alınan kurum, kişi, hizmet ya da ürün bazında tam ve doğru olarak ortaya
konmalıdır. Bunun için araştırma ve tanımlama şarttır. Yapılacak araştırma, ele alınan öğenin
niteliklerini, değerlerini, avantajlarını, dezavantajlarını, eksikliklerini, birikimlerini, gücünü
ve statüsünü, konumunu ortaya koymalıdır. Ancak bu şekilde ulaşılmak istenen hedef kitlenin
de özellikleri tespit edilebilir. Daha sonra belirlenen hedef kitleye uygun, onu yönlendirecek
mesaj kurgulanabilir.
Kurumsal iletişim, hedef kitlenin tutum ve inançlarını etkileyebilmektir. Bunu
yaparken çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlar; “gazeteler, dergiler, radyo, televizyon,
film, festival, yarışma, sergi, toplantı, tören, gezi, fotoğraf, internet, intranet vb. dir” (Kazancı,
1995: 8). Kurumsal iletişimin mesajı iletmede ve kurgulamada kullandığı bu araçların niteliği
ve konuya uygun olarak kullanım biçimleri, iletinin güvenilirliğini, hedef kitlenin
algılamasını, yorumlamasını, karar ve eylemlerini etkilemektedir. Mesajın algılanması farkına
varmadır. Görsel, işitsel ve dilbilimsel olarak gerçekleşir. Kodlanmış iletinin çözümleme
aşamasının başlangıcıdır. Duygu, bilgi ve zeka değişkenleri algılamanın açıklık ve netliğinde
etkili olmaktadır. Yorumlama ise, algılanan mesajın kişinin veya kitlenin kültürüne, yaşam
biçimi ve içsel değerlerine göre açıklandığı halidir. Yorumlama, bazı durumlarda mesajın
iletildiği hedefin dışında yer alan ikincil konumdaki kişilerle de yapılır (kanaat önderleri gibi).
Karar, ileti çözümlemesinin tamamlandığı aşamadır. Burada hedef kitle, mesajı ya kabul ya da
reddetme durumuna girer. Sonuçta ise kurgulanan mesajın niteliğine bağlı olarak hedef
kitlenin olumlu ya da olumsuz eylemi gerçekleşmektedir. Hedef kitlenin istenilen yöndeki
eylemi (tüketme, oy verme, tepki gösterme gibi) olumlu, beklenmeyen yöndeki eylemi ise
olumsuz bir eylem olarak nitelendirilmektedir (Rigel, 1997). Bu konu kapsamında, hedef
kitlenin olumlu olarak nitelendirilen eylemi ya da davranışı, hedef kitlenin zihninde konu ile
ilgili oluşan izlenimin tutarlılığına bağlıdır.
Kuruma yönelik mesajla ilgili tutarlı izlenim oluşturulması, hedef kitlenin tutum, inanç
ve davranışlarının değişiminde ve iknada önemli rol oynamaktadır. “Tutum değişikliği için
dört koşul gerekmektedir: 1) Güçlü bir iletişim, 2) inanılabilir bir kaynak tarafından, 3)
değişikliğe çok dirençli olmayan bir hedefe ulaşmalı, 4) ortamsal değişkenler değişikliği
kolaylaştırıcı

olmalıdır”

(Freedman,

1993:

394).

Tüm

bu

belirtilen

olguları

gerçekleştirebilmek için her şeyden önce hedef kitlenin dikkati çekilmelidir. Dikkat olgusu ise
algılama ile bağlantılıdır. Hedef kitlede tutum değişikliğini anlamadaki etmenlerden biri,
bilişsel çelişki kuramıdır. “Kuramsal olarak, herhangi iki biliş arasındaki çelişki ya da
tutarsızlıklara uygulanabilmekte, davranışlarla tutumlar arasındaki tutarsızlıklar üzerinde
durmaktadır. Bireyin tutumlarına ters düşen davranışlarda bulunma etkilerini açıklamaktadır...
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Bilişsel çelişki kuramı, bilişsel tutarlılık yönünde bir eğilimin bulunduğunu varsayar. Örneğin,
‘şiddetten nefret ederim ve ben şiddete başvuruyorum’ bilişlerine sahip olan bir kişi çelişkili
bilişe sahiptir. Bilişler büyük ölçüde bilişsel sistemdeki öğeler gibi tanımlanırlar. Bir kişinin
bilgisine sahip olduğu her şeydirler. Olgular, inançlar, fikirler ya da herhangi bir şey olabilir
ve kişinin bilgisi açısından ifade edilebilirler” (Freedman, 1993: 464). İki biliş çelişkili olduğu
takdirde, mantıksal tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. Mantıksal tutarsızlık, çelişkili inançların,
tutumların ve davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bilişsel çelişkiye neden olan mantıksal tutarsızlıkta, tutarsız izlenim yaratımının
etkileri görülmektedir. Bu nedenle bilişsel çelişki hedef kitlenin konu ile ilgili çatışma
yaşamasına ve kurumsal iletişimin ikna ve etkileme sürecinin negatif bir nitelik kazanmasına
neden

olmaktadır.

Buna

bağlı

olarak

da,

beklenilen

tutum

değişikliği

gerçekleştirilememektedir. Ayrıca, kurumsal iletişimin gereksinim duyduğu, hedef kitleden
beklenilen geribildirimler de tutarlılığını yitirebilmektedir. Ele alınan kurum, kişi, ürün ya da
hizmetle ilgili kurgulanan mesajın biçim ve içeriği (uzam, sürem, işlev, görünüm, konum,
değer vb.) izlenimi tamamlayıcı ve olumlayıcı nitelikte olmalıdır. İzlenim, diğer bir deyişle
imaj: “bir bireyin, kurumun ya da kuruluşun bilinen prosedürlerinin, felsefesinin, ya da
değerlerinin kamusal izlenimlerinin bileşkesidir. Psikolojik anlamda ise, halen mevcut
olmayan bir şeyin ilk algılandığı andaki zihinsel temsilidir” (Groiler-Webster, 1973: 477).
Güçlü ve tutarlı bir izlenimin yaratılması için hedef kitlenin zihninde konu ile ilgili
güven ve olumlu bir imaj oluşturulmalıdır. Bu yüzden “birbiri ile çatışan, birbirini tutmayan
mesajlarla inandırıcılığın yitirilmemesine dikkat edilmesi gerekir. Hedef kitlenin güvenini
kazanan izlenim, ilişkilerin sürekli olarak korunmasını ve izlenimin geleceğinin güvence
altına alınmasını sağlar” (Ak, 1998: 20).
Kurumsal iletişimin hedef kitlesi ile kurmak istediği sağlıklı bağ, konulara objektif
yaklaşımına ve iletimine bağlıdır. Nesnel ve doğru yaklaşımı gerçekleştirmek, doğru
saptamalarda bulunmak, planlamayı ve değerlendirmeyi doğru yapabilmek, katılımı
sağlayabilmek, güvenilir ortamı sağlamak, kamuoyunun nabzını tutabilmek kurumsal
iletişimin uzmanlık alanına girmektedir. Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleleriyle kurulan
tutarlı ve doğru iletişim biçimi, mantıksal tutarlılığı ve buna bağlı olarak da güven duygusunu
beraberinde getirecektir. Kurumsal iletişimin tutarlı izlenim yaratmasında yönetim ve
yöneticilerle olan ilişkileri, etik davranışı ve toplumsal sorumluluk göstergeleri önemli yer
tutmaktadır. Kurumsal iletişimin tutarlı izlenimi mesaj olarak kurgulayabilmesi için öncelikle
kendi içinde tutarlı bir iletişim sağlaması gerekmektedir. “Bilgi eksikliklerinin giderilmesi,
hoşgörülü olmak, sabırlı olmak, sakin olmak, olaylar karşısında paniğe kapılmamak,
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uzlaştırıcı ve birleştirici davranmak, güler yüzlü olmak, olayları nesnel olarak algılayabilmek,
akılcı olmak, kendisinin ve çevresindeki kişilerin giyim, kuşam, davranış, duruş,
konuşmalarına dikkat çekmek, eleştirel yaklaşmak, pratik çözümler üretmek, insanları
tanımak, insanlarla olumlu diyalektik geliştirmek” (“Firmalarda Kurumsal Kimlik”, 1996:
218). Dış hedef kitleye yönelmeden önce tutarlı izlenimin yaratımı için gerekli unsurlardır.
Kendi için tutarlı izlenim yaratamayan kurum, dış hedef kitleyi harekete geçirecek tutarlı
mesajı kurgulama olanağını da elde edemeyecektir. “Medya, düşünceler ve kamuoyu
oluşturur. Etki alanı, insan zihinleridir. Eylemlere egemen olur. İnsanların davranışlarını,
arzularının inançlarını, yaşam biçimlerini, yaptıkları seçimleri etkisi altına alır. İnsanın ve
toplumun düşünen yapısı ne şekilde ve hangi yönde oluşturulursa, o yönde hissedecek,
heyecanlanacak ve hareket edecektir. Medya, zihin ve vicdanlar üzerinde etki ederek zihin ve
davranışları yönlendirir.”1 İşte bu noktada hedef kitlelerin kurum hakkında zihinlerindeki ve
vicdanlarındaki tutarsızlıkları yok etmek ve davranışları kurgulanan mesaj doğrultusunda
tutarlı hale getirmek önemlidir. Bu şekilde, doğrudan izlenim oluşumunu sağlayan en önemli
ideolojik aygıt olan kitle iletişim araçlarının seçimi ve kullanımın da önemi bir kez daha açığa
çıkmaktadır. “İletişim araçları geniş halk kitlelerini topluca harekete geçirmede,
yönlendirmede, değişime uğratmada etkili olarak kullanılmaktadır. Bu araçlarda kişilerin
standart tepkiler göstermesini sağlayacak kültürel kodlar üretilmekte ve bunlar toplumda
hakim hale getirilmektedir. Bu araçların etki derecesini toplumun kültür ve inanç yapısı ile
sosyal ilişkiler belli ölçüde belirlemektedir.”2
Kurumsal iletişim çalışmalarının tutarlılığını ve dolayısıyla tutarlı mesaj iletimini
sağlayan iki önemli unsur da; danışma ve aracılık işlevleridir. “Halkla ilişkilerciler
teknisyendir. Etki ve uyum bağlamında işlev görürler. Aynı zamanda aracıdırlar. Doğru ve
gerekli kişileri, doğru bilginin alınmasında bulmak da halka ilişkilercinin görevidir. Çıkarların
saptanması, kararların uygulanması bu çalışmaların kapsamına girmektedir.”3 Bu doğrultuda
etki ve uyum tutarlı bir izlenimle sağlanabileceği gibi, doğru kararların alınması da yine iç ve
dış hedef kitle için kurgulanan mesajın tutarlılığına bağlı olmaktadır. “Kurumsal iletişim
kapsamında iç iletişimin güçlü olması, çalışanlar arasındaki bağların sıkı ve ilişkilerin iyi
olması, bilgilendirme toplantıları yapılması, kurum içi iletişim araçlarıdır.”4 Bu araçlar,
kurumsal iletişimin gerçekleştireceği mesaj tasarımının kendi içinde tutarlılığını sağlayıcı,
Ahmet Erimhan, “Medya ve Değişim,” Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı, 12, Yeni Türkiye Medya
Hizmetleri, Kasım-Aralık 1996, s. 1503.
2
Mehmet Doğan, “Aile, Kadın, Çocuk ve Medya,” Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı, 12, Yeni Türkiye
Medya Hizmetleri, Kasım-Aralık 1996, s. 1313.
3
Nuri Tortop, Halkla İlişkiler, Ankara, Gazi Üniversitesi BYYO Matbaası, 1990, s. 47-48.
4
Ceyda Aydede, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Ankara, Medyacat Kitapları, 2001, s. 16.
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çelişkileri önleyici bir unsurdur. Böylece üretilen kodlar, ulaşılacak hedef kitleye yönelik
olarak kendi içinde tutarlı hale getirilerek tutarlı anlamlandırmalar ve zihinsel imgelemler
yaratılacaktır.
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Uygulamalar
1. Kurumlar için tutarlı bir izlenim yaratımında dikkat edilmesi gereken unsurları
irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Kültür nedir?
2. Kültür döngüsü nedir ve neden önemlidir?
3. Tutarlı izlenim yaratımı için ne gerekir?
4. Kişi odaklı kültüre ilişkin örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kişi odaklı kurum kültürünün

ne olduğunu, tutarlı

izlenim oluşturmanın

unsurları ve bunun olumlu imaj oluşumu ile ilişkisini tartıştık.
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Bölüm Soruları
1. “……… göre; hiçbir zaman bir diğer kültür tamamıyla özümsenememektedir. Belirli

alışkanlıklar değişse de bu alışkanlıkları kabul etme biçimi her kültürde
farklılaşabilmektedir.” Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Williams
b) James Lull
c) Jean Baudrillard
d) Ziya Gökalp
e) Yaşar Kemal
2. “İletişim yöneticisi kitle iletişimi ve promosyonu ile uğraşmalı, medya ve duyurum
üzerinde kendini geliştirmelidir. Kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar
arasında, kurum kültürünün belirlenmesi, kurumun enformel iletişiminin araştırılması ve
eksikliklerin formel iletişimle giderilmesi, enformel iletişimin kurumsal yaratıcılıkta
kullanılması, mesajların yapılandırılması için en etkili tarzların araştırılması, kurumun gerçek
görüntüsünün belirlenmesi, ait olma duygusunun yaratılması ve içsel iletişimin
etkinleştirilmesinin yanı sıra, kurum kültürüne uygun simgelerin belirlenerek dışsal çevreye
gerekli uyarlamaların yapılması gösterilebilir.” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Kotler
b) J. Nye
c) Kouzes ve Posner
d) Shamir
e) James Lull
3. izlenim yaratımının tutarlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İzlenimi
oluşturan şartlar konumuz çerçevesinde kişi, kurum, hizmet ya da ürünün fiziksel, işlevsel,
etiksel, davranışsal, uzamsal, süremsel ve güzelduyusal görünümleridir.
a) Vercic
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b) V. Hazleton
c) Ken Cooper,
d) Ivy Lee
e) E. Goffman
4. “Hedef kitlenin istenilen yöndeki eylemi (tüketme, oy verme, tepki gösterme gibi) olumlu,
beklenmeyen yöndeki eylemi ise olumsuz bir eylem olarak nitelendirilmektedir” Bu görüş
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Betül Mardin
b) Alaeddin Asna
c) Ünsal Oskay
d) Metin Kazancı
e) Şerif Mardin
5. “İzlenim, diğer bir deyişle imaj: “bir bireyin, kurumun ya da kuruluşun bilinen
prosedürlerinin, felsefesinin, ya da değerlerinin kamusal izlenimlerinin bileşkesidir. Psikolojik
anlamda ise, halen mevcut olmayan bir şeyin ilk algılandığı andaki zihinsel temsilidir.” Bu
görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) P.T. Barnum
b) Groiler-Webster
c) Freedman
d) Durkheim
e) Bernays

Cevaplar: b, a, c, a, b
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6.Markanın arkasındaki kuruluşun” (kurumsal marka) profilini ortaya çıkarmak, kurumsal
iletişimin sorumluluklarından değildir.
a) Doğru

b) Yanlış

7. İş birliği içinde olan gruplara yönelik

güven oluşumu Kurumsal iletişimin

kullandığı araçlar bağlamında sayılabilir.
a) Doğru

b) Yanlış

8. Yabancılaşma yaşayan çalışanlar, değerlerinden ve gereksinimlerinden dışlanırlar,
buna bireylik yitimi de denilir.
a) Doğru

b) Yanlış

9.Kültür durağan bir özelliğe sahiptir.
a) Doğru

b) Yanlış

10.Pragmatik sosyal rol uygulamacıları avukatlık yaklaşımını benimseyen şirket
çıkarlarını savunan asimetrik bir yaklaşıma sahiptirler.
a) Doğru

b) Yanlış
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11. SOSYAL SORUMLULUK, KRİZ İLETİŞİMİ VE MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Bu bölümde sosyal sorumluluk, kriz iletişimi ve medya ile ilişkiler konuları ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal sorumluluk ile itibar yönetimi arasındaki ilişkiyi anlatınız.
2. Kriz iletişimi nedir?
3. Medya bir kurum için neden önemlidir?
4. Medya ile ilgili hangi konuları bilmek gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal sorumluluk, kriz

Sosyal sorumluluk, kriz

Konu ile ilgili okumalar ve

iletişim yönetimi ve medya

iletişim yönetimi ve medya

uygulamalar yapılacak.

ilişkileri konuları

ilişkileri konuları
irdelenerek bu konular ile
ilgili öğrencilerin kendi
iletişim planlarını
hazırlamaları
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Anahtar Kavramlar
 Kriz iletişimi: Kurumun üst düzeyini tehlikeye sokan, işletmenin hedeflerini zora
sokan durumlarla yüzleşme durumlarında kurumun itibarını korumaya yönelik
oluşturulan bir dizi iletişim planlamasıdır.
 Sosyal Sorumluluk : Sürdürülebilir işletme başarısı işletmelerin toplum önünde de iyi
bir imaja sahip olmalarıyla gerçekleşmektedir. İşletmenin toplumun gözünde olumsuz
bir imaja sahip olması, uzun vadede ne kadar iyi ve kaliteli ürün üretse bile varlığını
uzun süre sürdürmesini engelleyecektir. Olumlu imaj oluşturmanın en önemli
araçlarından birisi özünde topluma katkı sağlamayı içeren sosyal sorumluluk
faaliyetleridir.
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GİRİŞ
Bu bölümde sosyal sorumluluk, kriz iletişim ve medya ile ilgili ilişkiler konuları ele
alınacaktır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Bir iletişim yönetimi ve iş aracı olarak kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler 20. yüzyılın
başlarında Edward Bernays tarafından ilk uygulamalarıyla başladı. Birinci ve ikinci dünya
savaşlarından sonra hız kazandı. Procter & Gamble, IBM, Hewlett-Packard ve Wal-Mart
etkili bir halkla ilişkilere gereksinimleri olduğunu fark ederek yapılandırılmış kurumsal
iletişim programlarının öncülüğünü yapmışlardır. Bu kurumlar kurum ve toplum arasında
karşılıklı anlayış oluşturmanın önemini kavramışlardır. Örneğin, 1837’de
Procter
&Gamble’in kurucularından Willam Cooper Procter, aile üyelerini kar paylaşım planı için
ikna etmişti. Bu bilinen en eski süreklilik gösteren, kuruma bağlılık ve motivasyonu artırmayı
amaçlayan bir operasyondu. 1915’te çalışamayacak durumda olan işçilere destek ve ölüm
yardımı gibi konularda zamanında kendi türünün ilki olmuştur. 1990’ların başında ise, IBM
başarılı bir şekilde ev içi eğitim programlarını oluşturmuştur. 1934’te yaşam sigortası
planından bahsetmiş ve tatil ödemelerini yapmıştır. İşçilere hayat boyu iş sözü verilmiş ve bu
durum 1990’lara kadar devam etmiştir. 1938’de Hewlett- Packard’ın kurucuları, David
Packard ve Bill Hewlett, ‘HP Way’ şeklinde bilinen ve işçilere yönelik duyarlılığı odaklayan
bir politika belirlemişlerdir. Wall-Mart’ın kurucusu ise açık kapı politikasını başlatmış,
Hewlett-Packard’ın misyonunu ve değerlerini genişleterek her satış mağazasının ziyaret
edilmesine yönelik bir yönetim başlatmıştır. Her çalışana yönelik kar paylaşımları, kişisel
hisse planları ve ödül paketleri hazırlanmıştır (Ihator, 2004: 244-245).
1993 ve 1997 arasında ABD ihracatları % 40 arttı; Microsoft, Exxon, IBM ve Coca
Cola vb. firmalar gelirlerinin yarısından fazlasını yurtdışından kazanmaya başladılar. Uluslar
arası pazarlarda uzmanlaşmış halkla ilişkiler ajanslarında artış oldu. Demokratik hükümetler,
insan göçü, teknolojik transferler ve finansal Pazar akışları modern dünyayı dönüştürdü.
Şirket birleşmeleri ve evlilikleri, kurumları geleneksel sınırlarının ötesinde değişime uğrattı,
pek çok firma kurumsal kimlik stratejilerini bu bağlamda değiştirdi. Öte yandan web siteleri
kurumsal imaj ve kimlikleri yapılandırmak için gelişen bir araç oldu. Sosyal sorumluluk ve
kurumsal vatandaşlık kamu davranışını etkileyen ve politikaları geliştiren bir araç olarak
kullanıldı. Şirketlerin pek çoğu yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla gündeme gelmeye
başladılar (Ihator, 2004: 250).
Küreselleşen dünyada şirketler hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Ekonomik ve
teknolojik alanlardaki gelişmeler şirketleri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.
Kurumların başarısı artık ticari kriterlerin yanında topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da
ölçülmektedir. Bu noktada ortaya çıkan “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı şirketlerin
devamlılığını sürdürmesi ve markanın bilinirliğinin arttırılması yanında hedef kitlelerinin de
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çıkarlarını düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü günümüz tüketicileri etik ve sosyal
yönü daha ön plana çıkan şirketlerin ürünlerini tercih etmektedir (Akıncıoğlu, 2005:
269).Philip Kotler ve Nancy Lee “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” adlı kitaplarında kurumsal
sosyal sorumluluğu şu şekilde tanımlamaktadırlar (Kotler ve Lee, 2008: 16). “Kurumsal
sosyal sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla
toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür.
Business for Social Responsibility, kurumsal sosyal sorumluluğu “toplumun
işletmeden beklediği etik, legal, ticari ve toplumsal beklentilerini karşılayan ya da aşan bir
şekilde ticaret yapmak” şeklinde tanımlamaktadır.
Görüldüğü gibi, sosyal sorumluluk kavramı üzerine böyle farklı tanımlamaların
mevcut olması, farklı kişiler için farklı anlamlar ifade etmesi sosyal beklentilerin rolünün
oldukça önemli olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. Diğer önemli bir nokta ise, toplumun
beklentilerinin dikkate alınması gerekliliğinin paylaşılmasıdır. Başka bir ifadeyle, işletmelerin
sosyal sorumluluk anlayışında genel olarak iki nokta önem taşır; birincisi, sosyal sorumluluk
anlayışı bir zorunluluk değil, bir gönüllülük olarak değerlendirilmelidir. İkincisi; sosyal
sorumluluk, işletmenin sahip ve ortaklarının dışında sosyal çevre, ekolojik çevre, tüketiciler,
çalışanlar, vb faktörleri de içine almalıdır.
Keefe (2002) çalışmasında kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin
olarak beş gelişim (trend) sıralamaktadır: “saydamlık”, “bilgi”, “sürdürülebilirlik”,
“küreselleşme” ve “kamu sektörünün başarısızlığı”. Bu faktörleri kısaca inceleyelim (Aktan
ve Borü, 2007: 27):
Saydamlık: İşletme uygulamalarının artarak şeffaflaştığı, bilginin ekonomik
faaliyetleri yönlendirdiği bir çağda yaşanmaktadır. Firmalar artık ne yaptıklarını (iyi ya da
kötü) daha fazla gizleyememekte, yürütülen faaliyetler medya ve modern bilgi ve iletişim
teknolojileri ile tüm dünyada kısa sürede duyulur, bilinir hale gelmektedir. Dolayısıyla,
ekonomik faaliyetlerinde sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olmayan ve faaliyetleri ile
paydaşlara dışsal maliyetler yükleyen firmalar daha dikkatli olmak durumundadırlar.
Bilgi: Bilgi temelli ekonomiye geçiş aynı zamanda tüketici ve yatırımcıların,
tarihlerinde hiçbir zaman olmadığı kadar bilgiye sahip olması ve bunları daha etkili kullanıyor
anlamına gelir. Ayrıca, yatırımcılar yatırım yapacakları alanları yalnızca finansal faktörlere
bağlı olarak değil, çevresel kriterlere bağlı olarak seçebilmektedirler.
Sürdürebilirlik: Sanayiinin gelişmesine bağlı olarak doğanın ve çevrenin daha fazla
kirlenmesi ve ekonomik kaynakların sınırsızca tüketilmesi ciddi global sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Global soğuma ve global ısınma bunlar arasındadır. Yeryüzü kaynakları nüfus
artışı ve sanayileşme karşısında varlıklarını koruyamamaktadır. Ekonomik faaliyetten
kaynaklanan olumsuz etkilere dair artan kaygı kurumsal sosyal sorumluluğun önemsenmesini
arttırmıştır.
Globalleşme: Global kurumlar kurumsal sosyal sorumluluk standartları ve
sürdürülebilirlik stratejilerini dünya çapındaki faaliyetleri içerisine dahil etmek için, medya,
220

hükümetler, çalışanlar, çevreciler, insan hakları grupları, hükümet dışı organizasyonlar
tarafından gittikçe artan düzeyde inceleme altındadırlar.
Kamu Sektöründe olumsuzluklar: Gelişmekte olan ülkelerde toplumsal yarara
yönelik yapılması gerekenler konusundaki bazı yetersizlikler nedeniyle bu konularda
yapılması gerekenler özel sektöre yönlendirmiştir.
Anadolu Efes’in gerçekleştirdiği bazı sosyal sorumluluk projeleri:
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında en önemli yatırımlarımızdan birini
‘Sürdürülebilir Turizm’ alanında yapıyoruz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile Türkiye’nin
turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu alandaki istihdamı artırmak ve
sürdürülebilir turizm projeleri üzerinden yerel kalkınmaya destek olmak
amacıyla 2007 yılında Gelecek Turizmde projesini hayata geçirdik.
 2007-2012 yılları arasında Erzurum’un Uzundere İlçesi’nde DATUR ile (Doğu
Anadolu Turizm Geliştirme) turizm eksenli yerel kalkınma modeli geliştirildi.
Bu dönem aralığında bölgede 20’den fazla ev pansiyonu kuruldu, turizme
hizmet eden birçok sivil toplum kuruluşu faaliyete geçti, bisiklet ve yürüyüş
rotaları oluşturuldu, rafting, kuş gözlemi gibi yerel festivaller düzenlendi ve
tüm bu yatırımlar sayesinde yerli ve yabancı turistin bölgeye olan ilgisi arttı.
 5 yılın sonunda Uzundere ilçesi 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm
merkezi ilan edildi. Böylece, bölgede oluşturulan sürdürülebilir turizm
modelinin kalıcılığı da sağlanmış oldu. Aynı yıllarda, Boğaziçi Üniversitesi
işbirliğiyle 25 ilde yaklaşık 5 bin kişiye turizm eğitimleri verdik.
Bölgedeki çalışmalarımızın bir diğer sonucu olarak, Uzundere Türkiye’nin 11. Sakin
şehri seçildi.
 Biz buradan kazandığımız bölgesel deneyimin ardından sürdürülebilir turizmin
yerel kalkınma aracı olduğuna dikkat çekmek ve yerel aktörleri desteklemek
için çalışmaları 2013 yılında ulusal düzeye taşıdık. Gelecekte Turizmde ile
ülkemizde bulunan turizm değerlerini korumak, alternatif turizm kaynaklarını
geliştirmek ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak olan proje üç fikre her yıl fon
desteğinin yanı sıra eğitim, iletişim ve mentorluk gibi uygulama destekleri
sağlıyoruz.
 Mardin’deki İpekyolu Misafir Evi’nin turizm alanında kadın girişimcileri
teşvik eden yerel bir model olması amacıyla 43 kadına, turizm eğitimi verildi.
Bugün konaklama ve yeme-içme hizmeti sunan 22 yataklı iki pansiyonda
kadınlara istihdam olanağı sağlandı.
 Bursa’nın 2000 yıllık tarihi Misi Köyü’nde, 15 yıl öncesine kadar yöre halkının
en önemli geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği zanaatı proje ile yeniden
canlandırılıp, turizm sektörüne kazandırıldı. Kadınların yerelde ürettikleri
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ürünlerin proje kapsamında değerlendirilmesi hedefi doğrultusunda atölye,
mağaza ve işletmelerde çalışmak üzere, 44 kadına turizm eğitimi verildi.
Bugün yöreye özgü en lezzetli yemekler, tescilli bir Misi evi olan Koza
Evi’nde misafirlere sunulurken, kadınlar tarafından üretilen ürünlerin de
markalaştırılma çalışmaları ile birlikte pazarlama ve satışı İpek Evi’nde
gerçekleşiyor.
KSS alanındaki temel olarak ele alınan yaklaşım ve modeller şunlardır:
Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
Archie Carroll (1979) sosyal sorumluluk kavramını ekonomik, yasal, etik ve
hayırseverlik olmak üzere dört boyutlu olarak ele almaktadır. Ekonomik sorumluluklar, yasal
sorumluluklar, etik sorumluluklar ve hayırsever (gönüllü) sorumluluklardır.
Kurumların ayakta kalabilmeleri için toplumda güçlü bir imajlarının bulunması
gereklidir. Bunun için de kamuoyunu arkalarına almaları gerekir. Kamuoyunun desteğini
almayan ve yaptıklarını toplum nezdinde meşrulaştırmayan marka ve şirketler tutunamazlar.
Büyük kurumların CEO’ları düzenli olarak CNBC, FOX Business ve Bloomberg gibi finansal
TV programlarına konuk oluyor. 21. Yüzyılın ilk dönemlerinde Enron, Worldcom ve Arthur
Andersen gibi öncü şirketlerin finansal ve kurumsal skandalları Amerikan kapitalist
sisteminin güvenilirliğini tehdit etti. Kurumlar artık halkın denetiminden kaçamazlar. (Seitel,
2016:75) :
1. 2008 ‘de petrol fiyatlarının hızlı yükselişi ile Exxon Mobil, Standard Oil Com
şirkerinin kurucusu olan John Rockefeller’in da aralarında olduğu hissedarların
eleştirilerine maruz kaldı. Exxon ise iklim değişimi alanına seslenen çok yönlü
programlarla bu eleştirilere karşılık verdi.
2. 2009’da Amerikan mobil endüstrisinin varlığı durgunluk, yükselen petrol fiyatları
ve tutulmayan modeller tarafından tehdit edildiğinde General Motors, Crysler ve
Ford şirketlerinin yöneticileri suskunluklarını bozdular ve önce davalarını
savunmada hükümet ya da halktan daha çok ses çıkarır duruma geldiler.
Washington’a iyi anlatılmış bir kaç adımdan sonra endüstri felaketten uzaklaşmış
oldu.
3. 3. 2012’de “suskunluk altın değildir” kuralı JP Morgan Chase’in CEO’su Jamie
Dimon olayında
yaşandı. Dimon şirketi 2 milyar dolarlık ticari kaybı
duyurduğunda halkın karşısına çıkmaktan çekinmedi. Kongrenin iki yüzü ile de
yüzleşti. Olayı nispeten zararsız hale getirdi.
Buna ilişkin iki önemli nokta:
1. Güvenilirlik kırılgandır.
2. Halk desteğini ağlamak ve geliştirmek için kamuoyunun kesin güveni ile yönetmek
gerekir. 21. Yüzyılda kurumlar için bunun anlamı kamuoyunun iyi niyetini
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kazanmanın bir seçenek değil uzun soluklu sürdürülebilir bir başarı kazanmada emel
bir zorunluluk olduğudur.
Haris İnterctive’in yaptığı bir araştırmaya göre, 6 temel itibar ölçütü ortaya
çıkmıştır:
Duygusal görünüm, Finansal Performans, Ürün ve Hizmetler, Vizyon ve liderlik,
Kurumsal çevre, Sosyal Sorumluluk. Etik kurumsal iletişimin içtenliği vb. özellikler
de dahil edilmiştir. 2012’de Apple, Google vb teknoloji firmaları birinci ve ikinci
sıradaydı. Amazon dördüncü, Microsoft 9. Oldu. Bu arada geleneksel itibarın
öncülerinden Johnson& Johnson ikincilikten 7. Sıraya düştü. Aynı zamanda hiçbir
finans ya da petrol şirketi listeye giremedi. (Seitel, 2016:75)
İtibar kaybı (Seitel, 2016:76)
Adidas’ın zayıf bir koşu ayakkabısı kampanyası vardı. En büyük rakibi Nike’in ikinci
planında olmaktan bıkan Adidas, 2012 yılında cesur yürümeye karar verdi. Bu yüzden
kelimesi kelimesine “tekmelerinizi bileğinize bağlayacak ateşli bir ayakkabı” tasarlamak için
büyük bir heyecanla tasarımcı Jeremy Scot’ı işe aldı. Svcott’ın kampanya tasarımı gri, mor
ve aynı zamanda siyah JS Roundhouse cezaevinde tutukluların ve geçmişte kölelerin
giydiği prangalara tıpatıp benzeyen zinciri ve parlak turuncu rengindeydi. Adidas’ın köle
şıklığı ayakkabılarındaki yaratıcılığı nedeniyle Facebook ve medyada mahkum edilişi çok
hızlı ve acımasız oldu. Bir kullanıcı yeni tasarımı çirkin değil, saldırgan ve uygunsuz olarak
tanımladı. Bir diğeri ise, “Nike üzerinde gamalı haç olan bir ayakkabı tasarlasaydı bir Yahudi
nasıl hissederdi? diye soruyordu. Irk ayrımcılığı gözlemcisi Jesse Jackson Adidas’ı kölelik
ateşini yeniden alevlendirdiği için kınıyordu. Böylece Adidas’ın Facebook sayfası ne
yapacağını şaşırmış sorular ile doldu. Kurum sözcüsü süklüm püklüm bir şekilde tasarımcının
geçmişteki işlerini savundu ve “bunu kölelikle bağlantılandıran yorumlar asılsızdır”
yorumunu yaptı. Adidas’ın halkla ilişkiler sözcüsü haklı olsa bile, viral dünyada algının
gerçeğe dönüştüğü yerde Adidas’ın itibarı sarsılmıştı. En sonunda Adidas yeni
ayakkabılarından prangaları çıkardı.
İtibar birinin söylediği ile değil, yaptığı ile kazandığıdır. İtibar yaşamımızın genelidir. İş
ortağımızı nasıl seçtiğimiz, hangi dişçi ya da tamirciye gittiğimiz, hangi mağazadan sıkça
alışveriş yaptığımızdır. Yaşadığımız çevrede yaşadığımızdır. Edindiğimiz dostluklardır. İtibar
yönetimi halkla ilişkilerde moda bir sözcük haline gelmiştir. İtibarı iyi yöneten kişi, ilişki
yönetimini de doğru yapar. Bunun anahtar bileşenleri: farkındalık, güvenirlik, ve inanç vardır.
Müşterileri ve daha özelde çalışanlarıyla kamusunu yönetmesi için duyarlı olur. Toplumun
geneline karşı sorumlu olma ve toplumun ihtiyaçlarına karşı etkili olma anlayışıdır. İtibarın
kendisini ölçmek zor olsa bile, kurumlar ve bireyler için önemli bir değerdir. İtibarın
yönetilmesi halkla ilişkiler için önceliklidir.
Kriz Nedir?
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Kriz, kurumun üst düzey hedeflerini tehdit eden, işletmenin yaşamını tehlikeye sokan ve
işletmenin hızla tepki göstermesinin zorunlu olduğu özel durumlardır. Krizin ortaya çıkma
durumu Skandallar, Karşılaşılabilecek davalar, Doğa tahribatı şeklinde olabilir.
Krizin özellikleri; Ani bir değişikliktir, acele cevap verilmesi gerekir, sürekli bir tehdittir.
Krizin evreleri ise, KULUÇKA DÖNEMİ, BELİRME
ANI, HÜCUM SAFHASI,
KURTARMA SAFHASI, YENİDEN YAPILANMA SAFHASI şeklinde ifade edilebilir.
Krizi önlemeye yönelik olarak yapılması gerekenler;
Doğru ve Yeterli Bilgi Akışı Sağlama
Göze Alınacak Risk Miktarını Belirleme
Erken Uyarı Sistemleri Oluşturma
Krize Karşı Önleyici Planlama Yapma
Planları Yazıya Dökmek
Kriz Önleme Takımları Oluşturulması
Bunun yanı sıra,
Kriz İletişim Planının Hazırlanması
Kriz Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
Kriz İletişim Takımının Oluşturulması
Medya İlişkilerinin Düzenlenmesi gerekmektedir.
Kriz iletişimi sırasında medya bize ulaşmadan bizim medyaya ulaşıp konu ile ilgili doğru ve
sürekli bilgilendirme yapmamız gerekmektedir. Aynı şekilde çalışanlarımıza da konu ile ilgili
bilgilendirme yapmalıyız. Kriz durumlarında kurumda yaşanabilecek belirsizlik, kaos ve
karmaşanın önüne geçebilmek ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlamak yararlı olacaktır. Yaşanan
kriz tipine bağlı olarak alınacak tedbirler ve uygulamalar elbette farklı olacaktır. Ancak
burada önemli olan kuruma ilişkin önceden hazırlanmış bir kriz kitapçığı ve oluşturulan bir
kriz ekibi, neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır. Kriz durumunda
yönetici ya da CEO kurum sözcüsü olarak görev almalı, medya ve ilgili hedef kitlelere tek
ağızdan ve tutarlı bilgiler verilmelidir.

Kriz öncesinde ne yapılmalı?
Sürekli sektör ve faaliyet takibi, Kriz senaryolarının önceden belirlenmesi, Sözcülerin
önceden belirlenmesi ve eğitilmesi, Kurum içinde hızlı koordinasyon için planlama, Düzenli
basın ve paydaş iletişimi.
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Kriz Esnasında ne yapmalı?
 Sürekli takip ve raporlama
 Empati kurma
 Sosyal, görsel, yazılı medya gibi tüm mecraların dikkatle izlenmesi
 Sorunu tespit edip doğru açıklamayı hazırlama
 Gerekli ise kamu önünde özür dilemeye hazırlıklı olma
 Cevap verebilirlik ve şeffaflık ilkesine uyma
 Medya ile açık net ancak tartışmaya mahal vermeyecek bir iletişim kurma
 İletişim kanallarını açık tutma, sağlıklı bilgi aktarımı
Kriz sonrasında ise; Hasar tespiti ( algı araştırması, paydaşlarla iletişim), Basını
bilgilendirmeye devam etme, İletişim kanallarının açık tutulması, Mesajların iletimi için farklı
kanalların kullanılması.

Kriz yönetimine stratejik yaklaşım, aşağıdaki altı ilke çerçevesinde incelenebilir:
1. Mevcut İlişkiler İlkesi: Bir kriz sırasında çalışanlar, gönüllüler, hissedarlar, bağışta
bulunanlar, grup liderleri, müşteriler, hükümet yetkileri, uzmanlar ve diğer ilgili kişilerin yanı
sıra mesai arkadaşlarınızla iletişim kurun. En azından, herkese bilgi verin çünkü onların
süregelen desteği, krizin ardından gerçekleştireceğiniz yeniden oluşturma faaliyetleri için
önem taşımaktadır. En azından, inanılır ve etkili bir iletişim kurabilmek için kriz süresince bu
kamulardan bazılarının yaptığı yardımı kaydedin.
2. Müttefik Olarak Medya İlkesi. Krizler araştırmayı da beraberinde getirir çünkü geniş
kitleler üzerinde etki oluşturma potansiyeline sahiptirler. Dolayısıyla, haber medyasını,
önemli kamularla iletişim kurma fırsatı sağlayan bir müttefik olarak düşünün. Eğer medya,
burnunu sokan ya da düşmanca bir tavır içine girerse, bu genellikle örgütün medyaya ve diğer
kamulara geçerli bilgi verme konusunda pek de cana yakın olmamasından kaynaklanmaktadır.
Medya ilişkileri konusunda önceden hazırlanmış güzel bir program, medya düşmanlığının en
aza indirilmesine yardımcı olabilir.
3. İtibara Yönelik Öncelikler İlkesi. Güvenlikle ilgili konulardan sonra gelen önceliğiniz,
itibarınızıdır. Bunun hatırda tutmak, müşterileriniz, çalışanlarınız ve diğer önemli kamular
için en iyisini yapmaya odaklanmanızı sağlar. Güvenilirliğinin sürdürülmesini (hatta
gerekiyorsa geri kazanılmasını) sağlayacak hedefler belirleyin. Çeşitli kamulara yönelik
sosyal sorumluluk konusunda itibarınız artırmak için krizi bir fırsat olarak kullanın.
4. Hızlı Karşılık İlkesi. Kamularınızın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde size
ulaşabilmelerini sağlayın. Kriz söz konusu olduğunda haber medyasının ilgisini hemen
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çekebilmek için standart ilke, bir saat kuralıdır. Krizden haberdar olduğunuz bir saat içinde
örgütün kamulara, özellikle de (yaşanmakta olan bir krizin ilk aşamalarında en zorlayıcı kamu
durumunda olan) medyaya ileteceği ilk mesajın hazır olması gerekir. Daha az dikkat çeken
krizlerde, örgütün kamuya bilgi vermeden önce beş ya da altı saati vardır.
5. Eksiksiz Açıklama İlkesi. Kriz sırasında sessiz kalmak, kabul edilebilecek bir karşılık
değildir. Örgüt, hatayı itiraf etmeksizin ya da henüz bilinmeyen gerçekler hakkında yorum
yapmaksızın mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışmalıdır. Örgütün bildiği her şeyin
erişilebilir olması gerektiği düşünülmektedir. Belirli bilgilerin neden paylaşılmadığının
gerekçesi örgüt içinde belirlenmelidir (ibid. s.23).
Kurumsal iletişimin içinde yer alan kurumsal itibar yönetimi, kuruma yönelik itibar
sağlamayı ve kurumun gücünü arttırmayı amaçlar. Kurumsal itibar, bazıları tarafından
kurumsal kimlik olarak da nitelendirilir; organizasyona karşı yatırımcıların kolektif
düşüncelerini anlatır. Ayrıca yine kuruma ilişkin olumlu ve sürdürülebilir imajın yaratılması
adına stratejik ve finansal amaçların gerçekleştirilmesine dair olumlu geri bildirimlerin
alınması biçiminde de tanımlanır. Bir kurumun itibarı, onun ürün ve hizmetinin satışına,
yatırımcıları etkilemesine, yetenekli ve kalifiye çalışanları almasına ve hükümet kanalında
etkisini arttırmasına katkıda bulunur. İtibar elde edilmesi oldukça zor bir unsurdur. Kurumun
değerini ifade eden itibar bir kez kaybolursa geri kazanmak oldukça güç olur. Kurumsal itibar
iş yönetiminde küresel en büyük kuruluşların yönettiği bir olgudur. Olumsuz bir kurumsal
itibarın en önemli sonucu, pazar ve ücret paylaşımına olan olumsuz etkisidir. Satıştan
müşterilere, tedarikçilerden dağıtımcılara, çalışanlara, finansal yatırımcılara ve yasa
koyuculara kadar kurumun kendini anlatabilmesi için itibar çok önemlidir. İtibarla bağlantılı
olarak maliyet düşürücü, verimlilik ve kar odaklı performans hedefleri artış göstermektedir.
Bazı yöneticiler astlarını agresif amaçlarına yönlendirmektedirler. Burada amaç, kısa dönemli
finansal kazanımları korumak olup, bu yaklaşım çoğunlukla sosyal bütünleşmeyi olumsuz
etkilemektedir. Ayrıca çalışanlarda motivasyon düşüklüğüne ve etik değerlerin kaybolmasına
neden olmaktadır (Nakra, 2000: 1).

Hedef Kitle Gruplandırmaları

En bilindik seyirci grupları National Readership Survey tafrafından tanımlanan sosyoekonomik seviyelere göre olanlardır.
A üst orta sınıf: daha yüksek idari, yönetimsel ya da profesyonel kişiler.
B orta sınıf: orta idari, yönetimsel ya da profesyonel kişiler.
C1 alt orta sınıf: denetleyici ya da memur ve profesyonel, alt yönetici ya da idareci.
C2 vasıflı işçi sınıfı: vasıflı, yetenekli işçiler.
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D işçi sınıfı : vasıfız işçiler
E en düşük seviyede geçinenler: düşük statülü devlet emekleileri ya da dullar, gündelik ya da
en düşük seviyedeki vasıfsız işçiler (ibid. s.26).

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

Kampanyanın yaratıcı bir parçasını geliştirmekle görevli kişiye yardım edebilecek
planlamanın bir yolu da reklamcılıktan fikir ödünç almak ve yaratıcı bir brief hazırlamaktır.
Reklam ajansında yaratıcı brief yaratıcı departmana yöneliktir. Bunu PR’a uygulamak zor
olsa da yararlı bir deneyim olabilir çünkü bu, bir parça kağıda tam olarak neler istendiğine
dair fikirleri dökmek onları listelemek demektir. PR yaratıcı brief için bir plan önerir. Burada
önemli olan neyin stratejik planlama aşamasıyla benzer olduğunu görebilmektir. Bu aslında
strateji geliştirmede keşfedilmiş ve karar verilmiş her şeyin bir özeti gibidir. Yaratıcı brief
hem size hem de yaratıcı aşamada her kim varsa onlara yönelik açık, kısa ve öz bir ifade
içermelidir.
Halkla İlişkiler Yaratıcı Brief :
(Müşteri) CLIENT: ____________________________
(Ürün) PRODUCT: ____________________________
(Bütçe) BUDGET: £ _________________________
(Zamanlama) TIMING: kampanya ne zaman başlayacak?
(Arka plan) BACKGROUND :Sorun ya da mesele nedir ve bu konuda halkla ilişkiler
kapsamında ne yapılmış ve nasıl bir sonuç alınmıştır.
(Hedef Kitle) TARGET AUDIENCE : Belirlediğimiz sosyo ekonomik grubu anlatan kısa
tanım.
(Tutumlar) ATTITUDES : Hedef kitlelerin görüş ya da alıgılarının özeti
(Hedefler) OBJECTIVES : Kampanya ne elde etmelidir?
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(Anahtar Mesaj) KEY MESSAGE : Hedef Kitleyi ikna etmenizi sağlayacak temel şeyler.
(Destek) SUPPORT : Verilmek istenen mesajları destekleyecek
oluşturacak özel mesajlar.

ya da onlara temel

(Çözüm) SOLUTION : Bir cümleyle özetlenmiş PR stratejisi.
(İletişim Yolları) COMMUNICATIONS ROUTES : Hedef kitleye ulaşmak için seçilmiş
Medya ya da diğer araçlar
(Zorunluluklar) MANDATORIES: Kampanyanın gerçekleşmesi için gerekli, ana tema ile
bağdaşan her şey (ibid. ss.30-33).

Halkla İlişkiler Yaratıcı Brief Örneği

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

ANAHTAR MESAJ:
•

Şeker doğaldır.

•

Şeker sizin düşündüğünüz kadar şişmanlatıcı değildir

•

Şeker sağlıklı, dengeli bir diyetin parçası oalrak faydalı olabilir
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•

Şeker yiyecek ve içecekleri daha lezettli ve keyifli hale getirir

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

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

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

ZORUNLULUKLAR: Yaklaşımınız ılımlı ve gerçekçi olmalıdır ve kampanyanın çok fazla
şeker tüketimine yönlendirdiğine dair eleştirilerin yöneltilmesinden uzak durmaya
çalışılmalıdır. Yaratıcı aşamanızda yer alacak insanları seçerken bir dizi etkenden
yararlanabilrsiniz:
• hedef kitlenin temsilcisi olabilmeliler – örneğin annelerle iletişim kurmak istyorsanız, fikir
üretmede birkaç annenin yer alması iyi bir fikir olacaktır.
• sadece yaratıcı oldukları unutulmamalıdır
• çok fazla dikkatli ya da çekingen olmamalılar, ihtiyacınız olan en son şey katkı sunmaktan
ziyade aptal görünerek fazlasıyla endişeli olan birisidir.
İnsanları başka yerlerden ödünç almanız gerekebilir, diğer departmanlardan, ailenizden,
arkadaşlarınızın arasından vb. Nasıl yaklaşırsanız yaklaşın, etrafınızdan altı yedi ekstra beyin
bulmanız gerekir. Beyin fırtınasının bazı biçimleri en iyi yaklaşımdır ama gerçekten işe
yaradığına dair emin olmanız gerekir. Bu da yarım ya da bir saatlik bir zaman diliminin
yeterli olmadığı anlamına gelir (ibid. ss.30-33).
Kurumsal iletişim stratejisi geliştirirken öncelikle amaçlarımızı belirlemeliyiz. Birincil ya da
ikincil hedef kitlelerimize bir konuyu aktarmaya çalışıp onların bu konu karşısında isteğimiz
doğrultuda eylemde bulunmalarını sağlamak için amaçlar iyi ve doğru tespit edilmeli ve
aktarılmalıdır. Sebepler doğru açıklanmalıdır. Yapılan çalışmalarda onların yararına bir şeyler
olduğuna yönelik ikna edilmelidirler. Ele alınacak konu her ne olursa olsun, para, insan
kaynakları ve zaman unsuru stratejinin belirlenmesine göz önünde bulundurulmalıdır.
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Kurumsal iletişim stratejisi geliştirirken öncelikle amaçlarımızı belirlemeliyiz. Birincil ya da
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doğrultuda eylemde bulunmalarını sağlamak için amaçlar iyi ve doğru tespit edilmeli ve
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1.1.

KURUMSAL KİMLİK VE MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumsal iletişim çalışmaları kurumun kimliğini yansıtır nitelikte olmalıdır. Kurum kimliği;
kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişim unsurlarından
oluşur. Kurum kimliği bilinmeden, kurumsal iletişim stratejisi oluşturulamaz. Tarihsel sureç
içinde kurum kimliği bazı evrelerden geçmiştir. Bu dönemler: Geleneksel dönem, marka
tekniği dönemi, İkinci dünya savaşı sonrası dönem- dizayn dönemi ve Stratejik dönemdir”
(Okay, 2012: 3). Geleneksel dönemde, işletmenin kurucusunun kimliği ile kuruluşun kimliği
özdeştir. Kurucunun felsefesi, değerleri ve yönetim tarzı kuruluş için geçerli olan yönetim
ilkeleridir. Bosch, Siemens, Ford, Hewlett Packard Coca Cola vb kuruluşlar bu döneme örnek
verilebilir. Marka tekniği döneminde ise, önemli olan bağımsız markalar yaratılarak kamunun
güveninin kazanılmasıdır. Bu dönemde kurum kimliği belirli semboller kullanılarak marka
kimliği yoluyla aktarılmaktaydı.
Dizayn dönemi, kurum kimliğinin daha çok dizayn olarak görüldüğü dönemdir. Bu dönemin
en belirgin örneklerinden biri Braun’un kurum kimliğidir (ibid. s. 15). Bu dönemde logo,
tasarım ve renkler ön plandadır.
Stratejik dönem, 1970’li yıllardan günümüze kadar gelen dönemi kapsar. Bu dönemde, kurum
kimliğini oluşturan tüm unsurlar; kurum felsefesi, kurumsal davranış, dizayn ve kurumsal
iletişim bütünleşik ve tutarlı bir yapı içinde, kurumun iş hedefleri doğrultusunda kuruluşun iç
ve dış hedeflerine yönelik uygulanmaya başlamıştır.
Kurum kimliği, kuruluşun kendisini görme ya da tanımlama biçimidir. Kurum kimliği, bir
kurumu diğerlerinden ayıran, farklılaştıran temel unsurları ortaya koyarken marka kimliği de
herhangi bir markayı diğerlerinden ayıran özgün satış önermesini ortaya koyar. Okay’a gore,
Kapferer marka kimliğini altı yönlü bir prizma ile açıklar:
1. Marka üründe gizli olan, algılanması zor bir özelliktir. Ürüne yönelik objektif özelliklerin bir
bütünüdür. Örneğin Magnum’un akla güzel bir dondurma olarak gelmesi.
2. Her markanın kendine özgü bir kişiliği vardır. Ürüne yönelik yapılan iletişim çalışmaları ürün
ya da hizmetin bu kişiliğini yansıtmalıdır. Örneğin Citroen, idealleri temsil eder.
3. Her marka bir kültür ve değerler sistemini ifade eder. Örneğin, Mercedes, disiplinli bir Alman
kültürünü yansıtır.
4. Marka insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi yapılandırır.
5. Marka hedef kitlesiyle bir koordinasyon yaratır.
6. Marka arzulanan bir düşüncedir (ibid. ss. 40-41). Marka kimliğine ait tüm bu boyutlar, hedef
kitle bağlamında kurum imajını hedeflemektedir.
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Medya

Kurumsal iletişimin amacı, şirket çıkarlarına da hizmet ederek genel kamuyla iletişim
kurmaktır. Değişik hedef kitlelerle farklı iletişim çalışmalarıyla iletişim kurulmaktadır.
Ancak medya bu iletişim yollarının en yaygın ve gündem belirlemede en etkin olanıdır.
Geleneksel ve internet üzerinden yayınlanan basın bültenleri, şirketin ürünlerini, felsefesini,
vizyonunu ve performansını çok geniş kitlelere aktarabilmektedir. Medya aracılığı ile ayrıca,
şirketin liderliği, kurumsal vatandaşlığı, çalışma koşulları ve örgütsel iletişim sistemi
hakkında da bilgi verilmektedir. Kurum ile ilgili medya aracılığıyla verilen bilgiler kurumun
kimliğini yansıtır nitelikte ve birbirleriyle tutarlı olmalıdır.
Kurumun kültürünü, kuruluşunu, kuruluşa ait değerleri içinde barındıran ilginç, samimi, haber
değeri taşıyan hikayeler medya ile paylaşılmalıdır. Medya için önemli olan haberdir.
Kamuoyunun ilgisini çekecek konuları kamuoyu ile paylaşmak görevini yerini getirir. Medya
mensupları, haber oluşturacakları konular ile ilgili olarak, o konuda bilgi almadan once,
mutlaka kendi kafalarında olayın senaryosunu yazmış olurlar. Dolayısıyla muhabirle
karşılaşmadan once, konunuzla ilgili çok iyi bilgi sahibi olmanızın yanı sıra, sizinle ya da
kurum sözcünüzle görüşme yapacak olan muhabiri tanımanız, son 3 ila 6 ay içinde yazmış
olduğu yazılarını okumuş ve sizin kurumunuz hakkındaki görüşlerini biliyor olmanız gerekir.
Burada önemli olan sizin muhabiri yönlendirmenizdir. Yöneticiler kullandıkları medyada
kurumsal kimliği farklı biçimlerde ifade edebilirler. Medya, kurumsal davranış olarak kurum
kimliğinin yaratıldığı en önemli ve en etkili ortamdır. Kurumsal dizayn ise, sembollerin
kullanımı ile örgütsel davranışla ilgili durumların ortaya konulmasıdır. Kurumsal iletişimde
ise, taktiksel olarak sözlü ve sözsüz mesajların gönderilmesi söz konusudur.
Medya ile ilişkilerde bir gazeteci ya da bir yayıncı, muhabir gibi düşünüp öyle
davranmalısınız. Her durumda kurumunuz adına hazırlıklı olmalısınız. Çünkü medya her an
yeni konular peşindedir ve kamuoyu izleyici konumdadır. Dolayısıyla kurumunuz ile ilgili
yapılan haberler imajınızı doğrudan etkileyebilecektir. Medyaya yönelik etkiyi olumlu
yönetmek için dürüst, şeffaf ve açık olunmalıdır.
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Uygulamalar
1. Çevrenizde konu kapsamına giren olaylar üzerine tartışınız. Hangi özellikleri
dolayısıyla konu olduklarını halkla ilişkiler açısından inceleyiniz.
2. Sosyal sorumluluk projelerine örnek veriniz.
3. Kriz iletişim planı yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Kriz iletişim yönetim stratejisi hazırlarken neleri göz önüne almak gereklidir?
2. Sosyal sorumluluk planlaması yaparken kurumun hangi özelliklerine dikkat etmek
gerekir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde sosyal sorumluluk, kriz iletişim ve medya ilişkileri konuları ele alınmıştır.

234

Bölüm Soruları
1. “Kriz sırasında sessiz kalmak, kabul edilebilecek bir karşılık değildir. Örgüt, hatayı itiraf
etmeksizin ya da henüz bilinmeyen gerçekler hakkında yorum yapmaksızın mümkün
olduğunca fazla bilgi vermeye çalışmalıdır. Örgütün bildiği her şeyin erişilebilir olması
gerektiği düşünülmektedir. Belirli bilgilerin neden paylaşılmadığının gerekçesi örgüt içinde
belirlenmelidir.” Bu ifadenin karşılığı hangi ilkedir?
a) Mevcut İlişkiler İlkesi:
b) Müttefik Olarak Medya İlkesi.
c) İtibara Yönelik Öncelikler İlkesi.
d) Eksiksiz Açıklama İlkesi.
e) Hızlı Karşılık İlkesi.
2. “Birçok büyük şirket kendi ………… departmanlarına sahiptir. ………… yürütmede
genellikle fazlasıyla yetkin durumdadırlar, fakat bulguları paylaşmada yetersiz kalmaktadırlar.
………….departmanındaki verileri bilmek son derece önemlidir.” Bu ifadedeki boşluklara
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Değerlendirme
b) Planlama
c) İnceleme
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d) Araştırma
e) Analiz
3. “İngiliz Pazar Araştırma Kurumu tarafından yapılan ……….. 24,000 tamamlanmış ankete
dayalı araştırmanın bir parçasıdır.” Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rating
b) Hedef kitle indeksi
c) Share
d) Bin kişiye erişim maliyeti
e) Duplikasyon
4. Kapferer marka kimliğini altı yönlü bir prizma ile açıklar. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
a) Her marka bir kültür ve değerler sistemini ifade eder. Örneğin, Mercedes, disiplinli bir
Alman kültürünü yansıtır.
b) Marka insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi yapılandırır
c) Marka hedef kitlesiyle bir koordinasyon yaratır
d) Marka arzulanan bir düşüncedir.
e) Markalaşmada kurum imajı önemli değildir
5. “Medya ile ilişkilerde bir gazeteci ya da bir yayıncı, ………. gibi düşünüp öyle
davranmalısınız. Her durumda kurumunuz adına hazırlıklı olmalısınız. Çünkü medya her an
yeni konular peşindedir ve kamuoyu izleyici konumdadır.” Yukarıdaki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Yönetmen
b) Senarist
c) Medya planlamacı
d) Sayfa sekreteri
e) Muhabir
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Cevaplar: e, d, b, e, e
6. İtibara Yönelik Öncelikler İlkesi Kriz yönetimine stratejik yaklaşım için verilen ilkelerden
biri değildir.
a)Doğru

b) Yanlış

7. Kültür kurumda iş yapış şeklini etkileyen bir unsurdur.
a)

Doğru

b) Yanlış

8. Çevremizdeki olayların çeşitli kamular tarafından farkına varılması ile olay konu haline
gelir.
a) Doğru ( x )
b) Yanlış ( )
9.CEO’nun itibarı bir itibar göstergesidir.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

10. Konu yönetimi sorunu yönetemediğimiz zaman ortaya çıkar.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )
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12. KURUMSAL İLETİŞİM VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kurumsal iletişim ve etik konuları ele alınacak, STKlar kapsamında kurumsal
iletişim çalışmaları ve kamusal iletişim teknikleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Etik nedir?
2. Kurumsal iletişim çalışmalarında hangi etik unsurlar göz önüne alınmalıdır?
3. STK’larda kurumsal iletişim çalışmaları nelerdir?
4. Etik iletişim nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurumsal iletişim ve etik

Kurumsal iletişim ve etik

Konuya ilişkin okuma ve

konuları ele alınacak,

konuları ele alınacak,

Uygulamalar

STKlar kapsamında

STKlar kapsamında

yapılacaktır.

kurumsal iletişim

kurumsal iletişim çalışmaları

çalışmaları ve kamusal

ve kamusal iletişim

iletişim teknikleri

teknikleri öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar



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



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



Programlar: Belirli bir hedefe ulaşmak üzere yapılması amaçlanan ve
sürdürülen halkla ilişkiler etkinlikleridir.



Etik: Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca
ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin
Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin üç ana dalından biridir: varlık, bilgi
ve değer. Doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla
ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır.

GİRİŞ
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Bu bölümde kurumsal iletişim ve etik konuları ele alınacak, STKlar

kapsamında

kurumsal iletişim çalışmaları ve kamusal iletişim teknikleri irdelenecektir.

Etkili Yaratıcılık
İletişim uzmanlarının çoğu, Yaratıcı fikirleri eldeki işe uygulayabilen, görsel ve sözel
alanlarda yaratıcı kişilerdir. Yaratıcılığın etkili olabilmesi için yaratıcı fikirlerin de belirli bir
amaca hizmet etmesi gerekir. Etkili olmaktan çok yeniliğe önem verilen çok sayıda kampanya
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yaratıcılık konusunda ödül kazanmış ajansların bazen parasal
anlamda kayba uğradığı, zira yenilikçi reklam programlarının ürünün satılmasını
sağlayamadığı ya da yaratıcı yaklaşımın istenilen sonucu vermediğine yönelik olarak
reklamcılık endüstrisine özgü bir espri de söz konusudur. Stratejik plan yaratıcılığı
engellemez. Aynı alıcı kitlesini etkilemeye çalışan rakip grubunun olduğu bir ortamda,
iletişim uzmanlarının yaratıcı yaklaşıma ilaveten, araştırmaya daha fazla yer verdiği
görülmektedir. Bir zamanlar sadece sezgilerine dayanarak işi idare eden uygulayıcılar,
dikkatle yapılan bir planlama ile örgütün mesajlarının günlük yaşamın karmaşasının üzerine
taşınabileceğini fark etmişlerdir. Yaratıcı ve araştırmacı kişileri ayırmanın üretkenliğe karşıt
bir durum oluşturacağı açıkça görülebilir, çünkü bu kişiler birbirlerine yardım edebilir.
Müşterilerine yardımcı olmak ya da örgütlerinin bir sorunu çözmesi konusunda ortak bir
amacı paylaşmaktadırlar. Araştırma, yaratıcı sezgiyi besleyebilir, fikirlerin geliştirilmesini,
amaçlanan

şeylerin

hedefte

tutulmasını

ve

yaratıcı

girişimlerin

etkinliğinin

değerlendirilmesini sağlayabilir.
Halkla İlişkiler için Stratejik Planlama, sizi yaratıcı biçimde etkili hale getirecek iki
kavram üzerine kuruludur. Bunlardan ilki, etkili bir iletişim programının nasıl geliştirileceğini
öğrenmek için gerekli olan ve adım adım gerçekleştirilecek bir planlama sistemidir. İkincisi
ise, etkili yaratıcılığın, ilham perisinin gelmesinden çok, dikkatli ve kavrayışa dayalı bir
planlamadan kaynaklanmasıdır. Harita, size gitmeniz gereken yerleri göstermez; bunun
yerine, olasılıkları keşfetmenize yardımcı olur. Seçenekleri dikkate alırsınız, bunlar arasından
seçim yaparsınız, alternatifleri belirlersiniz ve beklenmedik durumlara karşı hazırlık
yaparsınız. Kısacası, plan yaparsınız. Daha sonra, direksiyonun başına geçip, yola koyularak
bu planı uygulamaya başlarsınız (ibid. s.12).
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Etkili Rapor Yazmak
İlk belirlenecek mesele, raporun tek başına mı olacağı yoksa konuşma,
ders veya toplantı gibi bir şeye eşlik mi edeceğidir. İkincisi, Önce bir kaba taslak
olarak hazırlanıp ve küçük çaplı bir komiteye sunulup, daha sonra konuşma ve
açıklamalarla ek toplantılarda daha geniş bir şekilde alınabilir. O zaman rapor,
daha çok hatırlatıcı bir not olarak kalır. Eğer şartlar uygunsa, rapor ve konuşma
karışımı, özellikle de sonuç olarak faaliyet plânlanmışsa, daha yararlı olabilir.
Raporunuz altyapıyı anlatan ve raporun amaç ve hedeflerini tamamen
açıklayan bir takdim bölümüyle başlamalı. Amaç ve hedefler hakkında zaten
başlıkta belli bîr fikir vermiş olacaksınız. Küçük bir kitap misali, baş sayfada
yazarı ve yazılış tarihi bulunmalı. Orta bölümde delil, bilgi, meseleler ve
tartışmalar az, öz ve basit bir şekilde bölümlere bölünmüş, büyük ve küçük alt
başlıklarla desteklenmiş, numaralandırılmış paragraflar şeklinde düzenlenmiş
olmalı. Bitiş bölümü okuru, yazarın sonucu ve tavsiyeleri konusunda şüphe
bırakmamalı.
Ana fikirleriniz doğru yerlerde ifade edilmeli ve karışık, herkesçe
bilinmeyen terimler mutlaka açıklanmalıdır. Konuşmacının görsel araçlarıyla
ortak Özellikte olan çizimler ana metinde zaman ve yer tasarrufu sağlayabilir.
Fakat, daha karışık bilgiler raporun sonunda notlar şeklinde yer almalıdır.
Tarz konusunda olması gerekenler mektup veya herhangi bir iş yazışmasında
gerekenlerden farklı değildir. Ayrıca rapor, amacına, Özellikle konuşma ile
beraber kullanıldığında, az kelimeyle ulaşabilmelidir.
İşimizi yapmak için çok sayıda kâğıt okumamız gerekiyor. Hemen
hemen hepsi çok uzun. Bu, enerjimizi önemli noktaları aramak için harcamamız
gerekirken zaman kaybına sebep oluyor.
Raporlar daha kısa tutulmalıdır.
1. Amaç, kısa ve öz paragraflarla anlatılmak istenen konuyu sunan raporlar
olmalıdır,
2. Eğer rapor karışık verilerin veya istatistiklerin analizine dayanıyorsa, kitabın
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sonunda bulunan notlar kısmında tutulmalıdır.
3. Genellikle bütün raporu sunmak yerine, sadece başlıkları içeren ve gerekirse
konuşmayla açıklanabilecek bir taslak sunmak daha iyidir.
4. 'Aşağıdaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak.,.'gibi ve buna
benzer şatafatlı klişelerden kaçınmak lâzımdır. Bu ifadelerin çoğu tek bir
kelimeyle de söylenebilir.

1. Basın Bülteni
Basın bülteni, hemen hemen her

tanıtım planının temel öğesidir.

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

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

kişiler,

farkındalık

yaratıldıktan

sonra

karar

verme

sürecine

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

ücretlerle karşılaştırıldığında oldukça nominal bir masrafla

basın

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

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

Bu sorular, halkla ilişkiler bakış açısı ile bir basın bülteninin içeriğini
seçmenizi ve yapılandırmanızı sağlar. Basın bülteni,

bilginin doğru yayın

tarzıyla nesnel olarak aktarılması konusundaki gazetecilik

ilkesini yerine

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

temel farklılığı ortaya

koymaktadır.
Bununla birlikte, aynı zamanda gazeteci olarak da düşünmeniz gerekir.
Biçim ve içerik söz konusu olduğunda, basın bülteni de haber bülteni gibidir.
Halkla ilişkiler yazarının da bir gazateci gibi, 5N 1 K: kim, ne , ne zaman,
nerede, neden ve nasıl sorularına cevap vermesi gerekir. Eğer bu sorulara
vereceğiniz cevaplar varsa, o zaman hazırsınız demektir. ( İbid.s: 119-120)
Basın bülteninizi yazdıktan sonra, aşağıdaki soruları göz önünde
bulundurarak gözden geçirin
- Haber değeri var mı? İnsanların bilgi edinmek, karar vermek ya da
yaşadıkları yerde neler olup bittiğini anlamak için bilmeleri gereken bir şey
mi?
- Başlık uygun mu? Bültenin kaynağını gösteriyor mu?
- İletişim kurulacak kişi ya da kişilerin adları, adresleri ve telefon numaraları
verilmiş mi? İletişim kurulacak kişiye kolayca ulaşılabilir mi ve bu kişi
medyanın sorularını cevaplandırabilecek düzeyde bilgi sahibi mi?
- Tarih verilmiş mi? Yer ve zamanı da içeriyor mu?
- Giriş paragrafı tamamlanmış mı? 5N 1 K önem sırasıne göre sıralanmış mı?
- Giriş paragrafı ilgi çekici mi? Haberi özetliyor mu?
- Habere giriş parafrafında mı, ikini paragrafta mı gönderme yapılıyor?
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- Ters piramit yapısı kullanılıyor mu? Esas bilgi kaybolmayacak şekilde
editör herhangi bir paragraftan sonra kesme yapabilir mi?
- Cümleler uzunluk ve karmaşıklık açısından çeşitlilik gösteriyor mu? Bileşik
tümceleri dengeleyecek şekilde yeterince basit ve bildirim tümcesi var mı?
- Paragraflar iyi tasarlanmış mı? Konunun gelişimi doğal bir şekilde yapılmış
mı? Bir konudan diğerine geçiş yumuşak mı?
- Yazım stili, hedef okurlara uygun mu? Fazla özel terim kullanmaktan
kaçınılmış mı? Özne-tümleç-yüklem yapısına dikkat edilmiş mi? Gereksiz
sözcük ve yapılar atılmış mı? Okuyuculara yabancı olan kavramlar açıklanmış
mı?
- Konuyla ilgili belgeler verilmiş mi? Kuşkucu birisi, herhangi bir şekilde
belgelendirilmemiş bir iddiayı ya da ifadeyi sorgulayabilir mi?
- Konu ve konunun ele alınışı hedef okurlar için uygun mu? Konuyu ya da
konunun ele alınışını nasıl geliştirebilirsiniz?
- Yazdığınız metin temiz, düzenli ve göze hoş görünecek şekilde
biçimlendirilmiş mi? Herhangi bir yazım ya da dilbilgisi hatası var mı?

Giriş paragrafı yazıldıktan sonra metin tamalanıncaya kadar bilgi eklemeniz
gerekir. Houston Üviversitesi’nde iletişim profesörü olan Michael Ryan, bir
basın bülteninin dört paragraftan oluşması gerektiğini söylemektedir. Prof.
Ryan’ın modeli şu şekildedir:
- Birinci Paragraf
o Konuya yönelik en önemli gerçekler
o Göndermeler, daha az önemli bilgi
- İkinci paragraf
o Gerekli artalan bilgisi, önemli kişilerin ya da kaynakların adları, ikinci
önemli öğe
o İkinci derecede önemli kişişilerin ve kaynakların adları
- Üçüncü paragraf
o Birinci parafraftaki konunun irdelenmesi
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o Artalan bilgisi, göndermeler
- Dördüncü paragraf
o Ele alınan en önemli konuya ilişkin cümle
o Artalan bilgisi, göndermeler

Standart paragrafa güzel bir örnek, McDonalds’ın basın bildirisinde
görülebilir:
115 farklı ülkedeki 25.000 restoranı ile günde yaklaşık 40 milyon kişiye
hizmet sunan Mc Donald’s, gıda alanında perakende olarak hizmet sunan
dünyanın en büyük küresel firmasıdır. Gerçeğe dayalı olarak bir şey hakkında
en önemli bilgileri veren metinler genellikle basın bültenlerine destek sağlar.
Buradaki gerçek bilgiler, metni oluştururken gönderme yapmak üzere
muhabire yardımcı olur.
Kurumsal İletişim ve Etik
Etiğin konusunu her türlü insan faaliyeti değil, öncelikle ahlakiliği vurgulayan yani
ahlaki eylemler oluşturur (Pieper, 1999: 29). “Yunanca etos kavramının Latince karşılığı mos
sözcüğüdür. Bu hem töre, hem de karakter anlamına gelir. Moral sözcüğü de mos
sözcüğünden türetilmiştir. Töre ile aynı anlamdadır. Böylece etiğin konusunu ahlak ve
töresellik oluşturur (Pieper, 1999: 31). Meslek ahlakı bağlamındaki ahlak, belirli bir meslekte,
doğrudan insanla ilgili bir meslekte uyulması gereken davranış kuralları anlamına gelir.
“Böylece ahlak: kişilerarası ilişkilerde davranışlara ilişkin geçerli (bir grupta belirli bir
zamanda ya da genel olarak geçerli olan), olması istenen çeşitli değer yargıları sistemi olarak
karşımıza çıkıyor. Bu genel değer yargıları ise kişilerin belirli koşullarda başka insanlarla
ilişkilerinde yaptıklarının değeri konusunda yargıda bulunmak için kullanılıyor“ (Kuçuradi,
1988: 21).
Etiğin belli kuralları vardır. Toplumsal kurumların etik anlayış ve bilinçle oluşması o
kurumda sağlıklı bir paylaşım ve iletişime olanak sağlamaktadır. Bunun tersi bir durumda
toplum sağlıksız olarak niteledirilmektedir. Kişi, bireysel bilinciyle etik davranma ya da
davranmama kararı verir. Birey, ahlaki kararları kendi başına vermek durumundadır. Etiğe
uygun davranan kişi davranışının sonuçlarını kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep
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edilen iyiyi gerçekleştirmek için onları alışkanlığa dönüştüren kişidir. Bu kişi aynı
zamanda karşısındaki kişi ile etik ilişki kurabilen kişidir.
Öte yandan, yönetilen olarak halk, yönetime ilişkin bilgi eksikliği ve denetleme gücü
yoksunluğuna bağlı olarak kendini söylenilen her şeyi yapması gerektiğine inandırır.
İçreklik, halkın yönetenlere karşı içinde bulundukları konumdan kaynaklanan aşırı ilgi ve
saygı göstermelerine neden olur. Zira kamu görevlileri de bu tür beklentiler içindedirler.
Prof. Dr. Metin Kazancı’ya göre içreklik, kamu görevlisinin işine gelen bir yönetsel
realitedir. İçreklik, toplum içinde en çok, siyasi desteği olmayan, yönetim kademesindeki
kişileri tanımayan, satın alma gücü zayıf vatandaşlar için büyük bir engel oluşturmaktadır.
Güç

ve

statü

ilişkilerin

yetersiz

olması

nedeniyle,

tamamen

yönetimin

yönlendirmesindedirler. Yönetime katılım, bilgi edinme, kendini gerçekleştirme, işi kontrol
ve takip edebilme söz konusu değildir.
Pieper’e göre, etik kuram, bilgi ile kurduğu ilişkilere ve pratik açıdan önem taşıyan
tartışmalara dayanır. Ahlakilik, özgürlük ve sorumluluk öngörmektedir. Özgürlük,
yönetilen ve yönetilen açısından bilgiyi aktarma ve bilgi edinme, tarafsız olma,
formalitelerle kısıtlanmamayı gerektirir. Bu anlamda, memurların yönetsel içrekliği
benimseyip benimsememeleri kişisel iradelerine bağlıdır. Kant’a göre, iradenin özerkliği
bütün ahlaki yasaların ve onlara karşılık gelen görevlerin biricik ilkesidir. Dolayısıyla,
memurun çevreye ve yöneticilerine karşı sorumluklarını yerine getirilmeye yönelik eylem
ve kararlarında bireysellik söz konusudur. Bu bireysel kararların etik olması bürokratik
yapının bazı kuralsızlıkları ve keyfilikleri kapsaması nedeniyle güçleşmektedir. Eğer kamu
görevlisi karar ve eylemlerinde halkın çıkarlarına yönelik değer yargılarını göz önünde
bulundurmuyorsa, bu onun için bir güvence oluşturmakta, yönetilen için ise güvensizlik
oluşturmaktadır.

Burada etikten söz edilemez. Kamu görevlisi içrekliği amaç olarak

içselleştirmiştir. Halka isteyerek güçlük çıkarmak, işi yavaşlatmak, tam bilgilendirmemek,
işi yaymak, geç gelmek, bilgi gizlemek vb. uygulamalar yönetsel içrekliğe bağlı etik dışı
davranışlardır. “Etik, davranışları yönlendiren davranış standartlarını belirler” (Resnick,
2004: 32). Yönetsel içrekliğin gerektirdiği davranış standartları ise etiğe uygun değildir. (
İletişim Fakültesi Dergisi

Herhangi bir mesleğe giren kişi, etik yükümlülükleri üzerine alır ve kişinin tavırları belirli
bir standarda uyduğunda gerçekleşebilecek değerli iş ve hizmetler için toplum ona güvenir.
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Etik sorumluluklarını yerine getirmeyenler ise bu güveni suistimal ederler. Yönetsel
içrekliği benimsemiş ve halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri
aynı zamanda etik özgürlükten de yoksun kişilerdir. Böyle bir yönetim tarzını
benimseyenler, eylem ve kararlarında değerleri göz önünde bulundurmazlar. “Kant, vazife
dışı olarak yapılan eyleme, ahlaki değer atfetmektedir. Çünkü, eylem, rasyonel bir
yöntemden, mecburiyet ve vazife anlayışını içermesinden ortaya çıkmıştır. Kant, bir
eylemin ahlaki değerinin, bireyin, eylemin evrensel bir kural haline gelmesine olan
isteğinin sorulması ile muhakeme edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır” (L’Etang,
2002: 155). Buna göre, kamu görevlileri yönetsel içrekliğin ardına sığınmadan, karar ve
eylemlerinde değerleri gözeterek, kişisel etik özgürlüklerinin bilincinde olarak hareket
etmelidirler. Yönetsel içreklik, yapısı gereği onları bu şekilde davranmaya zorunlu kılmaz.
Bir yandan memurların etik dışı davranışları, diğer yandan halkın tepkisizliği ve
kabullenmesi

yönetimle

halk

arasındaki

yabancılaşmayı

ve

yozlaşmayı

keskinleştirmektedir.
Etik değerlerde meydana gelen bu yozlaşmanın ardında pek çok neden bulunmaktadır.
Etik değerleri belirleyen, bunlara uymayı zorunlu hale getiren ve hesap verme zorunluluğunu
kurumsallaştıran yasa değişiklikleri yapılmalı ve halk kendini ifade etme,

eylem

platformlarında yer alma gücüne sahip olmalıdır. Türk toplumu kamu yönetiminin içinde
bulunduğu bu olumsuz durumdan şikayet etmekte, ancak değişiklik yapamamaktadır. Halkın
toplumsal karar verme mekanizmalarına katılımı ancak kamu yönetiminin etiksel olarak
sorgulanması ile gerçekleşecektir. Kamu görevlileri etik davranış olarak katılımcılık, hukukun
üstünlüğü, saydamlık, hesap verebilirlik, eşitlik ve etkinlik gibi ilkeleri benimsemeli ve
içrekliğin halkta yarattığı uzaklaşmayı, anlamsızlaşmayı ortadan kaldırmalıdır. “Etik yönetim,
kamu görevlilerinin kamusal işleri görürken ve yükümlülüklerini yerine getirirken yansızlık,
nesnellik, dürüstlük içinde olmaları ve kendi konumlarını kişisel, özel, parasal ya da partizan
amaçlarla kullanmaktan kaçınmalarını ifade eder...Kamu görevlilerinin etik anlayışı toplumun
etik anlayışının bir türevi ve yansımasıdır” (Gençkaya, 2003: 7). ( İletişim Fakültesi Dergisi)

Türkiye’de yönetimde etik dışı davranışların nedenlerini ARI-NDI Çalıştay Bulguları,
Mart-Ekim 2003 şu şekilde betimlemiştir: Kamu düzenlemelerinin tanımlanmamış olması
ve standardizasyon eksikliği, yetki ve hesap verebilirlik dağılımının orantısızlığı, siyasal
baskı, atamalarda liyakat ve kariyere önem verilmemesi, kadrolaşma, tarafsızlığın
azalması, personel yönetiminde yozlaşma, terfi ve ceza kurallarının yanlış uygulanması,
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kamu sektöründe yolsuzluk, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin bulunmaması, kentleşme
ve belediyeleşmede yasa dışılık, haksız rekabet, vatandaşlık kavramının yerleştirilememiş
olması,

vatandaşın hakkını arayamaması, hak arama yollarını bilmemesi, lider

hegemonyası, aşırı bürokrasi, medyanın tam bağımsız olmaması, eski teknoloji kullanımı,
eşgüdümün olmaması ve kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumun
olmamasıdır (Gençkaya, 2003: 13). Buna bağlı olarak, etik davranış kuralları belirlenmeli,
o mesleğe uygun etik kodlar düzenlenmeli ve bu etik kuralların uygulanması sağlanmalıdır.
Düzenlenecek etik davranış kuralları, yönetimin karar alma sürecine yardımcı olmak
amacıyla ve halkın yönetimden beklentilerini karşılayarak, yönetsel içrekliği gidermeye
yönelik olmalıdır. Böylece, yönetsel düzeyde değerler göz önünde bulundurularak, kamu
görevlileri ve halk arasındaki uzlaşmazlık ve güvensizlik, benimsenecek olan etik örgütsel
kültür bağlamında giderilmelidir.

STK’lar ve Kurumsal İletişim

STK’larla ilgili bilgilerin halka en iyi biçimde aktarılması gerekmektedir. Böylece
STK’lar bireylere işlev ve misyonlarını daha iyi anlatabilirler. Bu misyon doğrultusunda
halkın katılımını

sağlayıp

onların

kendileri

aracılığıyla

seslerini

duyurmalarını

sağlayabilirler. Toplumun STK’ları farketmesi ve bu kuruluşların varlıklarını sürdürme
başarıları önemlidir. Türkiye'deki gelişmeyi önleyen önemli etkenlerden birisi demokratik
yönetişimin uygulanamamasıdır. Bunun nedeni sivil toplum kurumlarının birbirlerinden ve
eylemlerinden haberdar olamamalarıdır. Bu tür sorunları ortadan kaldırmayı ve sivil
toplumun varlığını geliştirmeyi amaçlayan bir kurum olan Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi, sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç eksikliklerini giderecek çalışmalarla
verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak, sivil toplumun haritasını ve veri tabanını
oluşturmak, iletişim ağı kurmak; ulusal STK platformları oluşturma çabalarını
desteklemek, STK’lar arasında olumlu/olumsuz bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik
edecek olanakları sağlamak, sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyetleri
yürütmek; böylece sosyal girişimciliği özendirerek ve toplumsal farkındalığı artırarak, sivil
inisiyatifi güçlendirmek amacını yerine getirir.
Halkla ilişkiler kurumun vizyon ve misyonunun aktarılmasında, halkın o kurumu
tanımasında önemli bir role sahiptir. Toplumsal gereksinimlerin giderildiği, demokrasinin
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en belirgin biçimde işlediği STK’larda halkla ilişkiler fikri daha iyi oturmuş olmalıdır.
Ancak

STK’ların

kendi

içlerinde

ve

diğerleriyle

bunu

gerçekleştiremedikleri

görülmektedir. Kendi içlerinde iyi örgütlenememe, kendini iyi anlatamama, yöneticiler,
çalışanlar, gönüllüler ve çalışanlar arasında çatışma ve iletişimsizlik yaşanması vb.
unsurlar buna neden olmaktadır. Bunlara örnek olarak, arada bilgi alışverişi olmaması,
ortak proje yürütememe, kişisel ve sosyal ilişkiler kurulamamasıdır. Halkla ilişkiler örgüt
içinde etkin iletişimi ve katılımı sağlayarak bu sorunları ortadan kaldırabilir. Demokratik
anlayışın hakim olduğu bir toplumda, bireyler arasında çıkar uygunluğu sözkonusudur.
Çıkarlar arası uyum, ya reformlar aracılığıyla kurulacak ya da sınıflar arası mücadelenin
belirli bir dönemindeki durumuna gore belirlenecektir. Halkla ilişkilerin boyutlarından da
biri olan çıkar olgusu, “Grunig ve Hunt’ın ortaya koymuş olduğu, halkla ilişkilerin ne
dereceye kadar kamu çıkarına ne dereceye kadar müşteri çıkarına hizmet edeceğini
sorgular. Buradaki temel felsefe, kamu çıkarının müşteri çıkarının yerini alması
gerektiğidir” (Hutton, 2004: 11).
Halkla

ilişkilerin

demokratik

söylemini

gerçekleştirebilmesi,

hangi

rolü

benimsediği ile ilgilidir. White’a göre, halkla ilişkiler uygulayıcıları toplumsal rollerini
dört ana başlık altında tanımlamaktadır. Bunlar; pragmatik, muhafazakar, radikal ve
idealist sosyal rollerdir. Pragmatik sosyal rolü benimseyen uygulamacılar, sosyal
sorumluluk ve müşteri durumundaki kuruluşun etik değerlerine fazla önem vermemektedir.
Her

müşterinin

fikirlerin

oluşturduğu

serbest

pazarda

temsil

hakkı

olduğuna

inanmaktadırlar. Dolayısıyla, halkla ilişkiler çalışanları rollerini avukatlarınki ile
özdeşleştirmektedir. Burada amaç, müşterinin çıkarlarının ve amaçlarının gözetilmesidir.
Bu role inanan uygulayıcılar, halkla ilişkileri asimetrik olarak uygulamaktadır. Kamunun
çıkarları dikkate alınmaz (Grunig and Grunig, 1996). Dolayısıyla tam bir demokratik
söylem gerçekleşemez.
Tutucu ya da muhafazakar rolü benimseyen uygulayıcılar işlerinin, ekonomik ve
politik olarak güçlü olanın ayrıcalık ve çıkarlarının gözetilmesi olduğunu düşünürler.
Burada da asimetrik bir yaklaşım söz konusudur. Muhafazakar uygulayıcılar rollerinin
kapitalist sistemi hükümet, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve sosyalistlere karşı korumak
olduğunu düşünmektedirler. Radikal sosyal role sahip uygulayıcılar genel olarak toplumda
değişim isteyen firmaları temsil etmektedirler. Bu dünya görüşüne göre toplum, bilgi ve
enformasyonun güç ve etki oluşturduğu ve bu yolla değişimin gerçekleştirilebileceği bir
sistemdir.
253

Halkla ilişkiler, daha geniş bir toplumsal yapıda, kamusal tartışmalarda kullanılacak
bilgiyi sağlayarak, gruplar arasında bağlantı kurarak, toplumsal problemlere çözüm
sağlayabilecek kaynakları bir araya getirerek sosyal değişime asimetrik olarak katkıda
bulunmaktadır. Radikal ve muhafazakar sosyal rolü benimsemiş olan uygulayıcıların
kamuyu yönlendirebilmek sık sık birilerine karşı olabildikleri görülmektedir. İdealist
sosyal rol, diğerlerinden farklı olarak, simetrik bakış açısına sahiptir. Halkla ilişkilerin
kamusal çıkarlara hizmet ettiğini, firma ve hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış
geliştirdiğini ve diyalogu kolaylaştırdığını öngörmektedir. Bu bakış açısı, toplumsal
uzlaşıma dayanmaktadır (Grunig and Grunig, 1996: 12). STK’ların işlevlerini etkin ve
demokratik

söylem

çerçevesinde

yerine

getirebilmelerinde

ve

kendilerini

anlatabilmelerinde halkla ilişkilerin idealist sosyal rolü benimsemesinin büyük önemi
vardır. Simetrik uygulayıcılar idealist sosyal rolü benimseyerek karşılıklı değerleri göz
önünde bulundurur. Böylece halkla ilişkiler uygulaması daha etik ve demokratik olabilir.
Kamusal İletişim
Kamusal iletişimin amacı, kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda halkın
tarafsız biçimde, onlardan geri bildirim alınarak bilgilendirilmesidir. Teknolojik yeniliklerden
de yararlanılarak toplumun çıkarları, gereksinimleri, beklentileri doğrultusunda bireylerin
tanıma ve tanınma amaçlarını yerine getirerek davranışlarına yön vermektir. Medya, tarafsız
bilgilendirme işlevini yerine getirememektedir. Hükümet medya ilişkileri de bu durumu
devam ettirmektedir. Sağlıklı toplum, sağlıklı bireyin tanımından hareketle, “Gerçekliğin
algılanmasında üstünlük, kendini, başkalarını ve doğayı benimsemede gelişmişlik, sorunlara
odaklanmada gelişmişlik, özerk olma çabasında artış, kültürel biçimlenmeye direnme,
değerlendirmelerde yenilik ve duygusal tepkilerde zenginlik, kendini insan ailesiyle daha
özdeş hissetme, gelişmiş insan ilişkileri, daha demokratik bir yapının olması, gelişmiş
yaratıcılık ve değer sisteminde çeşitli değişiklikler”dir (Maslow, 2001: 31). Bu bağlamda
kamusal iletişimin toplumda sağlıklı bireylerin ve giderek sağlıklı toplumun oluşturulmasında
çok önemli bir işlevi bulunmaktadır.
Kamusal iletişim, kamu yönetimi kaosamında yapılan iletişimdir. Kamu yönetiminin
iki ayrı işlevine yönelik yapılan iletişim faaliyetleridir. Kamu yönetiminin ilk işlevi siyasal
işlev dediğimiz hükümet görevi, diğeri ise, günlük teknik işlerin görüldüğü, kamu
hizmetlerinin yerine getirildiği kamu yönetimi görevidir. Kamu yönetimi denince, demokratik
rejimin ve anayasal düzenin korunması, ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması, kamu
254

hizmetlerinin işlerliğinin sürdürülebilmesi, emniyetin sağlanması, eğitim, sağlık ve genel
kamu hizmetlerinin yürütülmesi, seçimlerin yapılabilmesi gibi görevler akla gelmektedir. Bir
toplumun sosyo-ekonomik yapısı, genel anlamda kimliği, değerleri ve kültürü ile o toplumun
kamusal iletişim biçimi karşılıklı olarak birbirlerini belirlemektedirler. Kamu yönetiminin ilk
işlevi olan hükümet görevine yönelik

iletişim çalışmalarını “yönetim iletişimi” içine

alabiliriz. İkinci işlev olan, günlük teknik işlerin görüldüğü ve kamu hizmetlerine yönelik
yapılan iletişim çalışmaları ise genel olarak halkla ilişkiler adı altında birleştirilebilir.
Toplumsal Değişme ve Halkla İlişkiler

Toplumsal değişme hem bir toplumsal olay hem de bir toplumsal olgu olarak
toplumsal yapının temelinde insan ilişkilerini barındırır. “Bu ilişkiler alt yapı ve üst yapı
olarak ayrılırlar. İlişkilerin kalıpları, toplumsal olguları ya da kurumları belirlerler. Bu
kurumlar, din, ahlak, kültür, ekonomi, siyaset, eğitim gibi çeşitli alanlardaki insan
etkinliklerini düzenlerler. İnsan etkinlikleri genellikle gruplar ve örgütler aracılığıyla yapılır.
İşte bir toplumu meydana getiren bütün bu birim ve öğeler, birbirleriyle devamlı bir etkileşim
halindedirler” (Kongar, 2000: 282). Halkla ilişkilerin tüm bu ilişkileri düzenleyici,
etkileşimdeki çelişki ve uyumsuzlukları ortadan kaldırıcı işlevi vardır. Halkla ilişkilerin amacı
beklentileri karşılamak için gerekli etkileşim alanlarını hazırlamaktır. Çünkü uzlaşımı
sağlayabilmek, kitleleri ikna ederek yönlendirebilmek için beklentilerin bilinmesi ve o
doğrultuda yöntem belirlenmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun yaşamdan ve gelecekten
beklentileri onun ideolojisinin önemli bir bölümünü oluşturur (Kongar, 2000: 389).
Gelişim aynı zamanda ekonomik alandaki gelişimlerle de ilgilidir. Halkla ilişkiler
ekonomik kalkınmayı etkilemektedir. “Bir ülkede ekonomik kalkınmanın hızla gelişmesinde
halkın desteğinin katkısının büyük değeri ve önemi vardır. Bireylerin kişisel yaşantılarındaki
sınırsız istekler kamu kuruluşlarının görevlerine de yansımaktadır. Kamu kuruluşlarının kendi
olanaklarını daha fazla değerlendirmeleri ve bunun üstünde iş yapmaları halktan destek
görmelerine ve onlarla iş birliği yapmalarına bağlıdır. Böylece halk ve devlet işbirliğine gider.
Bu da bir toplum kalkınmasıdır” (Tortop, 1993: 42). Kamu ve özel kurumlardaki halkla
ilişkiler çalışmaları, halkın kalkınma, verim arttırma çalışmalarına katılımlarını hem merkezi
hem de yerel düzeyde sağlamaktadırlar. Halkla ilişkiler genel politikasının yatırım, finansman
ve personel politikalarının saptanması halkla ilişkiler politikalarının başında gelir. Bu
doğrultuda, halkla ilişkilerin genel politikası, toplumu bilinçlendirici ve verim sağlayıcı
biçimde küreselleşme ideolojisinin olumsuz etkilerini giderici olmalıdır.
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Halkla ilişkilerin gelişimdeki rolü bağlamında amaçları, halkı aydınlatmak ve onların
çalışmaları içselleştirmelerini sağlamaktır. Halkın yönetime yönelik izlenimlerini olumlamak,
halkın yönetimle olan ilişkilerini kolaylaştırmaktır. Kararların doğru olabilmesi için halktan
bilgi almak, kanun ve düzenlere uyulmasını sağlamak için halkı bilgilendirmektir. Halkla
işbirliği yaparak hizmetlerin daha kolay görülmesini sağlamaktır. Hazırlanan yasa, tüzük, ve
tasarılarda halkın dilek, istek, tavsiye, telkin ve şikayetlerinden yararlanmaktır.
Bunun yanında halkla ilişkilerin kullandığı araçların güncelliği ve teknolojiyi takip
etmesi, kullandığı iletişim teknikleri (lobicilik, sponsorluk, pazarlama, imaj yaratımı vb),
sunum teknikleri, uyguladığı strateji ve taktikler de gelişim sürecinde rol oynayan önemli
unsurlardır. Halkla ilişkiler belirtilen rolleri ve işlevleri toplumsal, kültürel, ekonomik ve
siyasal alanda yerine getirirken etkili iletişimin şu özelliklerini yerine getirmelidir: “Güvenilir
ortam yaratılmalıdır. İletişim işletmenin performansına dayanan güvenilir bir ortamda
başlamalı, alıcı kaynağa güven duymalıdır. İletişim programı çevresel gerçeklerle
desteklenmeli, programın kapsamı katılıma izin vermelidir. İletiler anlamlı olmalı,
değerleriyle çatışmamalıdır. İleti kolay anlaşılan sözcüklerle ifade edilmeli, anlam tartışmaya
yer bırakmamalıdır. İletiler sürekli olmalı, yinelenmelidir. Gönderilen iletinin istenilen etkiyi
yapabilmesi için hedef kitlenin özellikleri iyi belirlenmelidir” (Peltekoğlu, 1998: 131).
Toplumsal pratiklerin aktörleri ve toplumsal gelişmeyi, dönüşümü sağlayan aktörler
olarak bireyler aynı zamanda halkla ilişkilerin de konusunu oluşturmaktadır. Çünkü halkla
ilişkilerin temeli kişisel ilişkilere dayanmaktadır. Halkla ilişkiler sosyal kurumlar ve sosyal
sınıflar arasında bağ oluşturup pekiştirme gücüne sahiptir. Burada kullanılan dilin biçimi,
oluşturulan söylemin içeriği, anlamlandırmalar, değer yargılarının sunumu ve etik ilkelere ne
derece uyulduğu bu gücü etkilemektedir. Bunun yanı sıra “halkla ilişkiler çağdaş yöneticilik
anlayışının temel öğesidir. Kamuoyunu dikkate almayan, sadece kar elde etmeyi planlayan
kuruluşlar artık başarısız olmaktadırlar. Kurumlar artık öncelikle ele aldığı kurumu, çevresini
ve giderek tüm toplumun mutluluğunu sağlamaya, potansiyel ve yetenekleri ortaya çıkarmaya
yönelik çalışmalar yapmaktadır” (Asna, 1998: 2,3). Halkla ilişkiler aynı zamanda bir vizyon
yönetimidir.
Wolfgang Looss’a göre, vizyonları uygulayabilmek için yöneticinin itici güç olarak
insanları inandırması gerekmektedir. İkna burada önemli bir unsurdur. Vizyon gelişiminde
amaç, söz ve davranış arasında bir uyum kurmaktır. Söylediklerimizi uygulamaya çalışırız.
Bu da uyumu sağlar. Dilbilim, dil, düşünce ve davranışlar arasında sıkı bağlar vardır. Kurum
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içinde etik değerlerin uygulanabilmesi için gereken vizyonu oluşturacak lider, çalışanlarla,
müşterilerle ve diğer iletişimde bulunduğu kişilerle etik ilişkide bulunmalıdır. Bunun için de
lider etik değerlere duyarlı olmalıdır. İnsana odaklanmış bir yönetim anlayışı ve yüksek ikna
yeteneği ile lider halkla ilişkiler uygulamalarında etik değerlerin uygulanmasını bir
zorunluluk davranışından çıkarıp, kendiliğindenliğe dönüştürebilir.
Halkla ilişkiler demokratik bir toplumda uygulanabilecek bir iletişim ve yönetim
sürecidir. Demokrasinin içindeki halk kavramı bunu bize sunmaktadır. Halk güvenli bir alan
arar, ortak değerlere sığınabileceği, kendi kontrolü dışında olan ve çözüme ulaştırması
gereken şeyler için bir aracıya ihtiyaç duyar. Halkla ilişkiler iktidarın söylemlerini,
mesajlarını halka taşıyıp özneleri yeniden kurmaya çalışabilir ya da halkın ürettiği mitleri ve
ritüelleri iktidarın kararlarına etki edecek biçimde kurgulayabilir. Bazen siyasal iletişim
yöntemlerinden yararlanarak çeşitli propaganda teknikleriyle halkın karar alma süreçlerini
etkilemeye, bazen de oluşturduğu gündemlerle güç odaklarının yerlerini değiştirmeye
teşebbüs eder. Ancak halkla ilişkiler her türlü işlevini, amaç ne olursa olsun bilgilendirmeye,
yönlendirmeye, ele aldığı her alanda gelişimi gerçekleştirmeye dönük olarak yerine
getirmektedir. Halkla ilişkilerin bu işlevleri, küreselleşme ideolojisinin kurguladığı bireyi
bilinçlendirmeyi hedeflemelidir.
Gelişebilmek için bilgiye ulaşmak, teknolojiye sahip olmak, nereye ait olduğunu
bilmek, hak ve sorumluluklarının bilincinde olmak ve kendini anlatabilmek için kamuoyu
oluşturmak gereklidir. Her geçen gün değişen dünya koşulları, ilerleyen teknoloji, yeni
pazarların ele geçirilmesi için geliştirilen teknikler, yeni olguların, yasaların

kabul

edilebilirliğini sağlamaya yönelik stratejiler, yeni imajlar, vb. Halkla ilişkilerin önemini
arttırmaktadır. Bilgi toplumu, iletişim toplumu olmanın en önemli sonucu olarak yeni
toplumsal yapıları oluşturan yeni ideolojilerin aktarılması ve benimsetilmesidir. Ulusal ve
uluslararası kurumların bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri bu görevleri yerine
getirmektedirler.
Halkla ilişkiler uygulamacılarının yalnızca iletişimin giderek artan küresel
niteliğine uygun davranış göstermesi değil, aynı zamanda yönetim düzeyinde de etkin bir
biçimde görev yapmaları gerekmektedir. Çift yönlü iletişimi destekleyecek bir biçimde
iletişim kurmaları zorunludur. Bu durum da geleneksel halkla ilişkilerden daha gelişmiş
beceriler gerektirmektedir. “Küreselleşmenin daha da artacağı 21. yüzyılda, küresel bir
boyutta çözüm gerektiren sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bunlar arasında çevre kirliliği ve
257

bozulması, enerji kaynaklarının tükenmesi, nüfus hareketleri, yoksulluk, açlık, silahlanma ve
savaşın yanı sıra; çok yanlı ilişkilerde, bilim ve teknikte, iş ve ekonomi alanındaki
değişimlerle ortaya çıkan sorunlardır. Halkla ilişkiler uygulamacısı hem bu sorunları
yorumlamalı hem de çözümlemelidir. Bu halkla ilişkilerin en önemli rolüdür”(Berth, 1998:
10).
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Uygulamalar
1. Örnek bir halkla ilişkiler kampanyası planlama.
2. Kültürler arası halkla ilişkiler uygulamalarına örnek verme.
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Uygulama Soruları

1. Etkili bir basın bülteni nasıl yazılır?
2. Basın bülteninin bölümleri nelerdir?
3. Rapor yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
4. Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmanın evreleri nelerdir?
5. Kurumsal iletişim çalışmalarında etik unsurlar nelerdir?

260

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kurumsal iletişim ve etik konuları ele alınacak, STKlar

kapsamında

kurumsal iletişim çalışmaları ve kamusal iletişim teknikleri irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “………’e göre, etik kuram, bilgi ile kurduğu ilişkilere ve pratik açıdan önem taşıyan
tartışmalara dayanır. Ahlakilik, özgürlük ve sorumluluk öngörmektedir. Özgürlük, yönetilen
ve yönetilen açısından bilgiyi aktarma ve bilgi edinme, tarafsız olma, formalitelerle
kısıtlanmamayı gerektirir. Bu anlamda, memurların yönetsel içrekliği benimseyip
benimsememeleri kişisel iradelerine bağlıdır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) Pieper
b) V. Hazleton
c) Filiz Balta Peltekoğlu
d) Metin Kazancı
e) Nuri Tortop
2. “………… amacı, kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda halkın tarafsız biçimde,
onlardan geri bildirim alınarak bilgilendirilmesidir. Teknolojik yeniliklerden de yararlanılarak
toplumun çıkarları, gereksinimleri, beklentileri doğrultusunda bireylerin tanıma ve tanınma
amaçlarını yerine getirerek davranışlarına yön vermektir.” Yukarıdaki boşluğa
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
a) Briefin
b) Değerlendirmenin
c) Sosyal teorinin
d) Paydaş iletişimin
e) Kamusal iletişimin
3. “Bir ülkede ekonomik kalkınmanın hızla gelişmesinde halkın desteğinin katkısının büyük
değeri ve önemi vardır. Bireylerin kişisel yaşantılarındaki sınırsız istekler kamu kuruluşlarının
görevlerine de yansımaktadır. Kamu kuruluşlarının kendi olanaklarını daha fazla
değerlendirmeleri ve bunun üstünde iş yapmaları halktan destek görmelerine ve onlarla iş
262

birliği yapmalarına bağlıdır. Böylece halk ve devlet işbirliğine gider. Bu da bir toplum
kalkınmasıdır” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ali Saydam
b) Betül Mardin
c) Ünsal Oskay
d) Nuri Tortop
e) Şerif Mardin
4. “Vizyonları uygulayabilmek için yöneticinin itici güç olarak insanları inandırması
gerekmektedir. İkna burada önemli bir unsurdur. Vizyon gelişiminde amaç, söz ve davranış
arasında bir uyum kurmaktır. Söylediklerimizi uygulamaya çalışırız. Bu da uyumu sağlar.” Bu
görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Alaeddin Asna
b) Wolfgang Looss
c) Vincent Hazleton
d) Kent ve Taylor
e) Ivy Lee
5. “Küreselleşmenin daha da artacağı 21. yüzyılda, küresel bir boyutta çözüm gerektiren
sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bunlar arasında çevre kirliliği ve bozulması, enerji
kaynaklarının tükenmesi, nüfus hareketleri, yoksulluk, açlık, silahlanma ve savaşın yanı sıra;
çok yanlı ilişkilerde, bilim ve teknikte, iş ve ekonomi alanındaki değişimlerle ortaya çıkan
sorunlardır. Halkla ilişkiler uygulamacısı hem bu sorunları yorumlamalı hem de
çözümlemelidir. Bu halkla ilişkilerin en önemli rolüdür.” Bu görüş aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a) Berth
b) Vercic
c) Vincent Hazleton
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d) Grunig
e) Kent ve Taylor
Cevaplar: a, e, d, b, a
6) Açık sistemler: Girdi iletişiminin yoksunluğu ile karakterize edilirler. Bu yüzden karar vermeleri
zordur. Çevresel etki ortaya çıktıkça anlık tepki verirler, çoğu zaman yanlış ve yanılgılı karar
verdiklerinden örgütsel entropiye düşerler

a) Doğru ( )

b) Yanlış (x )

7) Açık sistemler proaktiftir.

a) Doğru (x )

b) Yanlış ( )

8) İmaj, kurumun kendisi tarafından algılanan kurumsal bir görünümdür.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

9) Hayır dernekleri topluluksal kültür tipine örnek olarak verilebilir.
a) Doğru (x )

b) Yanlış ( )

10) Bireysel kültür tipi kurum kültür tiplerinden biridir.
a) Doğru ( )

b) Yanlış (x )
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13. KONU YÖNETİMİ VE KAMULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

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

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu yönetimi ve kamulara Konuların ne olduğu ve

Konuyla

yaklaşım

yaparak ve örnekler vererek.

nasıl yönetilmesi gerektiği,

ilgili

okumalar

kamuların özellikleri
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar



Konular: Örgütlerin dikkate alması gereken durumlardır.



Konu yönetimi : Bir örgütün ortaya çıkabilecek durumları önceden görmesi ve bu
durumlar kontrolden çıkmadan önce karşılık verebilmesini saplayan süreçtir.



Kurumsal itibar: Yönetimi, kuruma yönelik itibar sağlamayı ve kurumun
gücünü arttırmayı amaçlar.
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GİRİŞ
Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi, ele alınacaktır. Ayrıca hedef kitle
gruplandırmaları, kurumsal kimlik ve medya ilişkileri irdelenecektir.
Konu Yönetimi ve Kamular
“Konu yönetimi” kavramı Ivy Lee’nin zamanından beri var olmasına rağmen, bu terimi ilk
kez kullanan W. Howard Chase (1977) olmuştur. Fakat Chase, bu kavramı istenildiği gibi
kullanılan bir durumdan kurtararak, beş adımdan oluşacak şekilde sistemli bir hale getirmiştir.
Ewing (1997) ise söz konusu kavramı yedi adımdan oluşan bir süreç biçiminde geliştirmiştir.
Konu yönetimindeki çeşitli adımlara yönelik daha yeni bir sentez şu şekildedir: (Jones’tan akt.
ibid. s.21).

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

Temel Planlama Soruları :

1. Örgütün yüz yüze geldiği durum nedir?
2. Durumun arka planında ne var?
3. Durumun önemi ya da ağırlığı nedir? (ibid. s.26)
Halkla ilişkiler bağlamında kamular ve konulara ilişkin Botan ve Taylor ’ın görüşü şöyledir:
(Botan & Taylor, 2004: 654-657)
Kamular ve konular, halkla ilişkilerin yanı sıra, uygulamalı iletişim durumlarının çoğunda,
temel kavramlardır. Kamular ile konular arasındaki ilişkinin anlaşılma biçimindeki
farklılıklar, uygulamalı iletişimin nasıl işlev gördüğünü -ya da göremediğini- anlama
konusunda büyük önem taşımaktadır. Dewey (1927), kamuyu, "uygun yapılar doğrultusunda
hareket eden, dolayısıyla, denetleme ve düzenlemeye yönelik olarak kendi kendisini
teşkilatlandırmaya" çalışan bir örgüte yönelik ortak çıkarları olduğunu gören topluluk
şeklinde tanımlamıştır. Dewey'in kamu tanımı, 1927 yılının, hatta günümüzün çok
ötesindedir. Dewey, kamuların "teşkilatlandırma, denetleme ve düzenlemeye yönelik eyleme
geçme çabası içinde olduğunu" düşünmüştür ve bu bakımdan doğru yoldaydı. Dewey bir
bakıma hümanist bir bakış açısı benimsemişti ve kamuların kendilerine özgü bir iradesi
olduğunu da ifade etmişti. Kamular, sadece reaktif olmanın ötesindedir, çünkü kendi
kaderlerini kendileri kontrol etmeye çalışmaktadır. Bu durum, kamuları, bir örgütün yaptığı
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bir şey için harekete geçmek için oturup bekleyen topluluklar olarak düşünmenin temel olarak
yanlış olduğunu ortaya koymaktadır (ibid. 645-657).
“Kamuyu en iyi, bir yoruma bağlı olarak devamlı bir uzlaşım süreci olarak anlayabiliriz, ve
bu sürecin devamında, kamu, uygulayıcının ya da müşterinin başlangıçta düşündüğünden çok
daha karmaşık, daha sezgisel ve sosyal olarak ilişkilendirilmiş bir yorum geliştirebilir.
Genellikle bir "şey" olarak düşündüğümüz kamunun bir süreç olarak anlaşılması gerektiğini
söylemek biraz garip görünebilir. Bununla birlikte, kamular, yorumlamaya yönelik olarak
devamlılık gösteren bir uzlaşım sürecidir, çünkü bir grup insanın belirli bir zamanda, ortak
çıkarlar etrafında bir araya gelip gelmemesi, kamunun var olup olmadığını belirlemektedir.
Bir kamunun çıkarı, nesnel ya da öznel olabilir. Kamular, çevrelerindeki olayların ve
eylemlerin yorumlarını paylaşırlar. Bu yorumlar, kamunun üzerine eğilinmesini istediği bir
şeye yönelikse, o zaman ortada bir konu var demektir. Fakat, kamu bir olaya önem
vermiyorsa, o zaman bunun olaya dönüşmesi söz konusu olmaz.
Konulara ilişkin bu bakış açısı ve kamunun olayların oluşturulmasında oynadığı merkezi rol,
esas olarak insancıldır ve "bir ya da birden fazla insan öğesi belirli bir duruma önem verir ya
da 'sorun' algılarsa, o zaman konu yaratılmış olur diyen Crable ve Vibbert'in sağladığı başlıca
katkı olarak nitelendirilmektedir” (ibid. s. 657).
Michigan Üniversitesi Beşeri Bilimler ve İletişim Fakültesi'nden Wayne D. Woodward
tarafından yazılmış olan "Halka İlişkilerde Diyaloga Temel Oluşturan Uzlaşımsal
(transactional) Felsefe"* adlı makalede, iletişime, uzlaşımsal bir yaklaşımın halkla
ilişkilerdeki mesleki uygulamalara ve kuram oluşumuna nasıl katkıda bulunabileceği
irdelenmiştir. Halka ilişkiler modelleri şeklindeki iki-yönlü simetrik iletişim ve grup
oluşturmanın, diyaloga yönelik temel çalışmalar olarak temel alındığı bu çalışmada,
paydaşlardan (öğelerden) destek sağlamak üzere referans noktası işlevi gören (yerleşik)
yaratıcılığa yönelik uzlaşım kavramı detaylı biçimde incelemektedir. Uzlaşımsal felsefenin
Amerikan pragmatizmindeki (yararcılık) kökenleri, yansıtmacı uygulayıcılara yönelik çağdaş
araştırmalarla bağlantılıdır ve halkla ilişkiler alanındaki akademisyenlerin, pragmatist mirası
bu alana uygulama çabalarına katkıda bulunmaktadır. (Woodward, 2000: 255).
Uygulamalı iletişim kampanyalarında karşılaşılan konulara ilişkin temel yaşam döngüsü,
Crable ve Vibbert'in tanımına benzer şekilde beş aşamada özetlenebilir: (Botan & Taylor,
2004: 656)
. Konu öncesi durumlar: Eğer konular, kamuların önemli olduğuna karar verdiği meselelerse,
o zaman konu öncesi durumlar, çevrede gerçekleşen, kamuların henüz önem vermediği, ancak
verebileceği olaylardır. Konu öncesi durumlar, bazı gruplar ya da önemli bireyleri
önemsemeye bağlı olarak potansiyel konulara dönüşür. Crable ve Vibbert'in potansiyel ve
konu olmak üzere olan konularının her ikisi de bu kategoride yer almaktadır, çünkü konu
henüz geniş çaplı olarak bilinmemektedir ve stratejik seçeneklerin çoğu da açıktır. Potansiyel
konuların sayısı konu öncesi durumlardan belirgin bir biçimde azdır, çünkü pek çok örgütün
çevresinde ilgilenilebilecek çok fazla potansiyel konu olmakla birlikte, konu öncesi
durumların tamamı potansiyel konulara dönüşmemektedir. Konu öncesi durumlardan
272

potansiyel konu aşamasına doğru gelişim, alana ve konunun içeriğine bağlı olarak bazı
konular için oldukça uzun bir süreç olabileceği gibi, birçok alt aşamayı da içerebilir. Örneğin
kamu sağlığı ile ilgili konuların, kaçınma, reddetme ya da hiddet uyandırma gibi çok farklı
stratejiler gerektirecek alt aşamaları olabilir. .
Kamusal konular: Tüketici ya da düzenleyici gruplar gibi belli başlı kamular potansiyel bir
konuya onay verirse, bu konu genellikle kitlesel çaptaki kamuları da içerecek şekilde
diğerlerinin gözünde de meşruluk kazanır. Bir konunun kamusal statüye ulaşmak için genel
olarak izlediği rota, medyadan geçmektedir. Bu konu birisinin haber değer tanımını
karşılamıştır. Bir muhabir ya da editör, konunun medyada yer alacak kadar önemli olduğuna
dair profesyonel bir yargıda bulunmuştur. Aynı zamanda, bir konu bir kez haber oldu mu,
kitlesel düzeydeki kamuların zihninde bu konuya belirli bir meşruluk kazandırıldığı yönünde
düşünce gelişir - artık bu konu, gündemlerindedir. Konular kamusal hale gelince, tarafların
konumları genellikle sağlamlaşır ve stratejik seçenekler hızla yok olmaya başlar.
Kamunun olaylarla yüz yüze gelmesi, taraflardan çoğunun ortak noktasının olduğu bir durum
yaratır, dolayısıyla söz konusu taraflar uzlaşıma giderek bile kaybeden durumuna düşme
riskini göze almak istemezler. Bir konuyu kamusal statüye ulaştırmak için kullanılan bu
yöntemler genellikle medyada yerlerini kendileri edinir, dolayısıyla, bir konu medyada yer
alarak kamusal hale gelmiş gibi görünse bile, medyada yer verilme ile bir konunun kamusal
statüsü arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır.
Medyanın müdahalesi olsa da olmasa da, potansiyel durumdan kamusal statüye ulaşma
genellikle aktivist ya da düzenleyici grupların bilinçli olarak gösterdiği çabaların bir
sonucudur. Örneğin, çevreci bir grubun çevreye yönelik bir tehditi kamuya duyurmak için
düzenlediği basın toplantısı, gelişme aşamasında olan bir konuyu gündeme yerleştirerek
kamusal aşamaya taşımak üzere yapılan bilinçli bir çaba olarak işlev görmektedir.
. Kritik konular. "Karar verme anında", kritik bir aşamaya gelindiğinde, bir çok kamunun
zihninde konu karara bağlanmaya hazır hale gelir. Kamular, karar verme konusundaki bir
zafiyeti şüpheli bir davranış olarak yorumlayabilirler, çünkü bir şeylerin olması için hazır
durumdadırlar. Bu durum, pek çok kişinin bir konunun farkında olduğu, fakat belirli bir
kararın alınması için baskı oluşturduğu kamusal aşamadan oldukça farklıdır. Kritik aşamaya
bir kez ulaşıldı mı, müzakere için genellikle çok az zaman ya da yer kalır. Halkla ilişkiler
krizleri, kritik konuların özellikle aciliyet gösteren bir biçimdir. Krizler, kritik aşamaya gelmiş
ve şu iki ayırt edici özelliği paylaşan konulardır. Birincisi, kararın alınması, bir örgütün
normal karar verme sürecine giremeyeceği kadar kısa zaman çerçevesi içinde dışarıdan bir
güç tarafından talep edilmektedir. İkincisi, kriz, bir örgüt için dönüm noktasını temsil
etmektedir; dolayısıyla, iyi ya da kötü olsun, kriz öncesi aşamaya tam olarak geri dönme şansı
yoktur.
Rafa kalkmış konular. Crable ve Vibbert'in rafa kalkmış konular olarak adlandırdığı, çözüme
ulaştırılmış ya da unutulup gitmiş konulardır. Bunun anlamı, konuların tamamen ortadan
kalkmayarak, izleme ve yanıt geliştirmenin devam ettiği konu öncesi ya da potansiyel konu
aşamasında olmalarıdır. Dolayısıyla, bir konunun "karara bağlanmış" olmasını anlamanın en
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iyi yolu, bu durumun aslında geçici olduğunu düşünmektir ve karara bağlandığı açık olarak
görülen bir konunun özünde de artık bu konunun parçası olmuş bir ya da daha fazla konu
bulunmaktadır. O zaman, konular gelişime yönelik çeşitli aşama ya da adımları benzer
biçimde izlemektedir. Herhangi bir konu belirli bir aşamayı atlayabileceği gibi, bir aşamanın
ötesinde gelişme gösteremeyebilir, tekrar ortaya çıkabilir ve ikinci defada tüm aşamalardan
geçmeyebilir. Fakat konular genel olarak, burada tartışılan aşamalardan geçer ve bu durum
uygulamalı iletişim için önem taşır, zira konu yönetiminin stratejik olarak takip
edilebilmesine olanak tanıyan, bu aşamaların varlığıdır.(Botan & Taylor, 2004: 656)
Konu yönetiminin doğası, sosyal ve siyasal meselelerde bireylerin, örgütlerin ve medyanın rol
almasına izin vermesidir. Konu yönetimi; bir konunun saptanmasını, bu konuya önem
verilmesini ve konuyu etkileyebilmek için etkinliklerin düzenlemesini içerir. Konunun
saptanması, bir konunun önceden belirlenmesi için konu yönetimi programlarında gösterilen
çabalara gönderme yapmaktadır. Etkinliklerin düzenlenmesi ise, araştırma ve analiz, yanıt
geliştirme ve iletişim stratejilerini içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bir örgüt ile
kamuları arasında ilişki oluşumu mümkündür ve aslında ciddi olarak da istenilen bir
durumdur. Konu yönetimi kaynakçasındaki katı kurumsal önyargıya rağmen, sosyo-politik
meselelerin bir parçası olmayı arzu eden herhangi bir grup ya da birey, konu yönetimi
tekniklerini ve yöntemlerini uygulayabilir.
Botan ve Maureen’ e göre, konu yönetiminin araçlarına bakıldığında, uygulamalı iletişime
konu yönetimi aracılığıyla yaklaşmak, çok sayıda kuramsal/kavramsal aracı da hazır hale
getirir. Örneğin, Cheney ve Vibbert, konu yönetiminin kuramsal olarak
kavramsallaştırılmasında dört dönüşlü (reflexive) terim olduğu sonucuna varmışlardır: imaj,
konu, değer ve kimlik. Dolayısıyla konular; imajları, değerleri ve kimlikleri kısmen
kapsamaktadır ve bu öğeler konu yönetimindeki araştırmalarda kullanılmakta ve konu
yönetimine ilişkin kimlik ve özdeşleştirme konusunda yararlanılmaktadır. Sosyal ve siyasal
durumları şekillendirmek isteyen örgütler için konu yönetiminin değeri, akademik ve
uygulama alanlarındaki geçerliliğinden kaynaklanmaktadır. Konu yönetimi, herhangi bir birey
ya da grup tarafından kullanılabileceği için sosyal ve siyasal konular söz konusu olduğunda,
geçerli bir yaklaşımdır. Konu yönetimi, bilgi dağarcığının oluşturulması ve bununla bağlantılı
olarak araştırma tekniklerinin geliştirilmesi için yeni gözlem alanları sunması nedeniyle,
buldurucudur (heuristic). Yeni kuram ve araştırma potansiyelinin olması, konu yönetiminin
akademik geçerliliğini güçlendirmektedir. Değer kuramına (aksioloji)* göre, konu yönetimi,
kamusal iletişim ve bununla bağlantılı olarak ilişki oluşturmaya yönelik olarak örgütleri
açıklar ve geliştirir.
* moral, estetik (din) gibi değer sistemlerinin incelenmesi

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

1.

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

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

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

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

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

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

Kamu, ciddiye alınmayı gerektirecek kadar büyüktür. Kamunuzun, stratejik

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

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

Örneğin, ikili öğretim yapan bir bölge üniversitesinin potansiyel öğrencilere ulaşması
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kolaydır, çünkü bu öğrencilerin çoğu, küçük bir coğrafi bölgede kümelenmiştir. Dünyaca ünlü
bir üniversitenin potansiyel öğrencilere ulaşması zordur, çünkü bu öğrenciler bütün dünyaya
yayılmış durumdadır (ibid. s.40).

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

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

Brief ( Konu Özeti)

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

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

Online Veriler

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

Ticari kuruluşlar

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

Pazar Raporları

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

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

Kişisel gözlemler

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

SWOT analizi

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

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

Hedef Grup İndeksi

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

Medya Araştırmaları

Halkla ilişkilerde çalışan bir çok insan medya denetimini gerçekten faydalı bir araç
olarak görmektedir. Aslında hedef kitle araştırmasında bir çeşit yapılacaklar listesidir. Ne
kadar iyi yöntem kullanılırsa size o kadar iyi kanıt sunacaktır. Medya PR için çok önemli bir
hedef kitledir. İletişimde ya kolaylık sağlarlar ya da tamamen bloke ederler. Birkaç
gazeteciyle sadece resmi bir konuşmadan kaçının ve daha özenli bir yaklaşımı benimseyin.
Her cevaplayana aynı sorunun sorulduğu bir anket hazırlayın. Soruların çoğunluğu
değerlendirmeyi kolaylaştırmak adına çoktan seçmeli olmalı ve yorum soruları da yer
almalıdır. Örneklem yani görüşülen gazetecilerin sayısı olabildiğince çok olmalıdır. Bir
araştırma şirketinden de yardım alabilirsiniz.
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Ne tarz sorular sormalısınız? Gazeteci olmanın dışında halktan biri olarak konuyla ilgili
ne düşünüyorlar, algılamaları nasıl? Gazetecilerin şirket ya da örgütten aldıkları hizmetin
oranını ölçmeniz gerekir. Ayrıca daha objektif olarak konuyu nasıl algıladıklarını da sorun.
Aynı şekilde rakipler hakkında da bilgi edinmeniz gerekir, daha da önemlisi gazetecilerin
ideal olarak aksiyon ve hizmet konusunda gelecekte neleri beğenecekleri de önemlidir (ibid.
s.21). Basın mensupları genelde sizinle görüşmeye gelmeden önce, kendi zihinlerinde konuyla
ilgili bir haber yapmışlardır. Dolayısıyla önemli olan savunmacı bir yaklaşımdan ziyade konu
ile ilgili doğru bilgileri sunmaktır.

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

KURUMSAL KİMLİK VE MEDYA İLİŞKİLERİ
Kurumsal iletişim çalışmaları kurumun kimliğini yansıtır nitelikte olmalıdır. Kurum kimliği;
kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişim unsurlarından
oluşur. Kurum kimliği bilinmeden, kurumsal iletişim stratejisi oluşturulamaz. Tarihsel süreç
içinde kurum kimliği bazı evrelerden geçmiştir. Bu dönemler: Geleneksel dönem, marka
tekniği dönemi, İkinci dünya savaşı sonrası dönem- dizayn dönemi ve Stratejik dönemdir”
(Okay, 2012: 3). Geleneksel dönemde, işletmenin kurucusunun kimliği ile kuruluşun kimliği
özdeştir. Kurucunun felsefesi, değerleri ve yönetim tarzı kuruluş için geçerli olan yönetim
ilkeleridir. Bosch, Siemens, Ford, Hewlett Packard Coca Cola vb kuruluşlar bu döneme örnek
verilebilir. Marka tekniği döneminde ise, önemli olan bağımsız markalar yaratılarak kamunun
güveninin kazanılmasıdır. Bu dönemde kurum kimliği belirli semboller kullanılarak marka
kimliği yoluyla aktarılmaktaydı.
Dizayn dönemi, kurum kimliğinin daha çok dizayn olarak görüldüğü dönemdir. Bu dönemin
en belirgin örneklerinden biri Braun’un kurum kimliğidir (ibid. s. 15). Bu dönemde logo,
tasarım ve renkler ön plandadır.
Stratejik dönem, 1970’li yıllardan günümüze kadar gelen dönemi kapsar. Bu dönemde, kurum
kimliğini oluşturan tüm unsurlar; kurum felsefesi, kurumsal davranış, dizayn ve kurumsal
iletişim bütünleşik ve tutarlı bir yapı içinde, kurumun iş hedefleri doğrultusunda kuruluşun iç
ve dış hedeflerine yönelik uygulanmaya başlamıştır.
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Kurum kimliği, kuruluşun kendisini görme ya da tanımlama biçimidir. Kurum kimliği, bir
kurumu diğerlerinden ayıran, farklılaştıran temel unsurları ortaya koyarken marka kimliği de
herhangi bir markayı diğerlerinden ayıran özgün satış önermesini ortaya koyar. Okay’a göre,
Kapferer marka kimliğini altı yönlü bir prizma ile açıklar:
8. Marka üründe gizli olan, algılanması zor bir özelliktir. Ürüne yönelik objektif özelliklerin bir
bütünüdür. Örneğin Magnum’un akla güzel bir dondurma olarak gelmesi.
9. Her markanın kendine özgü bir kişiliği vardır. Ürüne yönelik yapılan iletişim çalışmaları ürün
ya da hizmetin bu kişiliğini yansıtmalıdır. Örneğin Citroen, idealleri temsil eder.
10. Her marka bir kültür ve değerler sistemini ifade eder. Örneğin, Mercedes, disiplinli bir Alman
kültürünü yansıtır.
11. Marka insanlar arasındaki ilişkileri ve iletişimi yapılandırır.
12. Marka hedef kitlesiyle bir koordinasyon yaratır.
13. Marka arzulanan bir düşüncedir (ibid. ss. 40-41). Marka kimliğine ait tüm bu boyutlar, hedef
kitle bağlamında kurum imajını hedeflemektedir.

Kurum kimliği unsurlarını kısaca açıklayacak olursak:



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



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



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



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



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


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



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



Kümelemek: Yöneticiler, bütün şirketin kimliklerini aralarındaki bağları güçlendirerek
muhafaza etmek istediklerinde uygulanır (Van Riel & Fombrun, 2007: 74).
Kurumun kendini dışsal olarak ifade etmesi, duygusal çekiciliği uyandırır; güven hissi, saygı,
yatırımcı ve hissedarlar arasında kuruma yönelik beğeni oluşumu sağlar. Etkili dışsal ifadeler
yalnızca kurum ve çalışanları arasında bütünlük oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda kurum
ve yatırımcıları arasında da bir birlik yaratır. Bu bağlamda kimlik ve özdeşleşim arasında bir
bağlantı bulunur. Yöneticiler çalışanlara yönelik ilgi çekici bir kimlik yaratmak için sadece
bir özdeşleşim ya da tanımlama gerçekleştirmezler, aynı zamanda etkili sosyalizasyon
uygulamalarıyla şirketin gelecekteki yönelimlerine de katılımlarını sağlarlar. Amaç,
çalışanların önemli bir kurumda çalışıyor olduklarını ve bu nedenle kendilerini değerli
hissettikleri bilincini uyandırmaktır. Kimlik edinme ve tanınma kurumun tüm paydaşları için
son derece önemlidir. Kimliklendirme çabaları ise, çeşitli örgüt içi iletişim çalışmalarıyla,
insan kaynakları yönetiminin farklı uygulamalarıyla çalışanlara ve dış iletişim çalışmalarıyla
da diğer hedef kitlelere uygulanır. Bir şirketin kendini ifade edebilirliğini ortaya koyan
unsurlar; ayırıcı özelliğe sahip olması, yanıt verebilir olması, görülebilir, tutarlı, şeffaf ve
güvenilir olmasıdır.
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Medya
Kurumsal iletişimin amacı, şirket çıkarlarına da hizmet ederek genel kamuyla iletişim
kurmaktır. Değişik hedef kitlelerle farklı iletişim çalışmalarıyla iletişim kurulmaktadır.
Ancak medya bu iletişim yollarının en yaygın ve gündem belirlemede en etkin olanıdır.
Geleneksel ve internet üzerinden yayınlanan basın bültenleri, şirketin ürünlerini, felsefesini,
vizyonunu ve performansını çok geniş kitlelere aktarabilmektedir. Medya aracılığı ile ayrıca,
şirketin liderliği, kurumsal vatandaşlığı, çalışma koşulları ve örgütsel iletişim sistemi
hakkında da bilgi verilmektedir. Kurum ile ilgili medya aracılığıyla verilen bilgiler kurumun
kimliğini yansıtır nitelikte ve birbirleriyle tutarlı olmalıdır.
Kurumun kültürünü, kuruluşunu, kuruluşa ait değerleri içinde barındıran ilginç,
samimi, haber değeri taşıyan hikayeler medya ile paylaşılmalıdır. Medya için önemli olan
haberdir. Kamuoyunun ilgisini çekecek konuları kamuoyu ile paylaşmak görevini yerini
getirir. Medya mensupları, haber oluşturacakları konular ile ilgili olarak, o konuda bilgi
almadan önce, mutlaka kendi kafalarında olayın senaryosunu yazmış olurlar. Dolayısıyla
muhabirle karşılaşmadan önce, konunuzla ilgili çok iyi bilgi sahibi olmanızın yanı sıra, sizinle
ya da kurum sözcünüzle görüşme yapacak olan muhabiri tanımanız, son 3 ila 6 ay içinde
yazmış olduğu yazılarını okumuş ve sizin kurumunuz hakkındaki görüşlerini biliyor olmanız
gerekir. Burada önemli olan sizin muhabiri yönlendirmenizdir.
Yöneticiler kullandıkları medyada kurumsal kimliği farklı biçimlerde ifade edebilirler.
Medya, kurumsal davranış olarak kurum kimliğinin yaratıldığı en önemli ve en etkili
ortamdır. Kurumsal dizayn ise, sembollerin kullanımı ile örgütsel davranışla ilgili durumların
ortaya konulmasıdır. Kurumsal iletişimde ise, taktiksel olarak sözlü ve sözsüz mesajların
gönderilmesi söz konusudur.
Medya ile ilişkilerde bir gazeteci ya da bir yayıncı, muhabir gibi düşünüp öyle
davranmalısınız. Her durumda kurumunuz adına hazırlıklı olmalısınız. Çünkü medya her an
yeni konular peşindedir ve kamuoyu izleyici konumdadır. Dolayısıyla kurumunuz ile ilgili
yapılan haberler imajınızı doğrudan etkileyebilecektir. Medyaya yönelik etkiyi olumlu
yönetmek için dürüst, şeffaf ve açık olunmalıdır.
Medya tarafından istenilen bilgiler doğru ve açık bir biçimde verilmelidir. Medya
mensuplarının görüşme talepleri kabul edilmelidir. Medya mensupları sürekli aranıp, kurum
ile ilgili bilgilerin nasıl yer alması gerektiğine ilişkin istekler öne sürülmemelidir. Medyanın
kabul edemeyeceği taleplerde bulunulmamalıdır. Medya ile ilişkiler konusunda, konu
yönetimi stratejilerinden de kısaca bahsetmekte fayda var. Kurumsal iletişim uzmanı, medya
ilişkilerinde bu konu yönetimi stratejilerinden de yararlanabilir (Heugens’ten akt. Van Riel &
Fombrun, 2007: 206)


Avukatlık



Diyalog



Kurumsal sessizlik



Kriz iletişimi
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Kurumsal itibarın oluşumuna önemli katkıda bulunan kurumsal hikayenin paylaşılması farklı
biçimlerde olabilir. Şirketler için medya ile diyalog kurmak çoğu zaman zor olmaktadır.
Bunun farklı nedenleri vardır; medya ile ilişki kuran kişinin medyayı, işlevini ve çalışma
koşullarını bilmemesi, iki yönlü iletişime gereken önemin verilmemesi, medyanın gücünün
farkına varılamaması vb. Diyalog stratejisi medya ile ilgili uygulanabilecek en etkin
yöntemdir.
Avukatlık stratejisi ise, kurumun farklı becerilere sahip olmasını gerektirir. Burada amaç,
şirketin bakış açısını güçlü bir ikna tekniği kullanarak, yasa koyuculara, medyaya
anlatabilmektir. Dolayısıyla burada mesaj, tutarlı ve açık bir biçimde daha dolaylı yoldan
aktarılmalıdır.
Eğer bir konuyla ilgili kesin bir bilgi yoksa ve bu konuya yönelik kamunun tepkisi çok
açıksa şirketler çoğu zaman sessizlik stratejisini kullanmaktadırlar. Sessizlik belki küçük
direnç gruplarıyla başa çıkma bağlamında tercih edilen bir strateji olabilir. Aynı zamanda
sessizlik kuruma hazırlanması için bir fırsat da verebilir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken konu, gecikmedir. Medya beklemez. Her geçen saat sizin aleyhinize işler ve bir kriz
ortamının yaratılmasına sebebiyet verebilir.
1.2.

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

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

AMAÇ

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

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

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

Kampanya ile ilgili Bazı Görseller:
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Mağaza İçi

Sokak

Sokak

Mağaza İçi

Raf

İç iletişim

Basın İmaj & Promosyon

Dijital
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Basın İmaj & Promosyon

Dijital

Mobil TVC İmaj & Promosyon

Mobil

TVC İmaj & Promosyon

Retro Ambalajlar
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Mağaza İçi

Migroskop Tema Dönemleri

“Nostaljik fiyatlar”

Basın İlanı

288

“İkincisi %50”

Insert

289

Basın İlanı

“Hediyeli ve indirimli”

Basın İlanı
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“Gördüğünüze İnanın”

Sonuç:
Satışları %10 artırma hedefi gerçekleştirildi.
Kristal Elma 2012
Film/ TV ve Sinema Promosyon Kategorisi İkinciliği
Kırmızı Ödülleri 2011
Basında En İyi Satış Promosyon Reklamı
Migros’un Nostalji kampanyasıyla, pazarlama dünyasının uluslararası geçerliliği olan en
önemli ödülü olan Altın Effie de kazanılmıştır.
Effie ödülleri özellikle iş sonuçlarını dikkate alması açısından, kampanyanın başarısını
fazlasıyla ortaya koymaktadır.
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(Tüm bilgi ve görseller Migros Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Giray'dan alınmıştır.)

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



“Tutundurma iletişim kuramına dayanır ve ikna edicidir.



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



Diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanır ve onların etkisi altındadır.



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



İşletmelerin genellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir.



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

Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri, konu yönetimi, kriz iletişim yönetimi ve brief
hazırlama konuları ele alınmış, hedef kitle gruplandırmaları, kurumsal kimlik ve medya
ilişkileri irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Kurumun benimsediği değer, tutum ve normlarını ifade eder. Kurumun tarihsel
geçmişinden itibaren getirdiği tüm maddi ve manevi birikimi temsil eder.” Bu tanımın
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum felsefesi
b) Kurumsal davranış
c) Kurumsal dizayn
d) Kurumsal iletişim
e) Kurum kültürü
2. “Kurumun iç ve dış hedef kitlesine ilişkin tüm eylem ve söylemlerini kapsar. Üretim, satış,
dağıtım, çalışan ilişkileri, sosyal davranışlar, iş ve iletişim hedeflerini gerçekleştirme
biçimidir.” Bu tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum kültürü
b) Kurumsal iletişim
c) Kurum felsefesi
d) Kurumsal davranış
e) Kurumsal dizayn
3. “Kuruluşun kendisini yer, konum ve görsellik açısından ifade etme biçimidir. Kuruluşun iç
ve dış dizaynı, marka şekli, yazı, renk vb. Unsurları kapsar.” Bu tanımın karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum kültürü
b) Kurumsal iletişim
c) Kurum felsefesi
d) Kurumsal davranış
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e) Kurumsal dizayn
4. “En genel biçimiyle, kurumun iç ve dış hedef kitlesine yönelik yönetimsel, örgütsel ve
pazarlama odaklı uyguladığı bütünleşik bir stratejik yönetim işlevidir.” Bu tanımın karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum kültürü
b) Kurumsal iletişim
c) Kurum felsefesi
d) Kurumsal davranış
e) Kurumsal dizayn
5. “Bir kuruluş içinde işlerin yürütülme tarzıdır. Kurum içindeki söylemler, alışkanlıklar,
ritüeller, kullanılan semboller ve örgütsel iletişim biçimleri kültürü belirleyen unsurlardır.” Bu
tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum kültürü
b) Kurumsal iletişim
c) Kurumsal vatandaş
d) Kurumsal davranış
e) Kurumsal dizayn
Cevaplar: a, d, e, b, a

6.Bölümlere ayırma: Kurum ve üyeleri mevcut kimlikleri korumayı ancak bu kimlikler
arasında herhangi bir sinerji oluşturmayı araştırmadıklarında uygulanır.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

7.Kurumsal sessizlik Kurumun medya ile ilişkilerinde uyguladığı yöntemlerden
biridir.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

8.Kriz iletişimi kapsamında en doğru yönde reddetmektedir.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )
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9.Pazarlama yönetimi, sadece tüketicilere yönelik değil, pazarlama kanal üyelerine de
yöneliktir.
a)Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

10. Üretim, satış, dağıtım, çalışan ilişkileri, sosyal davranışlar, iş ve iletişim hedeflerini
gerçekleştirme biçimidir.
a)Doğru ( x )

b) Yanlış ( )
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14. İLETİŞİM VE İLİŞKİ DEĞERİ

300

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölümde İletişim ve ilişki değeri bağlamında liderlik, paydaş ilişkileri,
sürdürülebilirlik konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişimde ilişki değeri nedir?
2. Liderlik nedir, lider türleri nelerdir?
3. Sürdürülebilirlik nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişim

ve

ilişki

bağlamında
paydaş
sürdürülebilirlik

değeri İletişim ve ilişki değeri

Uygulamalar yapılacak.

liderlik, bağlamında liderlik, paydaş
ilişkileri, ilişkileri, sürdürülebilirlik ile
ilgili konuları tartışabilecek.
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Anahtar Kavramlar
•

Kamusal: Kamu ile ilgili.

•

Retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.

•

Sürdürülebilirlik: İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini
tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma
yeteneğine sahiptir.
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GİRİŞ
Bu bölümde iletişim ve ilişki değeri bağlamında liderlik, paydaş ilişkileri,
sürdürülebilirlik konuları ele alınacaktır.

İletişim ve ilişki değeri

İletişimin bir örgüt için değeri, -paydaş grupları ile kurulan diyalog öncesi ve
sonrası- kaynak güvenilirliğinin, içeriğin bilinirliğinin ve inanılırlığının yanı sıra,
her ilişkideki tatmin, sadakat, güven ve güç dengesinin -paydaş grupları ile kurulan
diyalog öncesi ve sonrası-ölçülmesi ile değerlendirilebilir.

Sürdürülebilirlik

(Bir zamanlar kurumsal sosyal sorumluluk olarak da tanımlanmış olan) bu
terim, bir örgütün ekonomik, çevresel ve sosyal varlığını garanti altına almak için
uyguladığı kısa ve orta vadenin çok ötesindeki politikaları ve programları belirtmek
için kullanılır ve örgütün faaliyet yetkesi ve paydaşları ile olan ilişkilerinin yanı sıra,
toplumun ve gelecek kuşakların beklentilerine yönelik duyarlılığıyla doğrudan
bağlantılıdır.

s. 14

Dönüşümsel olanaklar

Örgüt için çok önemli olan dışsal sonuçlardan daha ön plana çıkan
Sürdürülebilirlik politikaları ve programları, kültürel değişim ve dönüşümü harekete
geçirmek ve kolaylaştırmak üzere liderliği elde edebilmek için gerekli olan nüfuzu
temsil eder. Bu politikalar, risk almaya ve yenilikçiliğe (inovasyon) değer veriyorsa,
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o zaman sürdürülebilirlik, örgütsel tutuculuğun esasını oluşturmamaktadır.
Paydaşlar

Örgütün faaliyetlerinden etkilenen ya da kendi faaliyetleri örgüt için etki
oluşturan, örgütle diyalog kurmanın önemini bilen bu diyalogu devam ettirmek
isteyen, etken durumdaki kamulardır. Potansiyel paydaşlar ise, örgütün stratejik ya
da taktik hedeflerinden haberdar olduklarında, örgüt ile diyaloga görmek isteyecek
kamulardır. Birinci gruba yönelik iletişimsel hareket tarzı çekmek ise, ikincisi için
geçerli olan eylem tarzı, itmektir.

İç ve dış iletişim arasındaki sınırların yok oluşu

Her bireyin potansiyel olarak küresel düzeyde erişilebilir bir iletişim ortamı
olması, kurumların ve yetkililerin inanılırlığının sürekli olarak azalması nedeniyle,
geleneksel anlamdaki örgüt içi kamular, örgütten gelen bilgiler konusunda giderek
en güvenilir kaynaklar olarak görülmektedir. Bunun aksine, ve aynı nedenlerden
dolayı, geleneksel örgüt içi kamular herhangi bir müşteri, tedarikçi ya da rakibin
örgüt hakkındaki düşüncesine hemen ulaşabilmektedir. Diğer taraftan, paydaşlar,
danışmanlar, aracılar ve ortaklar gibi sınırdaki paydaşlar, geleneksel anlamdaki iç ve
dış kamular tarafından inanılırlığı çok yüksek olan kişiler olarak kabul edilmektedir.
Kamular arasındaki sınırların çoğu, artık ortadan kalkmaktadır.

Liderlik iletişimi

Örgütler giderek artan oranda, tutarlı ve işlevsel liderlik becerilerini geliştiren
politikaları ve programları belirlemeye ve uygulamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım,
örgüt içinde ya da örgüt için çalışan halkla ilişkiler uzmanları için esas teşkil eden ve
doğal bir roldür.
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Bilgi paylaşımı

Bilginin örgüt içinde ve giderek örgüt dışında paylaşılması, değer ağları
içindeki ve arasındaki maddesel olmayan değerli bir varlık olarak görülmektedir.

s. 15

Bu varlık ağı, oluşturan öğeler arasındaki düzgün ve üretkenliğe yönelik
ilişkilerle arttırılmaktadır, ve 'metinsel' rolünü doğru bir biçimde yerine getiren
halkla ilişkiler uzmanı da araçsal olabilir.

Karar verme süreçleri

Etkili ve zamanında gerçekleştirilen karar verme süreçleri, bir örgüt için çok önemlidir.
Yönetim tarafından karar verilmeden önce paydaşların beklentilerini profesyonel bir şekilde
dinleyen, anlayan ve yorumlayan halkla ilişkiler uzmanları, bu kararların niteliğinin
arttırılması ve uygulanma sürelerinin hızlandırılması konusunda yönetime yardımcı olur; öte
yandan, örgütün daha iyi bir şekilde öngörüde bulunmasını ve o paydaş grubunun neden

Süreç ve yapı

Değer ağları içinde ve arasında sürekli olarak değişim gösteren süreçler ve yapılar, örgütün
her zaman değişim yönetimi programları oluşturmasına yol açmaktadır. Değişim yönetimi,
gerçekten işlevsel olursa ve olduğunda, büyük oranda sağlam ve gerçekçi hedefler ile örgütün
hem iç, hem de dış ortaklarını kapsayan iyi bir iletişimle yönlendirilen etkili ilişkilere
dayanmaktadır.

Paydaş grupları

Faaliyetlerinin sonuçlarından etkilendikleri ve kendi faaliyetlerinin sonuçlarıyla da
etkiledikleri örgüt ile ilgilenen ve ilişki geliştirmeye çalışan kişi ve kuruluşlardır. Bu ilişkinin
mutlaka iyi olması gerekmez. Paydaş grupları örgüt tarafından seçilmez, ancak paydaş olmaya
kendileri karar verip, bu yönde hareket ederler. Paydaş gruplarının varlığını tanımaya karar
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vermek, bu grupları da itimada layık şekilde faaliyetlere dahil etmek ve / veya onlarla ilişki
kurmak örgüte bağlıdır.

Duruma dayalı paydaşlar

Paydaş grupları, halkla ilişkiler uzmanları tarafından dikkatle izlenmesi gereken sosyal ve
örgütsel dinamiklere göre bir araya gelip, ayrıldıkları için duruma göre değişim
gösterebilirler.

s. 16

Marka bağımlılığı
Nitelik, güven, sorumluluk alma ve belirli bir müşteri ya da herhangi bir paydaş grubunun
örgütle olan ilişkisindeki güç dengesini kapsayacak şekilde anlamı genişlemiş, yerleşik bir
pazarlama terimdir.

Marka denkliği
Bir örgütün tüm sermayesini oluşturan varlıklar söz konusu olduğunda, maddesel olmayan
değerlerden biridir. Genellikle parasal terimlerle ifade edilir. Bu değer, meslektaşlar arasında
yapılan ve parasal değeri, maddesel olmayan göstergelerle ilişkilendirilen anlaşmalar yoluyla
hesaplanır.

Diyalog ve katılım
Bir örgütün paydaş grupları ile olan ilişkileri, paydaşların onaylamaları, katılımları,
girişimleri, ayrılma ve boşanma programlarına göre farklı bir biçimde sınıflandırılabilir. Bir
ilişki iki öznenin birbirini tanıması ile başlar. Bu ilişki, paydaş gruplarının örgütle olan
ilişkilerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları bilgiye erişimleri teşvik edildiği ve ve geri
besleme sağlamalarına (katılım) olanak tanındığı sürece devam eder. Bir örgüt bazen
hedeflerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için paydaş gruplarının bazıları ile doğrudan
diyaloga giremeye, karşılıklı olarak yarar sağlayacak sonuçları bulmak üzere, belirli konular
hakkında görüşmeler yapmaya (yüklenme, vaatte bulunma) karar verebilir. Ancak bu bazı
durumlarda geçerli olmaz ve örgütün, en azından paydaşların katılımlarını sağlamak için
çabaladığı, ayrılık ile boşanma arasındaki zamana benzeyen bir dönem söz konusu olur.

Başarı, ölçme ve değerlendirme
Halkla ilişkiler uzmanlarının başarısı için en önemli ölçüt, (belirlenmiş bir zaman dilimi
içinde, belirli parasal kaynaklar ve insan kaynaklarına yönelik olarak, örgütün hedeflerini
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gerçekleştirme konusundaki elle tutulur, gözle görülür başarısının ötesinde) günümüzde artık
çok miktarda bulunan ve diğer yönetim işlevlerinde kullanılanlardan kesinlikle daha az
olmayan bir ya da daha fazla ölçme ve değerlendirme aracı ile belirlenebilir. Değerlendirme,
niteliksel araçların yaygın olarak kullanılmasını ifade ederken; ölçme, niceliksel araçların
yaygın olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Diğer yönetim işlevlerinde olduğu gibi yeni
hedef, değerlendirmenin ölçme ile bütünleştirilmesidir.

s. 17

İletişimsel konular
İletişimsel bir konu, paydaşlarla olan ilişkilere ve etkili iletişime yönelik olarak, ortalamanın
üzerinde bir bakış açısını ifade eden ve gerektiren bir konudur. Çok yönlülük, çoklu
paydaşlar, gruplar arası bağlantılar

İletişim toplumunun, değer ağlarının ve İletişimsel örgütleri kavramları olan bu terimler,
konuların genellikle çok yönlü olduğunu (belirli bir paydaş grubuna göre farklı bakış açıları
sağladıklarını), çoklu paydaşların olabileceğini (bireyler ve örgütler giderek, paydaşlar,
çalışanlar ve hatta bazen tedarikçiler vb. gibi birbiriyle çıkar çatışması bile yaşayan paralel
paydaş gruplarına ait olmaya başlamışlardır), ve gruplar arası bağlantılar söz konusu
olduğunda, belirli bir diğer etrafında birleşmiş kişilerin de, paralel gruplara dahil olarak farklı
roller üstlenebileceklerini ifade etmektedir. Bunun anlamı, bir değer ağındaki bireyler
arasındaki ilişkilerde bile çatışma olabileceğidir.

İletişim ağları
Günümüzün 7/24 bağlantı sağlayan küresel dünyasında iletişim ağları, çağdaş toplumunun
olduğu kadar, kamusal, sosyal, özel ve bunların bileşkesi olan örgütlerin de temel
bileşenleridir. Misyon, vizyon, değerler, strateji Misyon, bir örgütün kimliğini tanımlar.
Vizyon ise, bir örgütün belirlenmiş zaman çerçevesi içinde yer alma arzusudur. Değerler,
örgütün misyondan vizyona doğru yol alırken bağlı kalmak istediği belirlenmiş davranış
biçimleridir. Strateji, örgütün misyondan vizyona doğru yaptığı yolculukta izlemek istediği
yoldur. İş planı ise, örgütün bu staretejiyi uygulamak üzere tasarladığı faaliyetlere yönelik
adımları tanımlamaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk geniş anlamda iş ve toplum arasındaki çevre, Pazar, iş
yeri ve insan haklarına ilişkin iş stratejileri ve uygulamaları bağlamındaki ilişkiyi anlatır.
Dünya Bankasının 2004’teki tanımına göre, kurumsal sosyal sorumluluk, çalışanlarla,
ailelerle, yerel topluluklarla sürdürülebilir ekonomik gelişimin katkı sağlanmasına yönelik bir
sözdür. Yaşam kalitesini yükseltmek, iş ve gelişimi iyileştirmek amacını güder. Bunun
yanısıra çeşitli sosyal paydaşlar tarafından yönetime yönelik bir izlenim ve sunum oluşturma
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yöntemidir (Jones,&Comfort,2005:47).Kurumsal sosyal sorumluluğun pek çok yararları
vardır: finansal performansın artması, operasyonel maliyetlerin azalması, şirket ve çalışanlar
için

uzun

dönemli

sürdürülebilirlik,

çalışan

sadakat,

daha

iyi

risk

ve

kriz

yönetimi, marka değeri, itibar artış, müşteriler ve ihtiyaçları arasında daha büyük farkındalık
yaratımı bu yararlardan sayılabilir. Pazarlama bağlamında kurumsal sosyal sorumluluk
konusunda Klein ve Dawar, kurumsal sosyal sorumluluğun tüketicinin marka ve ürün
değerlendirmelerindeki rolü üzerinde durmuşlardır. Bronn ve Vrioni ise şirketlerin pazarlama
iletişim aktivitelerinde kurumsal sosyal sorumluluğu nasıl kullandıklarını araştırmışlardır.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, fiyat ve kalite eşit algılandığında pek çok müşteri
sosyal sorumluluğu gerçekleştiren şirketlere ve ürünlere yönelmektedirler. Mohr ve Webb ve
Harris ise, müşterilerin kurumsal sosyal sorumluluk hakkındaki inançlarıyla satın alma
davranışlarının tutarsız olduğunu belirtmişlerdir.
Yapılan araştırmalarda pazarlama uygulayıcıları arasında etik ve sosyal sorumluluğa
atfedilen önem, sosyal yönelimli kurumsal etkinliklerden kaynaklanan pazarlama faydaları
sorgulanmıştır. Kurumsal vatandaşlık kavramının ve uygulamalarının da pazarlama aracı
olarak kullanılmasını tartışmışlardır. Kurumsal vatandaşlık genel olarak, müşteri sadakati
yaratmakta ve şirketlere ürün ve hizmetlerini pazarlamaları konusunda destek vermektedir.
Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk tüketici davranışlarını da olumlu yönde değişime
uğratmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk marka değeri ve bilinirliğini de arttırmaktadır.
Marka imajı ve marka denkliğinin yapılandırılmasında çok önemli bir pazarlama aracı olarak
kullanılmaktadır. Markalar arasındaki farklılıkların öne çıkması ve potansiyel müşterileri
yaratması

açısından

sorumluluk

da

ayrıca

markalaması

önem

finansal

arz

sektör

etmektedir.
içinde

Kurumsal
oldukça

sosyal

önemlidir.

Kurumsal sosyal sorumluluk markalar biçiminde adlandırılmaktadırlar (ibid. ss.48-49).
Şeffalık

ve

sorumluluk
yatırımcılara
bir

yöntem

güvenlirlik

kavramını
ilişkin

olguları

gündemlerine
farklı

gereksinimi

kurumların
almalarını

sorumlulukların
biçiminde

kurumsal
sağladı.

iletişimini

nitelendirildi.

Bu
sağlamak

Kurumsal

sosyal
durum
için
sosyal

sorumluluğa yönelik ortak bir kavrayış olmaması nedeniyle, bu konuyla ilgili raporlamalarda
da tutarlı bir strateji geliştirilememiştir. Sosyal sorumluluğun en belirgin özelliği, doğrudan
kamuya yönelik, reklam amacı güdülmeden kamu çıkarı için yapılmasıdır. Bazı kurumlar,
kendi sosyal politikaları ve etkinliklerini kurumsal web sitelerinde tutarsız kavramlarla
vermeyi seçiyorlar. Örneğin, “iş çevresi ve güvenlik”, “ iş değerlendirme” vb. Konular çevre
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yönetimi çer çevresinde verilebiliyor. Nielsen ve Thomsen’e göre, sosyal sorumluluk genel
olarak
lür.
iç

öncelikle
Ancak

hem

de

artık
dış

hükümetin
kişisel

bir

paydaşlarına

sorumluluğu

kimlik

karşı

olarak

kazanmış

sorumluluklarını

olan

düşünü-

şirketler

yerine

de

hem

getirmektedirler.

Bu

sorumluluklardan kasıt, şirketlerin uzun dönemli olarak kendi değerlerini yaratmalarıdır.
Yatırımcıların perspektiflerine göre, şirketler ne sahiplerine ne de yatırımcılarına karşı dürüst
olmalıdırlar.

Yatırımcılar

şirketi

etkilerler.

mızda,

şirketlerin

şı

sorumlu

hem

Sosyal
de

oldukları

şirketin

eylemlerinden

sorumluluklara

toplumun

bir

daha

parçası

düşünülmektedir.

etkilenir

geniş

olarak

Bu

açıdan
tüm

şekilde

hem

tüm

de

baktığı-

topluma
topluma

karkarşı

sorumluluklarını gösteren şirketler, “iyi kurumsal vatandaşlar” olarak isimlendirilirler.
Carrol’a göre, şirketlerin sahip oldukları rollerin dört boyutu vardır; ekonomik, yasal, etiksel
ve duygusal boyutu “Bu anlamda şirketin hissedarlarına odaklanır. Şirketler hissedarları
düşünmezlerse,

sosyal

bir

olarak

kavram

sorumluluk,
kalır

belirsiz

(Nielsen

ve
&

operasyonel
Thomsen,

olmayan

2006:

29).

İnternet teknolojisi yeni bir kurumsal iletişim çerçevesi ve uygulaması yaratmıştır. Kurumsal
imajların ve kimliklerin kurumların web siteleri üzerinden ve sosyal medya kullanılarak nasıl
oluşturulduğu önem kazanmıştır. Güç yapıları, kurumlar ve hedef kitleleri, sosyal paydaşlar
ve nedya arasındaki ilişkiler farklılaşmıştır.

İnternet enformasyonun alt

yapısını

dönüştürmüştür. Online iletişim stratejileri önem kazanmıştır. Özel ve kamu sektöründe
online

iletişim

stratejilerine

ilgi

artmış,

ancak

yeterli

derecede

uygulanmamış-

tır. Örneğin, çok önemli bir konu olmasına karşın bioteknoloji şirketlerinin online iletişim
stratejileri üzerinde durulmamaktadır. Biyoteknoloji şirketlerinin kullandıkları başlıca
enformasyon kategorileri, World wide web siteleridir. Araştırma sonuçlarına göre, bu online
metinlerin çift işlevi bulunmaktadır. Bunlar, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkilerdir. Her iki
iletişim alanının birlikte kullanımıyla şirketin iletişim hedefleri bütünleştirilir. Şirket profili
içinde,

kurumsal

imaj

nasıl

yansıtılmalı,

kurum

profili,

kurumsal

arka

plan,

şirket bilgileri, hakkımızda vb. bilgiler ne şekilde verilmelidir? Kurumun profili, kimliği ve bu
kimliğin iletişime geçirilme biçimi, kurumsal itibarın yaratılması açısından çok önemlidir
(ibid.

s.29).Van

Marrewijk

ise,

sosyal

sorumluluk

ile

ilgili

hissedarlara

yönelik bakış açısına göre, 5 farklı boyut belirlemiştir; rıza yönlendirmeli, kar yönlendirmeli,
önemsemeye ilişkin, sinerjik ve bütüncül. Freeman ise, hissedarı şöyle tanımlıyor: firmanın
amaçlarının başarısından etkilenen ya da bunu etkileyen kişi ya da gruplardır.
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Freeman’a

göre,

birincil

hissedar

(sosyal

paydaşlardır),

şirkette

meş-

ru çıkarı olandır. Örnek: yatırımcılar, çalışanlar ve müşterilerdir. Rakipler, dağıtımcılar, yerel
toplum,

çıkar

ikincil

sosyal

anlaşılması

grupları,

paydaşlardır.

ve

medya

Hissedar

yönetilmesidir.

yönetimi

Freeman

buna

ve
iç

ve

yönelik

toplum

dış
üç

değişimlerin
farklı

düzey

belirlemiştir: mantıksal düzey, süreçsel düzey ve geçişsel düzey. Kurumun amaçları,
stratejileri

ve

dış

kitlelere

ve

hedef
sosyal

süreçleri

arasındaki

gönderilen

paydaşlar

arasında

tutarsızlık,

mesajlardaki

iletişim

iç

tutarsızlıklar,

sorunları

yaratır.

ve

hissedarlar

Sosyal

paydaş

modeli, şirketin ekonomik sonuçları, dengesi ve gelişimi için kullanılabilir. Ayrıca kurumların
hissedarlara nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili ahlaki ve etiksel nitelikleri bağlamında da
Avrupa

kullanılabilir.
mına

vurgu

komisyonu

yapmıştır.

Bu

da

kurumsal

kavram,

sosyal

şirketlerin

sorumluluk

gönüllü

yaklaşı-

olarak

sosyal

ve çevresel ilgileri ve hissedarlrlarla etkileşimlerini anlatır. Bu anlamda finansal olmayan
raporlamalar, şirketin sosyal ve çevresel konulara yönelik etkinliklerini ve dolayısıyla
şeffaflığı

arttırmayı

amaç-

lar. Sürdürülebilirliği sağlamak için finansal raporlamanın ötesinde sosyal ve çevresel
performans
örgütsel
sosyal

da
iletişimin

çok
en

perspektife

önemlidir.

önemli

yönelik

Çevre

unsurlarından

asıl

konu,

biridir.

iletişimi

Knudsen’e

öncelikleri

kimin

göre,

belirlemesi

gerektiğidir. Genel bir varsayıma göre, çevre, insan hakları vb. Konular doğrultusunda
demokratik olarak seçilmiş temsilciler öncelikleri belirlemelidir. Kurum ve kuruluşların
amacı, karşılıklı beklentileri yönetmektir. Bunu hissedarlarlarla iletişime girerek, belirli
kuralları adapte ederek yapabilirler. Bu kurallar, biçimi, içeriği, şirketin büyüklüğü, hissedar
grupları,

konunun

Organizasyon
alışverişi
gerekir.
önemi
zihninde

karmaşıklığı

ile

müşterileri

sağlamak
Mesaj

için

arasında

yapısının,

iletişim
ilgili

Konularla

sürdürülebilir

tasarımının

sürdürülebilir
kurumla

vb.

için

güvenilir

bağlantılıdır

tutarlı
bir

kaçınılmazdır.
bir

imaj

ve

iletişim

içeriğinin

(ibid.

ve

s.29).

sürekli
ortamı

bir

yaratmak

mesaj

kaynağının

da

müşterilerin

yaratılmasıyla

gerçekleşir.

Bu

Beklentilerin yönetilmesi, açıklık, ilişki inşaasına odaklanma asıl olmalıdır. Herhangi bir
konuda müşterileri ya da hedef kitleyi ikna etme konusunda bazı unsurlar önemlidir:
1.Ele

alınan

konuyu

müşteri

için

kolaylaştırmak.
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desteklemek,

2.Müşterileri

cesaretlendirmek.

3.Müşteri desteğini listelemek. Güvenilirlik oluşturmak. Tüm bunlar iknaya yönelik iletişimi
gerektirirler

(Mee

Kurumsal

itibar

kazanmıştır.

Kurumsal

&

Clewes,

stratejilerinin
itibarın

2004:

sürdürülebilir
kaynağı,

268).

olması

kurumun

önem

kendi

hakkında

olduğu kadar, çalışanlarının ve diğerlerinin kurum hakkında söyledikleri her şey, kurumun
eylem biçimi ve uygulamaya çalıştığı stratejilerdir. İstenilen imaj ve itibarın sağlanabilmesi
için kurumsal liderlerin sürdürülebilir stratejiler geliştirmesi gerekir. Ayrıca ürün ve
pazar stratejilerinin ekolojiye uyumlu hale getirilmesi sürdürülebilirliğin en önemli
unsurlarından biridir. Ekolojiyle uyumlu ürünler için pazar stratejileri, çevreye duyarlı
pazarlarda rekabetçi bir konum elde edebilmek üzere sürdürülebilirlik değişkenleri ile
maliyetlerin, farklılıkların ya da niş stratejilerinin bütünleştirilmesini gerektirir. Bu
sürdürülebilirlik

değişkenleri;

faaliyetlerin

iyileştirilmesini,

tedarikçi ilişkilerini, çalışan/müşteri eğitimini ve grup/toplum etkileşimini içermektedir.
Başarılı küresel liderler, kalite, hizmet ve yenilik konusunda teminat vererek, güvenilirlik
konusunda müşterileri ve tedarikçilerinin gözünde itibar kazanmaya çalışırlar. Örgütsel,
sosyal

ve

doğal

eşitliği

sağlayarak

doğrudan

pazarlama

varlıkları

yönetmeliklere

yönetirler.
ya

da

uyarak

Kurumsal

kişisel

satış,

ve

itibar;
tecimsel

herkes
reklam,

ve

halkla

için

fırsat

promosyon,
ilişkiler

ve

toplum ilişkileri gibi pazardaki tüm ticari faaliyetler ve iletişim sonucunda oluşur. Tüm
paydaşlar, reklam ya da diğer pazarlama iletişimi faaliyetleri ile oluşturulan marka imajından
etkilenirler. Başarılı küresel liderler, elde edilen kârı bireysel ve kurumsal hissedarlara
göstererek,

yatırımın

ve

gelişim

mali

sağlam
beklentilerini

bir

karşılığının

büyüterek

alınmasını

yatırıcıların

sağlayarak

gözünde

itibar

kazanırlar.
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UYGULAMALAR

1. Sürdürülebilirliğe ilişkin örnekler veriniz.
2. Liderlik tiplerine örnekler veriniz.

314

Uygulama Soruları

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

Bu bölümde iletişim ve ilişki değeri bağlamında liderlik, paydaş ilişkileri, sürdürülebilirlik
konuları ele alındı.
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Bölüm Soruları
1. “Örgüt için çok önemli olan dışsal sonuçlardan daha ön plana çıkan
………….. ve programları, kültürel değişim ve dönüşümü harekete
geçirmek ve kolaylaştırmak üzere liderliği elde edebilmek için gerekli olan nüfuzu
temsil eder.” Bu ifadedeki boşluk için en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temsil planı
b) Sürdürülebilirlik politikaları
c) İstatistikleri
d) Görev paylaşımı
e) Paydaş ilişkileri
2. “Örgütler giderek artan oranda, tutarlı ve işlevsel liderlik becerilerini geliştiren
politikaları ve programları belirlemeye ve uygulamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım,
örgüt içinde ya da örgüt için çalışan halkla ilişkiler uzmanları için esas teşkil eden ve
doğal bir roldür.” Bu görüşün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liderlik iletişimi
b) Bilgi paylaşımı
c) Enformasyon
d) Sürdürülebilirlik politikaları
e) Yeniden değerlendirme
3. “Değer ağları içinde ve arasında sürekli olarak değişim gösteren süreçler ve yapılar,
örgütün her zaman değişim yönetimi programları oluşturmasına yol açmaktadır. Değişim
yönetimi, gerçekten işlevsel olursa ve olduğunda, büyük oranda sağlam ve gerçekçi hedefler
ile örgütün hem iç, hem de dış ortaklarını kapsayan iyi bir iletişimle yönlendirilen etkili
ilişkilere dayanmaktadır.” Bu görüşün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duruma dayalı paydaşlar
b) Karar verme süreçleri
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c) Süreç yapı
d) Paydaş grupları

e) Genel durum
4. “Nitelik, güven, sorumluluk alma ve belirli bir müşteri ya da herhangi bir paydaş grubunun
örgütle olan ilişkisindeki güç dengesini kapsayacak şekilde anlamı genişlemiş, yerleşik bir
pazarlama terimdir.” Bu görüşün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka endeksi
b) Marka farkındalığı
c) Marka itibarı
d) Marka denkliği
e) Marka bağımlılığı
5. “Bir örgütün tüm sermayesini oluşturan varlıklar söz konusu olduğunda, maddesel olmayan
değerlerden biridir. Genellikle parasal terimlerle ifade edilir. Bu değer, meslektaşlar arasında
yapılan ve parasal değeri, maddesel olmayan göstergelerle ilişkilendirilen anlaşmalar yoluyla
hesaplanır.” Bu görüşün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka itibarı
b) Marka bağımlılığı
c) Marka denkliği
d) Marka endeksi
e) Marka farkındalığı

Cevaplar: b, a, c, e, c
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6.Rasyonel Boyut Van Marrewijk’e göre sosyal sorumluluk ile ilgili hissedarlara yönelik
bakış açısına göre, 5 farklı boyuttan biri değildir.
a) Doğru (x )

b) Yanlış ( )

7.Kurumun eylem biçimi Kurumsal itibarın kaynaklarından değildir.
a) Doğru ( )

b) Yanlış ( x )

8. Marka denkliği Markanın itibarı ve imajına yönelik algıların değerini ifade eder.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

9.Sunum yapmadan önce alıcı kitle analizi önemlidir.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )

10.Sunum yaparken neden kaynağın güvenilir olması gerekir.
a) Doğru ( x )

b) Yanlış ( )
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