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ÖNSÖZ 
 

Halkla ilişkiler, kamusal alanda daha yüksek bir 

görünürlük oluşturarak, işletmenin, ürünlerini veya 

hizmetlerini tanıtmanın benzersiz bir yolunu temsil 

etmektedir. Turistik ürünleri tanıtmanın ve olumlu bir 

imaj oluşturmanın en etkili yollarından biri halkla 

ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, turizm endüstrisinin tanıtım 

faaliyetle-rinde ve iletişiminde çok önemlidir. Bu 

noktada turizm sektöründe halkla ilişkiler bir 

zorunluluktan daha fazlasıdır.  

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa zamanda 

bütün dünyaya yayılan Koronavirüs 19 işletmeleri de 

etkilemiştir. Dünyayı etkisi altında alan COVID-19 

pandemisi risk ortamını da beraberinde getirmiş ve 

işletmelerin ve insanların yaşam biçimlerinde birtakım 

değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu yeni dünya 

düzeninde özellikle bireylerin seyahat alışkanlıklarında 

birçok değişimin yaşanması beklenmektedir. Bu noktada 

halkla ilişkiler değişimin tetiklediği yeni tutumlara uyum 

sağlama aracı olan değişime giden bir köprü olabilir. Bu 

kapsamda çalışmada halkla ilişkiler genel itibari ile 
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açıklanmış daha sonra ise turizm işletmelerinde halkla 

ilişkiler faaliyetleri açıklanmıştır. Bununla da 

yetinilmeyip araştırma bölümünde Türkiye’de 

yayımlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili 

ortaya konmuş gelecek araştırmalar için çeşitli öneriler 

sunulmuştur.  
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1. GİRİŞ 

Halkla ilişkiler, çalışma alanı ve konusu günümüzün en 

etkin alanlarından ve mesleklerinden biridir. Yakın 

zamana kadar gerektiği önemi görmeyen halkla ilişkiler 

artık tüm kurumlarda ilk kurulması düşünülen departman 

olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Halkla ilişkiler, 

kurumların toplumla ilgili tüm alanlarında geçerli olan, 

organizasyon ve kurumun adeta dışarıya bakan yüzünü 

oluşturan çok yönlü bir çalışma konusudur. Halkla 

ilişkileri güçlü olan kurumlar stratejik anlamda daha 

güçlü olurlar ve rekabette rakiplerinden bir adım daha 

öne geçerler. Onun için kurumlar kendileriyle ilgili 

konularda hem çalışanlarını hem de toplumun diğer 

kesimlerini zamanında doğru bir şekilde bilgilendirmek 

için halkla ilişkileri çok dikkatli bir şekilde organize 

etmek ve yönetmek durumundadırlar.  Bununla beraber 

iki yönlü çabaya dayanan turizm faaliyetleri, ülkeyi 

dışarıda tanıtıp başka mekânlarda tatil yapmak isteyenler 

için çekicilik oluşturma ve gelecek turistlerin 

seçimlerinden memnun kalmalarını sağlamakla 

görevlidirler ki bu bakımdan halkla ilişkiler çalışmaları 

ile sıkı bir iletişim halindedirler. Halkla ilişkiler 
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faaliyetleri, turizm olgusunun yaygınlaşmasında ve 

gelişmesinde önemli işlevleri üstlenen faaliyetler 

bütünüdür. Halkla ilişkiler kavramına yönelik birçok 

farklı görüş olsa da turizm işletmeleri için sanıldığından 

daha fazla önem taşımaktadır.  

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte seyahat 

kısıtlamaların getirildiği, etkinliklerin iptal edildiği ve 

insanların mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda 

uyarıldığı bir süreç başlamıştır. Bireylere ve kurumlara 

belirli sorumlulukların düştüğü bu süreçte iş dünyası da 

bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yeni dünya 

düzeninde halkla ilişkiler anlayışı da değişmektedir. Bu 

aşamada bireyler ve kurumlar halkla ilişkiler 

faaliyetlerini dijital platformlardan üzerinde 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ancak bu yeni düzende 

öncelikle halkla ilişkileri anlamak ve işletmeler açısından 

önemini kavramak kurumlar ve bireyler için kilit rol 

oynamaktadır. Bununla beraber gerçekleştirilen 

çalışmalarda hangi konulara odaklanıldığı hangi 

yöntemlerin kullanıldığı önem taşımaktadır.  
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Gerçekleştirilen çalışmada halkla ilişkiler kavramı 

açıklanmış olup sonrasında ise turizm işletmelerinde 

halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik kavramsal bilgiler 

sunulmuştur. Bununla da yetinilmeyip araştırma 

bölümünde Türkiye’de yayımlanan lisansüstü tezlerin 

bibliyometrik profili ortaya konmuş gelecek araştırmalar 

için çeşitli öneriler sunulmuştur. 
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2. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ  

2.1.Halkla İlişkiler Kavramı  

İçinde bulunduğumuz toplumsal düzenin devamlılığı, 

toplum üyeleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı biçimde 

sürdürebilmesi için birbirlerine duydukları ihtiyaç ve 

karşılıklı bağımlılık durumu bizleri ilişki kavramı ile 

karşı karşıya getirmektedir (Boztepe, 2014, s. 54) Bu 

ihtiyaç ve bağımlılık ilişkinin varlığını zorunlu 

kılmaktadır. Hayatın her alanında karşımıza çıkan 

ilişkiler bizi belirli amaçlara ulaştıran bir araçtır. 

İşletmenin var olan amaçlarına ulaşmasını sağlayan, 

birtakım ilişkileri yöneten ve sağlayan birime halkla 

ilişkiler denilmektedir. 

Literatüre baktığımızda halkla ilişkiler kelimesinin 

karşılığı olarak Fransızca ’da ‘Relations Publiques’, 

İngilizce ’de, ‘Public Relations’ (PR) kavramları 

kullanılmaktadır. Türkiye’de ise, ‘Halkla Münasebetler’ 

daha sonra da ‘Halkla İlişkiler’ şeklinde kullanılmıştır 

(Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016, s. 21). Halkla ilişkiler 

alanına ilişkin olarak yapılan temel bir okuma ile literatür 
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de bir tanım sorunu olduğuna ilişkin genel bir yargının 

varlığının hemen görülmesini sağlayacaktır. Pek çok 

çalışma ise alandaki tanım fazlalığını vurgular ve 

Harlow’un 1970 li yıllardaki 450 farklı halkla ilişkiler 

tanımından bahsettiği çalışmasına göndermeler yapılır. 

Aslında zaman zaman birbiri ile de çelişen 

tanımlamaların da fazlalığı birçok disiplin ve disiplinler 

arası alan için bir sorundur ve bu sorun alanın ya çok 

genç ya da çok köklü olmasından kaynaklanır (Keskin ve 

Özdemir, 2009, s. 19).  

Halkla ilişkilerin kesin bir tanımı olmamakla birlikte çok 

fazla değişik tanımlamalar geliştirilmiştir. Bu 

tanımlamalar işletmelerin çevresinde bulunan farklı 

konumlardaki birimlerle karşılıklı ve anlayışa dayalı iyi 

ilişkiler kurabilmesi anlamında betimleyen tanım, aslında 

işletmelerin halkla ilişkiler olgusuna vurgu yapıp onu 

açıklar ve sınırlarını çizmeye yönelik bir tanım içerir. 

İşletmenin amaçlarına ve ülke düzeyindeki işlevlerine 

uygun düşen bir tanımdır (Kazancı, 2004, s. 244). Yalnız 

halkla ilişkiler sadece iyi niyetle bağ ve iletişim kuran bir 

birim değildir. Çok daha fazla uygulama alanları ve 
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sorumlulukları vardır. İşletmenin büyüklüğüne göre 

halkla ilişkilerin faaliyet alanı da genişler. Küçük bir 

firma ile büyük bir işletmenin halkla ilişkiler birimi 

birbirinden çok farklıdır. Halkla ilişkiler; kurum gazetesi, 

internet, seminerler, toplantılar, basın gibi araçlarla halkı 

firma hakkında aydınlatıp, olumlu imaj, sempati, pozitif 

tutum ve davranış oluşturmayı hedefleyen planlı bir 

iletişim sürecidir. Bir örgütün, çevreyle olan iletişimi, 

işbirliğini sağlayan ve sürdürmesine yardımcı olan bir 

yönetim fonksiyonudur. İşletmeye kazandırdığı olumlu 

imajı sayesinde ürünlerin satışına da destek olur. Bu 

yönüyle halkla ilişkilerin pazarlama bölümünün de bir 

kolu olduğu görülmektedir.  

Halkla ilişkiler, “işletme ve hedef kitlesi arasında çift 

yönlü iletişim, yardımlaşma, anlayış, kabul ve işbirliğine 

dayanan bir ilişki kurmayı ve bu ilişkiyi korumayı 

amaçlayan kurum yönetiminin fikir ve görüşlerinden 

haberdar olmayı ve uygun cevap vermeyi sağlayan; 

kurum yöneticisinin yararına hareket etmesini vurgulayan 

eğilimleri tahmin edilmesini, işletmenin güncel 

değişikliklere ayak uydurmasını sağlayan başlıca araçlar 



 
 13 

olarak araştırma ve birtakım iletişim tekniklerini 

kullanarak gelişim gösteren bir yönetimsel faaliyetler 

bütünüdür”. Tanımdaki temel özellikler kamu yararını 

gözetmek, araştırma tekniklerini kullanmak, çevredeki 

eğilimleri önceden tespit etmek, kurumun değişime ayak 

uydurmasını sağlamak yani değişimi yönetmek ve 

yönetim fonksiyonu olarak vurgulanmaktadır (Geçikli, 

2013, s. 1).  

Geniş anlamda halkla ilişkiler, mal ya da hizmet üreten 

özel ve kamu kuruluşlarla tüketici arasında ilişkiler kuran 

bu ilişkiler sonucu amacına ulaşan iletişim ağırlıklı bir 

faaliyetler bütünüdür. Halkla ilişkiler aslında iletişim 

yöntemidir. Pazarlama iletişiminde rolü olduğu gibi 

kişilerarası ve grup iletişimlerinde de rolü vardır. Kitle 

iletişim araçlarında mesajların yer alması ve 

aktarılmasında önemli bir rol oynar (Odabaşı, 2009, s. 

194).  

Halkla ilişkiler disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. 

Bu nedenle, halkla ilişkiler araştırmacıları ve uzmanlar 

çeşitli disiplinlerden alınan değişik kavram, teknik ve 

araçları kullanmaktadır. Sosyoloji, işletme yönetimi, 
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felsefe, psikoloji, sosyal psikoloji, felsefe ve antropoloji 

gibi disiplinlerden alınan çeşitli teknik ve kavramlarla 

kendi disiplinini oluşturmaya çalışmaktadır. Yöneten ve 

yönetilenin var olduğundan beri ortaya çıktığı varsayılan 

halkla ilişkiler 20. yüzyılda kendini göstermeye 

başlamıştır. Bu yüzyılda, bağımsız bir disiplin olma 

çabası içinde bilimsel araştırmalara ağırlık verilirken, 

ölçme, değerlendirme ve geliştirme üzerine yoğunlaşıp 

ve modeller geliştirilmiştir. Bilim insanları ve 

uygulayıcılar halkla ilişkiler kavramını tanımlarken, 

uzmanlarına da farklı unvanlar yüklemiştir. Bazen ne 

yaptığı değil, ismi konusunda bile tereddütler yaşanmıştır 

(Geçikli, 2013, s. 1). 

 Günlük konuşmada halkla ilişkiler sözcüğünü sıklıkla 

duyarız. Ancak işletmede var olan halkla ilişkiler birimi 

sözcük anlamından çok daha fazlasıdır. Derin ve köklü 

bir birimin genel adıdır. Halkla ilişkiler, örgütün 

amaçlarına ulaşmasına yardım eden bir yönetim 

fonksiyonudur. Örgütün çevreye uyumunu sağlarken aynı 

zamanda vizyon ve misyonunu da gerçekleştirmesine 

olanak sağlar. Halkla ilişkiler birimi, toplumun 



 
 15 

beklentileriyle örgütün amaçları arasında uyum 

sağlayarak ve olumlu ilişkiler geliştirerek örgütün 

çalışanları ve çevre arasında güçlü ilişkiler ve bağlantı 

kurulmasını sağlar.  

Günümüzde halkla ilişkiler, gerektiği zaman kişisel imaj 

ve belirli bir toplulukta oluşması istenen fikir; 

gerektiğindeyse belirli bir ürün ve hizmet için oluşmuş 

düşünceleri ve tercihleri değiştirmek için kullanılan, 

tutundurma karması unsurları ile uyum içinde 

yürütülmesi gereken bir dizi iletişim faaliyeti olarak 

kabul edilebilir (Alikişioğlu, 2009, s. 21). İşletmenin var 

olan olumsuz imajını yıkmak, olumsuz özelliklerini 

törpülemek, en aza indirmek ve yok etmeye uğraşmak 

halkla ilişkilerin görevidir. Bunu yerine getirmek için 

bilgi akışını çok iyi yapması, insanları tanıması ve 

etkileyebilmesi gereklidir. Halkla ilişkiler kişi veya 

örgütün amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olurken, 

tüketici, çalışanlar, dağıtıcıdan tutun örgütün tüm 

birimleri bu amaç konusunda hemfikir olmalıdır. Üst 

yönetimden alt birimlere kadar örgütte faaliyette bulunan 
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herkes bu amaca hizmet etmelidir ve sorumluluk sahibi 

olmalıdır.  

Fortune Dergisine göre halkla ilişkiler, Halk tarafından 

onaylanan iyi performanslardır, çünkü bu şekilde iyi bir 

iletişim sağlanmış demektir (Ülger, 2003, s. 7). Halk ile 

işletme arasında sağlam bir bağ kurulması halkla ilişkiler 

biriminin görevini yerine getirebilmesi için ilk adımdır. 

Kurulan bu bağ ve etkin iletişim örgütün amaçlarına 

ulaşmasında son derece etkilidir. Sıkça ele alınan diğer 

halkla ilişkiler tanımlamaları şöyledir (Gürüz, 1993, s. 2): 

• Halkla ilişkiler, hedef kitlenin ne tür mal ve 

hizmetleri sevip sevmediğini öğrenip ona göre 

hareket etmek için birtakım planlamaların 

yapılmasıdır. Halkla ilişkiler, belirlenmiş birtakım 

hedef kitlenin beklentilerini karşılaması için planlar 

yapar ve bu alanda iletişim kurar. 

• Yöneticiliğin, hedef kitlenin davranışlarını 

belirleyen ve beklentilerini anlayan, kişi ya da 

işletmelerin politikalarını ve davranışlarını kamu 

yararıyla bağdaştıran bu anlamda hedef kitlenin 
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desteğini almak için birtakım iş programı oluşturup 

uygulayan yanıdır.  

• Halkla ilişkiler, bir işletmeyi müşterilerine, 

çalışanlarına, bağlantılı olduğu kişilere sevdirebil-

me ve saydırabilme sanatıdır.  

• Halkla ilişkiler, duygu ve düşüncelerin, işletme 

politikalarına uygun sonuçları yaratabilmesi için 

çeşitli gruplara ustaca aktarılması, uygun iletişim 

tekniklerinin kurulumun gerçekleşmesidir. 

• Halkla ilişkiler işletmeyle onun grupları arasında 

karşılıklı anlayış, işbirliği ve hedeflerin elde 

edilmesi için kurulan planlı bir iletişim şeklidir. 

Asna ise, “halkla ilişkileri özel ya da tüzel kişilerin 

belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup 

geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere 

yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön 

vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri 

sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir 

yöneticilik sanatıdır.” şeklinde tanımlamıştır.  

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=9dc25762444fcf326905bc53a599b4a40467d654dc1af36629a848cea680c1263f45f389e9a2f2615917eb82eda2326e0b86cb8af47c785b4745e50f9f317a11&dsc=1&node=2022&id=2006&source=2069913929


 
18 TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Buradaki tanımda, halkla ilişkilerin kurumlar ve hedef 

kitleleri arasında önceden oluşturulmuş; beğenilen 

ilişkileri sürdürmek amacıyla planlı, programlı çalışmalar 

yürüttüğü ifade edilmektedir (Geçikli, 2013, s. 3). 

Aslında burada vurgulanan bir özellik de kurulan 

iletişimin dürüstlüğe ve güvene dayanan, inandırıcılığı 

yüksek, başarılı bir iletişim olduğu ve kuruma olumlu 

imaj kazandırma sanatının halkla ilişkiler birimine ait 

olduğudur.  

Edward Beynars’a göre halkla ilişkiler; bir nedene, bir 

eyleme, harekete veya kuruma kamu desteği sağlamak 

amacıyla bilgi yolu ile yapılan girişim ve ikna faaliyetidir 

(Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016, s. 22). Halkla ilişkiler 

birimi alıcı ile satıcı arasındaki problemlere alternatif 

çözümler sağlayan, alıcıyı ikna ederek satışın önündeki 

engelleri kaldıran, bu yönde çalışmalar ve faaliyetler 

yürüten bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler 

birimi olmadan işletmenin varlığını devam ettirebilmesi 

mümkün değildir. Küçük ve büyük işletmelerin 

kendilerine göre kurum içi veya kurum dışında iletişimi 
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sağlayan, işletmenin hayati görevlerini yerine getiren 

mutlaka bir birimi vardır.  

2.2. Halkla İlişkilerin Genel Özellikleri  

Tanımlar ne kadar birbirini tekrarlar nitelikte olsa da 

halkla ilişkilerin kapsamlı ve ayrıntılı anlaşılması için 

literatürdeki farklı tanımlamalara yer verdik. Bu 

tanımlamalarda halkla ilişkilerin genel özellikleri de 

görülmektedir. Şu an için en çok kabul edilen halkla 

ilişkiler yaklaşımlarından biri, 1978 de Mexico City’de 

yayınlanan Meksika Beyannamesi’dir. 31 ülkeden gelen 

halkla ilişkiler uygulamacıları altına imza atarak şu 

açıklamayı yapmıştır (Alikişioğlu, 2009, s. 25): “Halkla 

ilişkiler; hem organizasyonlara hem de kamu çıkarlarına 

hizmet eden faaliyetlerdir. Bu faaliyetler mutlaka 

planlanmış olmalıdır ve bir yönetim süreci içinde bir 

lider bulunmalıdır. O an üzerinde çalışılan araştırılan 

insan ve sistemle ilgili eğilimleri vardır. Bunların analiz 

edilerek sonuçlarının belirlendiği bunlar yapılırken de 

sanat ve sosyal bilimlerin kullanıldığı bir süreçtir”.  
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Halkla ilişkileri tanımlarken hatırlanması gereken anahtar 

kavramlar şu şekildedir: (Geçikli, 2013, s. 4-5)  

1. Tasarlanmış: Halkla ilişkiler bilerek ve isteyerek 

yapılan bir faaliyettir. Etkilemek, yönlendirmek, 

anlayış kazanmak, bilgi sağlamak ve faaliyetlerden 

etkilenenlerden gelen tepkileri almak için önceden 

tasarlanır. 

2. Planlı: Halkla ilişkiler planlanan ve organize 

edilen bir faaliyettir. Kısa vadeli değil uzun vadeli 

ve düzenli faaliyetleri kapsar. Problemlere 

alternatif çözümler sunar. Araştırma ve analizi 

içeren sistematik bir çalışmadır.  

3. Performans: Halkla ilişkiler faaliyetleri gerçek 

performansına ve politikalarına dayandırılmaktadır. 

Eğer bir kurum, toplumun ilgisine beklentisine 

duyarlı değilse, halkla ilişkiler çalışmasıyla iyi 

niyet ve destek oluşturmak mümkün olamaz. 

4. Kamu Yararı: Halkla ilişkiler faaliyetleri kurumla 

hedef kitlesi arasında karşılıklı yarar sağlamalıdır. 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=487&dsc=1&dn=93b9dd02720ccf7c9b13528e12867f902a75991847cb13ee676fca6e8b655c8d63145e80e83ce38c93d644d59d8037a738636165c75be1dea036d4e102620037&id=4333&source=38742815
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=487&dsc=1&dn=93b9dd02720ccf7c9b13528e12867f902a75991847cb13ee676fca6e8b655c8d63145e80e83ce38c93d644d59d8037a738636165c75be1dea036d4e102620037&id=4333&source=38742815
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=487&dsc=1&dn=93b9dd02720ccf7c9b13528e12867f902a75991847cb13ee676fca6e8b655c8d63145e80e83ce38c93d644d59d8037a738636165c75be1dea036d4e102620037&id=4333&source=38742815
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=4340&source=38742815&node=487&dsc=1&dn=a7614a984ebea452c36c80a501def4a09d977e13cf97562f8dba1b04ad5c176f48cbee239367fbac2a90a052b155913256499268ce9d00be68e3fccbb2241d9e
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=4340&source=38742815&node=487&dsc=1&dn=a7614a984ebea452c36c80a501def4a09d977e13cf97562f8dba1b04ad5c176f48cbee239367fbac2a90a052b155913256499268ce9d00be68e3fccbb2241d9e
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?source=38742815&id=4341&node=487&dsc=1&dn=c8987a7dd41c6d85cf50ade9db024b66ec55b8ad545becf4182e45ee3d7bbbfd8f32f7f27f648b36291a9e57634eb6d0e2ec677b31446ce7d88992302ce2c73b
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?source=38742815&id=4341&node=487&dsc=1&dn=c8987a7dd41c6d85cf50ade9db024b66ec55b8ad545becf4182e45ee3d7bbbfd8f32f7f27f648b36291a9e57634eb6d0e2ec677b31446ce7d88992302ce2c73b
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?source=38742815&id=4341&node=487&dsc=1&dn=c8987a7dd41c6d85cf50ade9db024b66ec55b8ad545becf4182e45ee3d7bbbfd8f32f7f27f648b36291a9e57634eb6d0e2ec677b31446ce7d88992302ce2c73b
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?source=38742815&id=4341&node=487&dsc=1&dn=c8987a7dd41c6d85cf50ade9db024b66ec55b8ad545becf4182e45ee3d7bbbfd8f32f7f27f648b36291a9e57634eb6d0e2ec677b31446ce7d88992302ce2c73b
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?source=38742815&id=4341&node=487&dsc=1&dn=c8987a7dd41c6d85cf50ade9db024b66ec55b8ad545becf4182e45ee3d7bbbfd8f32f7f27f648b36291a9e57634eb6d0e2ec677b31446ce7d88992302ce2c73b
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5. Çift Yönlü İletişim: Halkla ilişkilerde kurumdan 

bilgilerin alınmasının yanı sıra hedef kitleden gelen 

geri bildirimler de önem arz eder. 

6. Yönetim Fonksiyonu: Halkla ilişkiler üst yönetimin 

karar verme sürecinin bir parçası olmaktan çok 

daha 

etkilidir. Halkla ilişkiler uzmanı karar almakta sade

ce bilgi vermeyi değil, danışmanlık yapma, temsil 

ve arabuluculuk görevini de yerine getirir. Halkla 

ilişkiler iki yönlü iletişim kuran, güven veren, 

dürüst ve doğru bilgilendiren, sabırlı ve istikrarlı 

çalışan, geniş sorumluluk sahibi, kurum imajından 

sorumlu, planlı ve programlı çalışmalar yapan bir 

birimdir. Bu çalışmaların temelinde fayda unsuru 

vardır. Halkla ilişkiler birimi işletmenin verimli ve 

etkin çalışabilmesi için verilen uğraşların 

sağlandığı bölüm olması ile birlikte çevreye, yaşam 

biçimine uyumu sağlamakla ve en gerekli olan 

iletişim rolünü üstlenmekle görevlidir. İşletme için 

olmazsa olmaz faaliyetleri gerçekleştirdiği için 

kurumun vazgeçilmez birimidir. 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?id=1080&source=1864183833&dn=f406cb1811786a216242c5eefdb394dc3e599e8c6fd85ca61a164e2b0f35357bdfe7c8a3efa9bb73c987c622b9f8f2ab350426c165f4cf57ae494b8dfc97a416&dsc=1&node=2209
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2.3. Halkla İlişkilerde Temel Amaçlar 

Halkla ilişkiler biriminin amacı işletmenin amaçlarıdır. 

Örgüt içinde ve dışındaki iletişimi sağlayarak örgütün 

amaçlarına ulaşmasını sağlayan halkla ilişkiler; başarılı 

bir işletmenin olmazsa olmaz unsurudur. Temel amacını 

yerine getirebilmesi için yardımcı alt amaçların 

gerçekleşmesi gerekir. Bu alt amaçlar birkaç şekilde 

yorumlanmıştır. Amerikan Halkla ilişkiler Örgütü 

(PRSA) halkla ilişkiler kapsamındaki etkinlikleri ve bu 

etkinlikler çerçevesindeki amaçları şöyle özetlemektedir 

(Geçikli, 2013, s. 5): 

1. Halkla ilişkiler, bir kurumun yönetimince planlanan 

ve desteklenen programları içerir. 

2. Halkla ilişkiler kurumun iç ve dış çevresinde 

bulunan çeşitli halk grupları ile ilgilidir. 

3. Halkla ilişkiler yönetimin, kurumun kamuoyundaki 

imajını belirlemesine yönelik politikaları 

oluşturmasına ve kurumun itibarını yönetmesine 

yardımcı olur. 
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4. Kurum ve hedef kitlesi arasında çift yönlü olarak 

iletişim kurar ve devamlılığını sağlar. 

5. Etkinlikler sonucunda kurum içinde ve dışında 

kanaat, tutum ve davranışlarda etkileme, 

yönlendirmeyle değişim sağlamayı hedefler.  

6. Kurum ve hedef kitlesi arasında yeni ilişkiler kurar 

ve sürdürülmesini sağlar.  

Halkla ilişkilerin temel işlevleri şöyle de sıralanabilir 

(Çoroğlu, 2002, s. 177): 

• Kuruluşun ilgili olduğu kitlelerin tutumlarını 

araştırmak, ölçmek, değerlendirmek ve 

yorumlamak  

• Kuruluşun ürün, politika ve personelinin kabulü ve 

kitlelerin anlayışının artırılması amacıyla amaçların 

tanımlanmasında yönetime yardımcı olmak  

• İlgili kitlelerin ihtiyaç, çıkar ve hedeflerini 

kuruluşun amaçlarıyla eşleştirmek  
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• Kitlelerin anlayış ve kabulünü kazanmak 

için bir program geliştirmek, uygulamak ve 

değerlendirmek  

Halkla ilişkilerin en önemli amacı, işletmenin bulunduğu 

çevre ve yaşam biçimine göre en etkin ve verimli 

çalışabileceği duruma gelmesidir. Bu halkla ilişkilerin 

varoluş nedenidir. Halkla ilişkiler görevini yerine 

getirmek için birtakım faaliyetler ve uygulamalar yapar. 

Halkla ilişkiler uygulamalarının da kurumla hedef kitle 

beklentilerini karşılamak ya da beklentilerin üzerine 

çıkmak için programlar ve girişimler tasarlama yolu ile 

hedef kitlelerin gereksinimlerini tatmin etmeye 

odaklanması gerekmektedir. Hedef kitlelerin gereksinim 

ve beklentilerini dikkate alarak tasarlanan halkla ilişkiler 

çabalarının kurumlarla hedef kitleler arasında olumlu 

ilişkilerin oluşturulmasında pekiştirilmesinde katkı 

sağlayacağı söylenebilir (Boztepe, 2014, s. 54). 

Halkla ilişkilerin bir işlevi de, yapılan işlerden halkın 

haberdar olmasını sağlamak, yönetimi de halk konusunda 

bilgilendirmek, böylelikle toplumun farklı kesimlerinin 

isteklerinin yönetimce öğrenilmesini sağlayarak ve bu 
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isteklerin değerlendirilip eylem ve faaliyete 

dönüştürülmesine önayak olmaktır. Yönetimsel 

fonksiyon olması bu işlevinden kaynaklanmaktadır. Mal 

veya hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan her 

işletmenin, halkla ilişkiler faaliyetlerinde büyük oranda 

fayda sağlaması beklenir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

örgüt kamularına sağlayacağı faydaları şu şekilde 

sıralayabiliriz (Ertürk, 2010, s. 91): 

• Halkla ilişkiler yönetimi çalışmaları sayesinde 

halkın düşünce ve beklentilerini örgüte ulaştırma 

olanağı sağlanır.  

•  Halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde kamu yararı 

doğrultusunda ilişkiler yumuşatılarak, birey ve 

gruplar arasında uyum sağlanması sağlanır. 

•  Halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde bireylerin 

yaşamlarını etkileyen konuların değişik yönlerden 

haberdar olmalarını sağlar. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin çevreye sağladığı 

faydaların yanı sıra örgüte de sağladığı yararları da şöyle 

sıralayabiliriz: (Ertürk, 2010, s. 91) 
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• Halkla ilişkiler faaliyetleri mal veya hizmetlerin 

tanıtımında yardımcı olur. 

• Halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde örgüt olumlu 

bir imaj ve saygınlık elde eder.  

• Halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde kurucuların, 

üyelerin, hissedarların ve çalışanların desteği 

sağlanmış olur.  

• Çeşitli grupların örgüte yönelik tutumları öğrenilir.  

• Kaliteli personelin örgüte katılımı sağlanır. 

• Örgütün siyasal iktidarla iyi ilişkiler kurarak 

sürdürülmesi sağlanır.  

• Yönetsel politikaların oluşturulmasına katkı 

sağlanır. 

• Belirli konular hakkında topluma bakış açısı 

kazandırılmış olur.  

• Örgütsel ve çevresel değişimin yönünü belirlemek 

mümkün olur.  
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• Olası krizlerin öngörülmesi ve bunların aşılmasına 

yönelik politika ve stratejiler geliştirilmesi 

mümkün olur. 

Topluma ve örgüte birçok fayda sağlayan halkla ilişkiler 

birimi bu amaçlarına belirli araştırma ve analizler sonucu 

yaptığı faaliyetler ve çalışmalarla ulaşır. 

2.3.1. Temel Halkla İlişkiler İlkeleri 

Halkla ilişkiler biriminde çalışan uzman ya da personelin 

temel halkla ilişkiler ilkelerini bilmeleri ve uygulamaları 

son derece önemlidir. Halkla ilişkiler biriminin 

geliştirilmesi, dünya standartlarına ulaştırılması ve iyi bir 

standartta birimin işleyişinin devamlılığı açısından 

uyulması gereken ilkeler şunlardır (Örücü, 2013: 447):   

• Çift yönlü ilişki kurabilme, 

• Doğru ve net bilgilendirme, 

• İnandırıcılık, 

• Sabırlı çalışma, 

• Yaygın sorumluluk, 
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• Tekrarlama ve süreklilik 

2.3.1.1. Çift Yönlü İlişki Kurabilme 

İşletmeler hedef kitlenin düşüncelerini öğrenme ve 

beklentileri doğrultusunda mal ve hizmet üretip 

pazarlamak amacıyla yaptıkları araştırmalarının 

sonuçlarını öğrenmek isterler. Bu ilke ile işletmeler bir 

yandan hedef kitleye tanıtım yapar bir yandan da pazarın 

yeni trend ve hedef kitlenin fikrini alma amacı güderler. 

2.3.1.2.Doğru ve Net Bilgilendirme 

Halkla ilişkilerin temeli iletişimdir, iletişim doğru ve net 

olduğu sürece kitleler işletmeleri dikkati alır. İşletmenin 

her alanında dürüstlük prensibinin benimsenmesi ve 

bunun yansıtılması işletmeleri unutulmaz kılar ve bir süre 

sonra hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa o alanda 

bilinen bir marka haline gelme olanağı bulur. 

2.3.1.3.İnandırıcılık 

Halkla ilişiler yönetimin en önemli ilkelerinden olan 

inandırıcılık her firma için mümkün olmamaktadır. 

Sektöründe bilinen ve en iyisi kabul edilen kuruluşun 
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kitlelere ulaştırdığı mesajın etkisi ile itibar sağlayamamış 

ya da daha az tanınmış kuruluşun kitlelere ilettiği mesajın 

etkisi bir olmayacaktır.  

2.3.1.4. Sabırlı Çalışma 

Halkla ilişkiler içinde yönetim ve iletişimi barındırdığı 

için ve halka hitap ettiği için sabırlı olmak işletmeler için 

önemli bir kuraldır. Tanınırlığı arttırmak, itibar sağlamak, 

marka yaratmak, sektörün önde gelen isimlerinden olmak 

için sabırlı olmalı ve çalışmaları sabırlı bir şekilde devam 

ettirmelidir. 

2.3.1.5. Yaygın Sorumluluk 

Halkla ilişkiler işletmenin her alanında varlığını gösterir. 

Bu nedenle işletmenin her biriminde iletişim ve halkla 

ilişkiler konusunda tüm yönetici ve çalışanların 

eğitilmesi gerekir. İşletmenin vaat ettikleri ile eylemleri 

arasında tutarlılık işletmenin en önemli sorumlulukları 

arasındadır.  
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2.3.1.6. Tekrarlama ve Süreklilik 

Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve verilmek istenen 

mesajların kalıcılığını sağlayabilmek için tekrarlama 

yöntemi kullanılmalıdır. Rekabet ortamında işletmenin 

faaliyetlerinin kolay hatırlanması ve hedef kitlelerde yer 

etmesi açısından pazarlama ve reklam teknikleri ile 

gündemde tutulması son derece önemlidir. 

2.4. HALKLA İLİŞKİLERİN 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ VE ÖNEMİ  

Organizasyonun (örgütlenme) en bilinen tanımı; bir 

işletmede yapılacak işler, bu işleri yapabilecek kişiler 

ve yatay -dikey ilişkilerin bütünüdür. (Sabuncuoğlu, 

2010, s. 107) Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerine 

getirilmesi ya kurum içinde bir halkla ilişkiler 

bölümünün olması ile ya da dışarıdan bir halkla ilişkiler 

kurumundan anlaşma yaparak sağlanmaktadır.  

Kurum içerisindeki halkla ilişkilerin örgüt içindeki yeri 

nasıldır ve nasıl olmalıdır? Örgüt içindeki halkla ilişkiler 

biriminin işletme içindeki yeri ve önemini belirlemede 

birtakım öğeler vardır. Bu öğeler halkla ilişkilerin 

geçmişten günümüze kadar gelişimi, karşılaşılan 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=2474&dsc=1&dn=b61ad1e0b0f54e8572fd37392013301dd4fa9073ded308f47de6764a0f1b709f48f99bce7b10f6b6ebecb415f5ba1b0df5f98145f7df2c92a1598a7e66eba669&source=2100589136&id=1573
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=2474&dsc=1&dn=b61ad1e0b0f54e8572fd37392013301dd4fa9073ded308f47de6764a0f1b709f48f99bce7b10f6b6ebecb415f5ba1b0df5f98145f7df2c92a1598a7e66eba669&source=2100589136&id=1573
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=2474&dsc=1&dn=b61ad1e0b0f54e8572fd37392013301dd4fa9073ded308f47de6764a0f1b709f48f99bce7b10f6b6ebecb415f5ba1b0df5f98145f7df2c92a1598a7e66eba669&source=2100589136&id=1573
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problemler, sorumlu personelin kişisel 

özellikleri, çalışma alanı ve diğer yöneticilerin kişilikleri 

olarak sayılabilir (Ertekin, 2000, s. 74). Bunun dışında 

örgütün özellikleri, büyüklüğü, ürünün, hizmetin 

özellikleri halkla ilişkiler birimini de etkilemektedir. 

Kurum imajından her türlü hedef kitleyle iletişimin 

kurulması ve sürekliliğinin sağlanması gibi geniş 

görevler üstlenen halkla ilişkiler biriminin oluşturulması; 

işletmenin büyüklüğüne, yöneticilerin halkla ilişkiler 

birimine verdiği öneme, işletmenin halkla ilişkiler 

biriminin gerekliliğine duyduğu öneme bağlıdır 

(Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016, s. 83). 

Küçük işletmeler için halkla ilişkiler pazar alanının daha 

dar oluşu sebebi ile hedef kitleleri ile sorun yaşamazlar. 

İşletmenin aynı zamanda yöneticiliğini üstlenen işletme 

sahibi hedef kitlelere ulaşma sorumluluğunu kendi 

üstlenir. Orta büyüklükteki işletmeler için halkla ilişkiler 

birimi küçük işletmelere göre daha düzenli bir yapıya 

sahiptir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sürdürülebilmesi 

için işletme birimlerinden pazarlama ya da personel işleri 

birimine bağlı çalışanlarca yürütüldüğü görülür. Büyük 
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işletmeler için ise durum profesyonelleşebilmektedir. 

Kendi bünyesinde oluşturulan halkla ilişkiler birimi ya da 

bağımsız halkla ilişkiler desteği alınarak işletmenin 

faaliyetleri sürdürülür (Sabuncuoğlu, 2010, s. 107-108). 

İşletme büyüdükçe faaliyet alanı genişlediği için 

yapılacak işlerin ve sorumlulukların artması, işletmeyi 

dışarıdan bir halkla ilişkiler yardımının almasını zorunlu 

kılar. Büyük işletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerine 

daha fazla önem vermesi gerekmektedir. 

İşletmenin büyüklüğü baz alınarak halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin farklı bir birim tarafından yönetilmesini 

gerektiren işletmelerde, bu birimin üst düzeyde yer 

alması, yöneticinin de bu birime bağlı olarak genel 

müdür ya da yönetim kuruluna karşı bir 

sorumluğunun olması gereklidir. Büyüklüğü ne olursa 

olsun bütün işletmelerin halkla ilişkiler çalışmalarına 

değişen ve gelişen iş ortamından olumsuz etkilenmemek 

adına önem vermesi gerekir (Geçikli, 2013, s. 68).  

Halkla ilişkiler birimi örgüt içerisinde görevlerini etkin 

olarak yapabilmesi ve alt yönetimle üst yönetimin 

kararlara uyması, sorumlulukları yerine getirmesi 
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açısından yönetim bölümünde olmalıdır. Yani halkla 

ilişkilerin örgüt içerisindeki yeri üst kademedir. En üst 

yöneticiye yakın bir konumda bulunması halkla 

ilişkilerin biriminin yararına dolayısıyla işletmenin 

yararına olacaktır. Halkla ilişkilere verilen statü diğer 

çalışanlara karşı, halkla ilişkilere verilen önemi ve 

yetkinlik derecesini gösterir. Bu yetkinlik ve statü halkla 

ilişkilerin işlerini daha iyi yapabilmesi için önündeki 

engelleri kaldırmaya yöneliktir. Daha etkin çalışabilmesi, 

amaçlarına ulaşabilmesi için kurum içindeki tüm 

çalışanların bu amaca hizmet etmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak halkla ilişkiler birimine gereken önemin 

verilmesi işletmeyi daha ileriye taşıyacak ve her anlamda 

gelişmesini sağlayacaktır.  
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2.5. HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN 

ÖRGÜTSEL YAPISI 

2.5.1. Halkla İlişkiler Biriminin Genel 

Organizasyon İçindeki Yeri 

Rekabet ortamında işletmeler ürün farklılaştırma, ürün 

geliştirme, çalışanlarında uzmanlaşma gibi birçok farklı 

şekilde işletmelerini daha iyi bir konuma getirebilmek 

için çaba harcarlar. Bu çabalar özellikle orta ve büyük 

ölçekli işletmelerde son zamanlarda halkla ilişkiler birimi 

ve haberleşme birimleri arasında da uzmanlaşmanın 

gerekliliğini hissettirmiş ve işletmeler bu alanda olan 

ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Halkla ilişkilerin 

biriminin genel işletme içindeki önemi her birimi 

etkilemektedir. Her işletmede farklı bir birimin başarısını 

halkla ilişkiler birimi de etkilemektedir. Halkla ilişkiler 

bu aşamada hedef kitleyi iyi anlayabilmeli ve geri 

dönüşleri doğru bir şekilde değerlendirebilmedir. 

2.5.2. Örgüt Yapısı Olarak Halkla İlişkiler 

Örgütleme, bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi 

için gerekli olan imkanların sağlanması, bunların belirli 

bir sıralama ile yerine getirilmesi ve çalışanlar ile 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=31039353ac63bff78fa644200cdf97af67e6404c17221ceb0d81ff1e56214c93ec4016ff48c13d34052fa7172be7b96b0155366650bf4b0da7bc3bb697b37800&dsc=1&node=2474&id=4014&source=1761113024
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birimler arasında yetkilerin ve görevlerin dağılımının 

yapılması diye tanımlanabilir. Örgütleme aynı zamanda 

organize etme ve teşkilatlandırma anlamlarına da 

gelmektedir. Dolayısıyla iyi bir halkla ilişkiler için iyi bir 

örgütlemenin varlığı mühimdir. Örgütleme olmadan 

yapılan işler dağınık ve belirsiz olur. Dağınıklık ve 

karmaşık sistemlerde kaosa sebebiyet verir ve hedefe 

varmak da bir o kadar zorlaşır. Örgütleme amaca 

ulaşmada kolaylık sağlayan bir işlev görür.  

Halkla ilişkilerin örgütsel yapısı gerçekleştirmeye değer 

bir amacın varlığı ile oluşturulur. Örgütsel yapının 

sağlam olması sistemli ve düzenli olması amaca ulaşmak 

için ilk basamaktır. İşletme içinde önemli bir birim olan 

halkla ilişkiler çok geniş bir alanda faaliyet 

göstermektedir. Buda bu birimde çalışmaların disiplin ve 

zorluk dereceleri konusunda bize bilgi verir. Halkla 

ilişkilerin örgütsel yapısı işletmenin faaliyet gösterdiği 

alan, hedef kitle, işletmenin büyüklüğü, çalışan sayısı, 

rekabet edilirlikteki yeri ve işletmenin çevresine bağlı 

olarak farklı bir örgütlenme gösterebilir. Her işletmeye 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=31039353ac63bff78fa644200cdf97af67e6404c17221ceb0d81ff1e56214c93ec4016ff48c13d34052fa7172be7b96b0155366650bf4b0da7bc3bb697b37800&dsc=1&node=2474&id=4014&source=1761113024
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?dn=31039353ac63bff78fa644200cdf97af67e6404c17221ceb0d81ff1e56214c93ec4016ff48c13d34052fa7172be7b96b0155366650bf4b0da7bc3bb697b37800&dsc=1&node=2474&id=4014&source=1761113024
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tek tip bir halkla ilişkiler birimi modeli oluşturmak 

imkansızdır (Örücü, 2013: 452). 

Sabuncuoğlu’na göre halkla ilişkilerde örgüt kültürü 

kavramı siyasi gelişmelerdeki değişikliklerden 

etkilenerek parti liderlerine, işletmelere ve iş dünyasına 

olan güvensizlik ile çevresel ve ekonomik sorunların 

etkili olduğunu söylemektedir (Sabuncuoğlu, 2010: 44). 

Her örgütsel yapıda olduğu gibi halkla ilişkilerdeki 

örgütsel yapıda çevresel koşullardan etkilenmektedir.  

2.5.3. Örgüt İçi ve Dışı Halkla İlişkiler Biriminin 

Avantaj ve Dezavantajları 

Halkla ilişkiler desteği örgüt içinde kurulmuş bir 

birimden alınabileceği gibi örgüt dışında kurulmuş halkla 

ilişkiler birimlerince de alınabilmektedir. Buda akıllara 

bu durumların yaratacağı avantaj ve dezavantajları 

getirmektedir.  
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2.5.3.1. Örgüt İçinde Kurulmuş Halkla 

İlişkiler Biriminin Avantaj ve Dezavantajları 

Örgüt bünyesinde bulunan halkla ilişkilerin avantajlarının 

dezavantajlarından fazla olduğunu söyleyebiliriz. Örgüt 

içinde bulunan halkla ilişkiler birimi çalışanları o işletme 

bünyesinde bulunduğundan işletme vizyon ve misyonunu 

daha yakından tanıyor olmakta ve bu anlamda daha fazla 

olumlu etkileri olmaktadır. İşletmeye olan sadakatı daha 

fazladır. Hizmette olan ivedilik ve süreklilik en önemli 

avantajlarındandır. Daha ekonomik olabilmekte ve 

birimler arası farklı görev ve yetkiler alabilmektedirler. 

Farklı birimlerle olan kolay işbirliği sayende iş yükü 

azabilmektedir. İşletme yöneticileri ya da diğer birim 

çalışanları daha kolay halkla ilişkiler birimine 

ulaşılabilmektedir. Faaliyet gösterdikleri alan hakkıda 

daha fazla bilgi sahibi olduğundan hedef kitleye karşı 

daha net ve doğru mesajlar iletibilirler. 

Örgüt bünyesinde bulunan halkla ilişkilerin 

dezavantajları ise örgüt içinde objektif olamamaktan 

kaynaklanan bir takım sorunları beraberinde 

getirebilmektedir. İşletme içinde yönetici ya da farklı 
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birimlerin etkisi altında kalarak hiyerarşik yapı altında 

çalışmaları performanslarını etkileyebilmektedir. Bazı 

durumlarda finansman olarak daha fazla giderlere etki 

edebilirler, çünkü halkla ilişkiler alanında yeterli 

miktarda personelin olmaması, kullanılacak iş 

ekipmanlarının yeterli miktarda ve düzeyde olmaması 

işletmenin dezavantajına olacaktır (Tengilimoğlu ve 

Öztürk, 2016: 86). 

2.5.3.2. Halkla İlişkiler Desteğinin Örgüt 

Dışından Satın Alınmasının Avantajları ve 

Dezavantajları 

Halkla ilişkiler desteğinin dışarıdan alındığı işletmelere 

halkla ilişkiler biriminin günümüzdeki gibi her işletmeye 

dokunmadığı gelişimin daha başlarında olduğu 

dönemlerde rastlamaktayız. Halkla ilişkiler desteğinin 

örgüt dışından alındığı durumun avantajları; halka 

ilişkiler birimi örgüt içindeki yönetici ve diğer 

birimlerden etkilenemeyecektir ve daha objektif bir 

tutum sergileyebilecektir. Bu işe yapan kişi ve 

kurumlarca alınan destek daha profesyonel 

olabilmektedir. Son günlerde öenmli bir durum halini 

alan sosyal medya ile olan ilgi ve bilgisi daha fazla 
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olabilmekte ve hedef kitleye ulaşabilmeleri daha hızlı ve 

kolay olabilmektedir. Çalışanları alanında uzman ve 

yeterli bilgi bilgisine sahip kişilerce hizmetlerini 

yürütebilmektedir. 

Halkla ilişkiler hizmetlerinin örgüt dışından satın 

alınmasının dezavantjaları ise; bu alanda uzman olan 

halkla ilişkiler uzmanlarınca yapılmadığında işletmeyi 

hem maddi hem de zaman kaybı gibi kayıplara 

uğratabilmektedir. İşini iyi yapamayan halkla ilişkiler 

çalışanları tecrübe eksikliği ya da farklı nedenlerle 

işletmenin yalnızca kazancını değil faaliyet gösterdiği 

alanda itibar kaybetmesine de neden olabilmektedir. 

Daha az sadakatli olup bazen işletmenin vizyon ve 

misyonuna uygun bir politikada halkla ilişkiler 

desteklerini sürdürememektedirler. 
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2.6. HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN 

İŞLETMELERDE BULUNMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLER 

Halkla ilişkiler departmanı çalışanı, yöneticisi ve 

işletmesi ile bir bütündür. Birbirini her anlamda 

tamamlaması gerekir. Çalışanlar kadar işletmelerde de 

bulunması gereken özellikler vardır. Bu özellikler güven 

verici olmak, temizlik ve hijyen kuralları, iç açıcılık ve 

genel düzene sahip olma şeklindedir (Çadırcı, 1977: 64). 

Özellikle güven veren bir ortamda çalışma, iş yeri 

düzeni, kişisel koruyucu donanım, termal konfor gibi 

işyerinde çalışanların güven ortamında çalışacağı bir 

çalışma ortamında bulunması gerekir. Aynı zamanda 

binanın, halka ilişkiler birimi ve diğer birimlerin estetik 

ve temiz görünüşü de önemlidir. Özellikle temiz bir 

görünüm ve hijyen kuralları yiyecek içecek satılan 

yerlerde çok fazla öneme sahibidir. İşletmenin yalnızca 

içinin temiz olması değil çevreye önem veren bir işletme 

olması da kitleleri etkilemektedir. 

Çalışanların çalışma ortamında kullandıkları araç ve 

gereçlere kolay ulaşabilmeli ve aldıklarını gerekli yerlere 

koyabilmeleri için imkanlar sağlanmalıdır. Dağınık 
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çalışma ile halkla işlerin düzgün gitmediği izlenimi 

verdiği için masa üzeri, dolap, dosya türü malzemelerin 

düzenine dikkat edilmelidir. 

İşletmenin hemen her biriminde çalışan personeli kadar 

halkla ilişkiler personeli de giyim kuşam ve 

davranışlarına özen göstermelidir. İletişim becerileri 

gelişmiş personellerin tercih edilmesi bu anlamda çok 

önemlidir. Çalışanın duruş ve tavrı işletmeyi temsil 

edeceğinden bu konuya özen göstermeleri gerekliliktir. 

2.7. HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN 

ÇALIŞANLARDA BULUNMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLER 

2.7.1. Halkla İlişkiler Çalışanlarında Bulunması 

Gereken Özellikler 

Her iletişimsel faaliyette olduğu gibi ilk izlenim her 

zaman önemlidir. Çalışanların giyim kuşamına özen 

göstermesi, tutum ve davranışlarında daha dikkatli 

davranması önemlidir. Personeller işletmeyi temsil ettiği 

için çalışanlar özenle seçilmelidir. 
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Halkla ilişkiler biriminde çalışmak oldukça meşakkatlidir 

çünkü çalışan bireyleri zor ve stresli bir süreç 

beklemektedir. Halkla ilişkiler biriminde çalışan 

bireylerin fark yaratması gerekmektedir. İnsanlarla bizzat 

ilişki içerisinde olduğundan kişinin özgüveni tam, ikna 

kabiliyeti yüksek ve insanlarla iletişim gücünün varlığı 

çok önemlidir. Halkla ilişkiler uzmanları üst yönetimle 

birlikte stratejileri belirler ve aynı zamanda yöneticileri 

yönlendiren halkla ilişkiler uzmanlarıdır. Halkla ilişkiler 

uzmanlarının eğitimleri de, bu bağlamda önem 

kazanmaktadır. Çünkü bilindiği gibi, halkla ilişkiler 

eğitiminde kalite, nitelik kurum içi ve kurum dışı halkla 

ilişkiler etkinliklerinde de etkinlik ve verim 

getirmektedir. (Zeybek, 2005, s. 61) Halkla ilişkiler 

çalışanlarında bulunması gereken özellikler şunlardır: 

• İletişim yöntemleri hakkında bilgisi olması 

yanında, yönetim ve organizasyon yeteneğine sahip 

olmak, 

• İnsan ve toplum psikolojisi, sosyoloji, ekonomi, 

işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında 

bilgi sahibi olmak, 

https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=1393&dsc=1&dn=c68234b6cd7e0ab50e8b83a0f89c9846c48f688d5b9bc395d24644ffde9ef64569d1959b7229827e7bcf3203e73f897aed21139d2e84ae92c92f3cc11e01cb20&id=1716&source=570220236
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=1393&dsc=1&dn=c68234b6cd7e0ab50e8b83a0f89c9846c48f688d5b9bc395d24644ffde9ef64569d1959b7229827e7bcf3203e73f897aed21139d2e84ae92c92f3cc11e01cb20&id=1716&source=570220236
https://app.ithenticate.com/en_us/report/28254790/similarity?node=1393&dsc=1&dn=c68234b6cd7e0ab50e8b83a0f89c9846c48f688d5b9bc395d24644ffde9ef64569d1959b7229827e7bcf3203e73f897aed21139d2e84ae92c92f3cc11e01cb20&id=1716&source=570220236
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• Güçlü bir kişilik ve liderlik yeteneğine sahip 

olmak,  

• İyi derecede yabancı dil bilmek, 

• Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme 

konularında yetenekli olmak, 

• Yayın ve raporlama konusunda bilgili olmak,  

• Yazılı ve sözlü basınla ilişki kurma becerisi,  

• Araştırmacı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmak,  

• İşini sevmek ve karşılaştığı sorunlara karşı 

soğukkanlı, hoşgörülü ve sabırlı olmak, 

• Karşı tarafa inanç ve ilgi sağlayacak bir dış 

görünüşe sahip olmak, temiz ve düzgün giyinmek, 

• Hepsinden önemlisi sevecen sıcak bir davranış ve 

güler yüze sahip olmak. (Tengilimoğlu ve Öztürk, 

2016, s. 49)  

Tüm bu özellikler çalışanlarda olması arzu edilen 

özelliklerdir. Tamamıyla bütün bu özellikleri sağlayan 

bireyleri bulmak elbette güçtür fakat bu özellikleri 
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yüksek oranda taşıyan bireyleri bulmak çok önemlidir. 

Birçok kaynakta halkla ilişkiler çalışanlarında bulunması 

gereken özellikler aşağı yukarı benzer nitelikte 

sıralanmıştır. Bunların yanında Public Relations Journal 

halkla ilişkiler sorumlusunun sahip olması gereken 

özellikleri dört başlık altında toplamıştır: 

1) Beceriler alanında yetkin olmaları gereken 

özellikler; etkili yazı yazabiliyor olmaları ve ikna 

edici konuşma yetisine sahip olmaları 

beklenmektedir.  

2) Bilgi alanında, çeşitli medya konusunda derin 

bilgi birikimine sahip olmaları sosyal medyayı 

etkin kullanmaları ve yönetim sürecini iyi kavramış 

olmaları aynı zamanda iş ve finans alanıyla ilgili 

konularda da bilgili olmaları beklenmektedir. 

3) Yetenekler alanında, problem çözücü, hızlı karar 

alıcı, insanları idare etme konusunda becerikli ve 

sorumluluk alabilmeleri beklenmektedir. 

4) Nitelikler alanında, sebatkar, sağduyulu, enerjili, 

gayretli, iyi dinleyici olmaları, fikir ayrılıklarına 
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karşı toleranslı davranabilmeleri, farklı ilgi alanına 

sahip olabilme, entelektüel merak ve tarzı olan bir 

bakış açısı beklenmektedir (Ülger, 2003, s. 152-

153). 

Halkla ilişkiler çalışanlarında bulunması gereken 

özellikleri diğer bir yazarda şöyle ifade etmiştir.  

• İyi bir halkla ilişkiler çalışanı sözlü ve yazılı 

haberleşmede dili iyi kullanmalıdır. 

• Genel kültür sahibi olmanın yanı sıra sosyal ve 

ekonomik konularda yeterli eğitimi almış olmalıdır. 

• İlk intibaının önemini bilerek dış görünümüne 

dikkat etmelidir. Halkla ilişkiler çalışanı insanları 

sevmelidir. Güler yüzlü ve sabırlı olmalıdır. 

Toplum içinde nasıl davranacağını ve görgü 

kurallarını iyi bilmeli ve uygulamalıdır. 

• Gerçekleri hızlı kavramayı, kendisini ve 

olayları ve dürüstçe değerlendirmeyi bilen, 

insanları örgütlemeyi bilen, esneklik sağduyu, espri 

ve hayal gücü sahibi kişidir. 
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• İyi derecede en az bir yabancı dil bilmelidir.  

• İnsanları anlamaya çalışır ve empati yapar (Çevik, 

2011: 48). 

2.8. HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ 

Halkla İlişkiler, geçmişi milattan öncesine dayanan, 

günümüzde ise özellikle 20 yy. dan sonra bir disiplin 

haline gelmiş hem kişiler hem de işletmeler açısından son 

derece önemli bir bilim dalıdır. Çağımızın gereksinimleri 

sonucu yenilenen ve birçok alanda bir ihtiyaç olan halkla 

ilişkiler örgütler için kurumsal bir gereklilik halini 

almaktadır. 

Disiplinler arası bir bilim dalı niteliği gösteren, 

günümüzde güçlenen ve ilerleyen, beslediği bilim dalları 

ile gücünü hissettiren halkla ilişkiler yönetimi ekonomik 

alanda toplumsal ve kurumsal ihtiyaçların giderilmesinde 

büyük katkılar sağlamaktadır. Gündelik hayatın önemli 

bir bölümünde yer alan halkla ilişkiler yönetimi kurumsal 

ve örgütsel anlamıyla firmaların rekabet edilebilirliğinde 

de önemini açıkça ortaya koymaktadır.  
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Halkla ilişkiler ile yönetim iç içedir. Disiplinler arası bir 

bütün içinde halkla ilişkiler yönetimin temel yapısı kabul 

edilmektedir. 21. Yüzyıl başlarında işletmelerin daha 

fazla amacı kar gütmek veya işletmelerini ayakta 

tutabilmek gibi tek hedefin oluşu kamuoyunun 

düşüncelerinin göz ardı edilmesine neden olmuş ve bu 

düşünce gittikçe geçerliliğini yitirmiştir. İşletmeler 

yeterli büyüklüğe ulaşıp birkaç kişinin sermayesi ile 

yönetilemeyecek duruma geldiğinde halkın görüş ve 

önerilerine kulak verilmiş, kamuoyuna açık işletmeler 

biçimine dönmüştür. Bu sayede işletme sahiplerinin 

halktan gelen yöneticilerle olan iletişim ihtiyacı ortaya 

çıkmış daha sonraları ise çalışanları, müşterileri, 

işletmeye yan ürün sağlayan firmaları, işletme içindeki 

topluluğu ve giderek hükümeti ilgilendirir duruma 

gelmiştir. 1930’larda halkla ilişkilerin önemi anlaşılarak 

tüm kamuoyunu içine alarak sorumluluğun bilinciyle 

halkla ilişkiler yönetimin önemi anlaşılmıştır (Kaya, 

1989: 151). 
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Halkla ilişkiler iç içe olduğu gibi birbirinden ayrı bir 

mekanizma olarak değerlendirememektedir. Halkla 

ilişkilerin bir özelliğide çift yönlü bir süreç olmasıdır, 

uzun ve kısa vadede işletme içinde ve işletme dışında 

yansıtılan iletişim ve ilişkileri geliştiren, koruyan ve 

zamanla güçlendiren bir yapısı vardır. Halkla ilişkiler en 

mühim amacı etkinliğinin geri bildirimde 

bulundurmasıdır. Halkla ilişkilerin bu amacı bir yandan 

kamuoyunun faydalarını gözetmesi açısından önem 

arzederken bir yandan da işletmenin çıkarlarına yönelik 

fayda sağlaması açısından önemlidir (Özbükerci, 2015: 

10). 

20. yüzyılın başlarında hem kamu hem de özel sektörde 

çeşitlilik nedeniyle hizmetler ve faaliyetlerin artmasıyla 

halkla ilişkilerin önemide anlaşılmaya başlanmıştır. 

Artan hizmet ve faaliyetlerin daha planlı yapılıp 

ekonomik gelir elde edilebilmesi için işletmeler 

kamuoyunun ilgi, destek ve katkısına ihtiyaç duymuş, 

kamuoyunun ne düşündüğünü anlamak ne yapmak 

istediğini tahmin etmek, hangi mal ve hizmeti tercih 

edecekleri konusunda önceden bilgi elde etmek ve bunu 
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öğrenebilecek bir makine ya da düşünce sistemi olmadığı 

için yönetim çaresiz kalmıştır. Bu durum işletme 

yöneticilerini kamuoyuna yakınlaştırmış, işletme 

yöneticileri halkla yakın ilişkiler kurarak onlara sıcak, 

canlı, dürüst ilişkiler kurarak düşüncelerini önceden 

öğrenebilecekleri bir ortam oluşturup gerekli mal ve 

hizmeti onlara sunabilecek işletmeler haline gelerek 

işletmelerinin devamlılıklarını sürdürebilmek-tedir 

(Kaya, 1989: 150). 

İşletmeler için halkla ilişkiler, yönetim ile işletmenin 

hedef kitleleri arasında iletişime aracı olan işletmenin 

vizyon ve misyonunu hedef kitleye tanıtan ve bu 

doğrultuda hedef kitlenin düşüncelerini ve beklentilerini 

yöneticilere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, çift 

yönlü, stratejik ve iyi bir planlama sonucunda oluşturulan 

birer birimdir. İşletme için iletişime geçilecek bütün 

işletme çevresiyle doğrudan ilgilidir. İşletmeler; yönetici, 

çalışan, yerel yönetim, hükümet gibi birçok hedef 

kitlelere halkla ilişkiler yönetimi aracılığıyla ulaşır ve 

doğru iletişimi kurarak etkin ve kuvvetli bir tanıtım ile 
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işletmenin itibarının korunmasını ve devamlılığını 

sağlamakla da görevlidir. (Coşkun, 2013: 228). 

Sabuncuoğlu’na (2010: 130) göre; işletme yönetimi ile 

halkla ilişkiler arasındaki ilişki birbirini bütünler 

niteliktedir. İşletmelerin, kendi çevresi ve hedef kitlesi ile 

daha iyi ilişkiler kurabilmesi ve yönetici ile çalışanlar, 

işletmenin bütün çalışanları ile kamuoyu arasında doğru 

iletişimi kurabilmesi ve işletmenin vizyonu, misyonu, 

hizmeti, işlevi ve davranışlarının çevreye tanıtılması ve 

geri dönüşlerin takip edilebilmesi için doğru bir halkla 

ilişkiler planlaması yapması gerekliliktir. Bu gereklilik 

işletmenin doğru planlama yapmasında toplum ihtiyaçları 

ile bütünleşmesini amaçlamaktadır. İşletmeler halkla 

ilişkiler yönetimi ile toplumun gelenek, görenek, 

alışkanlıkları, tepki ve davranışlarında ölçümleme 

yapmak, araştırmak ve bu araştırmalar sonucundan 

ihtiyaçlarını yorumlayıp bu doğrultuda plan yapmak öte 

yandan ise halkla ilişkiler yönetimi konusunda 

gelişmeleri takip edip daha iyi yönetim anlayışı 

geliştirmek zorundadır. 
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İşletmelerin halkla ilişkiler yönetimi için edindikleri 

temel amaç etkili ve etkin iletişimin sağlanması 

koşuluyla üretim ile hedef kitlenin isteklerini 

anlamlandıracak metaların tüketime dahil edilmesini 

sağlamaktır. Bu amacın sağlanabilmesi ve işletmenin 

karlılık sağlayabilmesi için işletmenin bünyesinde hedef 

kitle alanını güçlendiren kitle iletişim araçlarını ve 

medyayı bulundurması esastır (Yağlı, 2011: 212).  

Kurum ve kuruluşlar için halkla ilişkilerin önemi her 

geçen gün artmaktadır. Günümüzde işletmeler rekabet 

edilebilirlikte ayakta kalma zorunluluğu ve bu rekabet 

edilebilirlikteki farklılaşmalar ile işletmelerin yönetim 

anlayışında da değişiklikler olmaya başlamıştır. 

İşletmeler için farklı ihtiyaçlarlar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Üretimin tüketimden fazla olması, ürünlerin 

artması ve farklılaşmasıyla aynı zamanda çalışan iş 

gücünün artması ve profesyonelleşmesiyle işletmeler için 

rekabet unsurlarında farklılaşmalar meydana getirmiştir. 

Bununla birlikte işletmeler iletişim gibi farklı rekabet 

unsurunu işletmelerinin merkezine yerleştirmiştir ve 
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halkla ilişkiler yönetimin önemi gittikçe artmıştır 

(Özbükerci, 2015: 8). 

2.9. HALKLA İLİŞKİLERDE İLETİŞİM 

2.9.1. İletişim Kavramı 

Günümüzde iletişime olan ihtiyaç, küreselleşen dünyayla 

birlikte teknoloji ve internetin hayatımıza girmesiyle 

daha fazla etkileşimde bulunan insanları düşünürsek 

geçmişte duyulan ihtiyaçtan daha fazladır. Bu ihtiyaç 

iletişimin bir bilim dalı olarak araştırılıp geliştirilmesinde 

ve üzerine çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. 

Özellikle işletmeler açısından bakıldığı zaman gelişen 

teknoloji ile birlikte işletmeler halkla ilişkiler ile ilgili 

departmanında çalışan personel seçimini üretim alanında 

çalışan personellerden daha nitelikli şekilde seçtiklerini 

görmekteyiz. İşletmelerin belkemiği niteliğindeki halkla 

ilişkiler günümüzde hedef kitlelere daha hızlı ulaşmakta 

ve geri dönüş yapmaktadır. Buda şirketler arasında 

rekabet edilebilirliği etkilemektedir. 

 

 



 
 53 

İletişimi kavramsal olarak ve toplum bilimsel açıdan 

Toplumbilim Terimleri Sözlüğünde tanımı şu şekilde 

yapılmaktadır: “Düşünce ve duyguların, bireyler, 

toplumsal kümeler, toplumlar arası söz, el, kol hareketi, 

yazı görüntü vb. aracılığı ile değiş-tokuş edilmesini 

sağlayan toplumsal etkileşim sürecidir” (Ozankaya, 

1995: 71).  

İletişimin farklı bilim dallarına ve kişilere göre farklı 

yönleri ele alınarak bir çok tanımlaması yapılmıştır. 

İletişim, en temel anlamıyla iki birim arasındaki duygu, 

düşünce ve bilgilerin alışverişi olarak tanımlanırken; 

kişilerarası iletişim ise bir kişinin, bir başkası veya 

başkalarını niyetli veya niyetsiz olarak etkilemeyi 

amaçlayarak mesajlarını iletip ve mesajlarını alması 

olarak tanımlanabilir (Korkut, 1999: 214). Kültürün 

nesilden nesile aktarılmasında önemli rol oynayan 

araçlardan biri olan iletişim, insanların kendilerinden 

farklı rol, inanç, tutum, değer ve davranışlara sahip birey 

ve gruplarla nasıl ilişki kurulacağının öğrenilmesini 

sağlayan bir etkileşim sürecidir (Şimşek, Çelik ve 

Akgemci, 2015). İletişim, bir anda başlayıp bir anda biten 
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statik bir eylem değil, bir süreçtir. Süreç, aralarında birlik 

olan veya belli bir düzen içinde tekrarlanan, ilerleyen, 

gelişen olay veya hareketler dizisi demektir (Eren vd., 

1988: 135). 

Duygu veya düşüncelerin diğer insanlara anlatıldığı bir 

süreç olarak tanımlanabilen iletişimin başarılı olması, 

mesajı alan kişi veya kuruluşların özelliklerinin dikkate 

alınmasına bağlı olduğundan, hedef kitlenin özellikleri, 

verilmek istenen mesaj ve etkinlik ölçütlerine dikkat 

edilmelidir (Arıkboğa, 2007: 335). Hem bireysel hem de 

kurumsal farklılıkların algılanması, iletişim kurulacak yer 

ile etkin iletişimde önemlidir. Hedef kitleye verilmek 

istenen mesajda iletişimin etkin kullanılmasıda son 

derece önem arz etmektedir. Bu anlamda işletmelerde 

halkla ilişkiler yönetimine olan ihtiyaç üretim yapan bir 

firma için üretim departmanı ne denli önemli ise her 

işletme için halkla ilişkiler yönetimide o derece önemli 

olmaktadır. Günümüzde hemen hemen aynı kalitede mal 

ve hizmet üreten firmalar rakiplerine halkla ilişkiler 

yönetimine verdikleri önem ile fark yaratabilmektedirler. 
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2.9.2. Halkla İlişkilerde İletişimin Önemi 

İşletmelerde insan ilişkilerinin en önemli aracı 

iletişimdir. Bu anlamda iletişim, kurum içindeki kişilerin 

birbirine bigi aktarmada en önemli rolü üstlenmektedir. 

Aktarılan bilgileri işletme için diğer girdiler kadar önem 

arz eder. 

Bir işletmede çalışan kişilerin iletişimi, örgütsel iletişim 

ile ilgilidir. Rahat, gayri resmi ve çoğu zaman arkadaşça 

olan toplumsal iletişimin aksine, örgütsel iletişim dikkatli 

bir şekilde düzenlenir. Resmi ve güzel duyguların 

alışverişinden çok bir işi sonuçlandırma amacına 

yöneliktir (Sillars, 1995: 2). Örgütsel iletişim 

yöneticilerin, daha çok, toplantı, telefon görüşmeleri, 

müşteri görüşmeleri, rapor, dilekçe ve iş mektupları 

okuma gibi iletişim faaliyetlerine dayandığı göz önüne 

alındığında, iletişim becerisi yüksek olan personelin 

halkla ilişkiler alanında çalışmaları ve daha fazla kapasite 

gösterebileceği düşünülebilir. 

Halkla ilişkiler biliminin temelinde iletişim yatar. Her 

halkla ilişkiler olayı bir yönüyle aynı zamanda bir 

iletişim ve etkileşim olayıdır. Halkla ilişkiler 
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denildiğinde ilişkide bulunulan insandır. Bu sebeple 

iletişimde bulunulan insanın iyi tanınması gerekmektedir. 

İnsanı bilmeden onu tanımadan halka ilişkiler alanında 

başarılı olabilmek mümkün değildir. İnsan varoluşu 

gereği komplike bir varlıktır ve onun maddi varlığının 

göz önünde bulundurulması kadar ruhsal yönünü de 

anlaşılması, keşfedilmesi gerekmektedir (Kazancı, 1980: 

28). 

İletişim hem bireysel hem de toplumsal bir süreç 

bütünüdür. Dolayısıyla işletmeler için halkla ilişkilerin 

temelinde iletişim becerini iyi kullanabilmek, iletişimin 

unsurlarını yerine getirmek gerekmektedir. Etkin 

iletişimin sağlanması için iletişimle ilgili bilgi, yetenek 

ve kabiliyetlerin, siyasetten ekonomiye, sanattan hukuka 

kadar birçok toplumsal ilişkide olduğu kadar işletmelerde 

desahada da verimli kullanılması önemli bir husustur. 

Denilebilir ki, örgütün sürdürülebilirliğini sağlamak, 

örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, gerek örgütü 

meydana getiren çeşitli bölüm ve öğeler gerekse örgüt ile 

çevresi arasında olan devamlı bir bilgi ve düşünce 

alışverişi ya da bölümler arasında gerekli ilişkilerin 
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kurulmasına olanak sağlayan toplumsal bir süreç olan 

örgütsel iletişim, hangi türde ve sektörde olursa olsun 

tüm örgütlerde karşımıza çıkmaktadır (Ceylan, 2014: 32). 

İletişim ve dolayısıyla halkla iletişim alanı bir işletmenin 

personelleri, hedef kitlesi, rakip firmalarla ve çevresiyle 

olan ilişkilerinin düzenlenme-sine, gittikçe daha da 

büyüyen ve karmaşıklaşan örgütlerin ayakta 

kalabilmelerine ve diğer örgütlere fark yaratabilmelerine 

imkân sağlayan, verimlilik ve etkinliklerine katkıda 

bulunan en önemli yönetim araçlarından birisidir. 

İşletmeler halkla ilişkiler alanında günümüzde en sık 

kullanılan araçlar içerisinde sosyal medya araçlarını 

tercih etmektedirler. Bilgi teknolojilerini kullanan bir 

hedef kitleye sahip olan işletmeler sosyal medya 

araçlarını daha sıklıkla kullanmakta, sosyal medya 

üzerinden tanıtım kampanyaları düzenlemekte, kendisi 

ile ilgili sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen her 

hareketi takip etmektedir. Halkla ilişkiler alanı için 

sosyal medya kullanımı söz konusu olduğunda, hangi 

sosyal medya araçlarından nasıl bir karma 

oluşturulacağının belirlenmesi, sosyal medya 
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stratejilerinin ulaşılmak istenen amaç ve hedefler 

doğrultusunda planlaması gerekmektedir (Coşkun, 2013: 

98). 

2.9.3. İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin 

Halkla İlişkiler Üzerine Etkileri 

Gelişen teknoloji, ekonomiden siyasete, kültürden sosyal 

hayata kadar pek çok alanda köklü değişiklikler 

yapmıştır. İletişim endüstrisi de bu köklü değişikliklerden 

etkilenen alanların başında gelmektedir. Özellikle 

iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, iletişim 

sektöründeki geleneksel uygulamaları rafa kaldırmış, 

gelişen teknoloji eksen alınarak yeniden yapılandırılmaya 

gidilmiştir (Özkan, 2009: 159). Yaşanan bu küreselleşme 

sonucu iletişim çağı kavramını ortaya çıkarmış ve kişiler 

eskisi gibi zor şart ve alanlarda değilde daha dijital ve 

kolay, sanal ortamlarda iletişimlerini devam 

ettirebilmişlerdir. Bu kolay iletişim işletmelere de 

yansımış ve dolayısıyla halkla ilişkilere yeni bir anlam 

kazandırmıştır. 

İnternetin halkla ilişkiler bakış açısından en önemli 

özelliği doğrudan, aracısız iletişimi olanaklı kılmasıdır ki 
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hiç şüphesiz çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları ve bu 

alandaki gelişmeler bu konudan yararlanacak biçimde 

ilerlemektedir. İnternet yalnızca mesaj iletiminde değil 

geri bildirimleri almak ve çift yönlü iletişimi arttırmak 

maksadıyla da maliyeti çok düşük bir iletişim kanalıdır 

(Yılmaz, 2009: 139). 

Farklı disiplinler arası gelişmeler iletişim sektöründeki 

gelişmeler daha da ilerlemiş ve bilgisayarın 

yaygınlaşması ve bir adım daha ileri gidilip internetin 

hemen her işletmede kullanılması ile kağıt ile sağlanan 

iletişim sanal ortamda sağlanmaya çalışmıştır. Tüm bu 

gelişmeler hem daha ekonomik hem de daha hızlı olduğu 

için halkla iletişim alanında yaygın kullanılan bir alan 

olarak gelişimi devam ettirmektedir. 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler halkla ilişkiler 

yönetiminin araştırılmasını kolaylaştırmış ve yeni iletişim 

teknolojileri sayesinde birçok imkanlar sağlanmıştır, 

internet ve telekominikasyon gibi hizmetlerle kitlelere 

ulaşım hem maliyet hem de hız olarak daha kolay hale 

gelmiştir. 



 
60 TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA 

İletişim teknolojilerinin gelişimi ile hayatımıza giren 

internetin halkla ilişkiler mesleğine getirdiği yenilik ve 

sağladığı katkıları şu şekilde sıralayabiliriz (Yurdakul, 

2006: 196). 

- İnternetin kullanımın yaygınlaşması ile halkla 

ilişkiler alanında çalışanlar mesajlarını hedef 

kitlelere daha kolay ve hızlı ulaştırabilme olanağına 

sahip oldu, 

- Halkla ilişkiler yönetimi, internetin kullanımın 

artması ile hedef kitlenin düşünce ve tepkilerini 

daha hızlı öğrenme fırsatı buldu, 

- İnternet, halkla ilişkiler yönetiminin 

geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için 

araştırmalar yapabileceği önemli bir kaynak oldu, 

- İnternet kamusal söylem için yüksek düzeyde 

etkileşimli bir ortam sağladı, 

- İnternet ortamı, kurumların hedef kitleleri ile en 

düşük maliyetle rekabet avantajı sağlayabileceği 

etkili bir interaktif alan oluşturdu, 
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- İnternetin sağladığı e-mail, haber ve sohbet odaları 

telekonferanslar, intranet ve extranet imkanları 

sayesinde halkla ilişkiler yönetimi bilgi aktarmanın 

yanı sıra, kanaat önderleri, medya yöneticileri ve 

etkili gruplarla bilgi alışverişinde bulunarak 

vizyonunu geliştirme olanağına kavuşmuştur. 

Yurdakul’un (2006: 196) bahsettiği üzere yeni iletişim 

teknolojileri halkla ilişkiler alanına katkıda bulunmuş, hız 

artmış ve bunun yanında kanaat önderleri, medya 

yöneticileri gibi yeni meslek gruplarının ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. Söz konusu iletişim 

teknolojileri işletmelerin hedef kitleye ulaşımında ve geri 

dönüşlerde firmaya değer katmış gelişime açık 

işletmelerin fark yaratmasına katkıda bulunmuştur. 

Ancak burada şuna da değinilmelidir, yeni iletişim 

teknolojileri ile insan kaynaklarında teknolojiyle ilgili 

yeni bireylerin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış bu 

alanda teknoloji odaklı personelin yetiştirilmesi ve 

geliştirilmesi esas olmuştur. Teknolojinin gelişimi her 

geçen gün hızlanmaktadır, halkla ilişkiler sektörü çalışan 

ve yöneticileri gelişen iletişim teknolojilerini yakından 
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takip edip, en kısa zamanda yeni gelişmeleri mesleklerine 

adapte ederek kullanmalıdırlar (Özkan, 2009: 161).  

2.10. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE HALKLA 

İLİŞKİLER UYGULAMALARI 

İnsanlık tarihi kadar eski bir bilim dalı olan halkla 

ilişkiler günümüzde yalnızca ülkemiz de değil dünya da 

da gelişen, değişen ve üzerinde durulan bir konudur. 

Halkla ilişkiler alanında birçok tanım yapılmış ve 

Yurdakul kitabında bu tanımın farklılıklarının olmasını 

şöyle açıklamıştır; “Halkla ilişkiler biliminin farklı 

disiplinlerle işbirliği halinde olması ve uygulama 

alanınının farklı disiplinlerde de olması ayrıca insan 

ilişkilerinin temelini oluşturan iletişimide bünyesinde 

barındırması halkla ilişkiler kavramının ortak bir 

tanımının yapılabilmesini zorlaştırmıştır” (Kocabaş ve 

Yurdakul, 2000: 45). Halkla ilişkilerin temelinde 

iletişimin bulunması ve iletişiminde insanlık tarihi kadar 

eski olduğu düşünülürse halkla ilişkiler hemen her bilim 

dalında etkin bir kullanılmaktadır. Halkla ilişkilerin 

gelişimi toplumda farklı dönemlerde ve gelişmişlik 

düzeyine göre çeşitlilik göstermektedir.  
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2.10.1. Dünya’da Halkla İlişkilerin Gelişimi 

Halkla ilişkiler bilimi başlı başına bir iletişim etkinliğinin 

sonucu olduğu için başlangıcı çok eskilere 

dayanmaktadır. Halkla ilişkilerin gelişimi 20. Yüzyıldan 

sonrasında hız kazanmış olup öncesinde uzun yıllar 

boyunca gelişmeye devam edip ve sürekliliğini 

korumuştur. 

Halkla ilişkiler birimi gittikçe önemli bir hale gelmiştir. 

Kavramsal olarak ilk defa 1882’de Yale’de bir konuşma 

esnasında kullanıldığı birçok kaynak tarafından 

belirtilmektedir. Ancak bugünkü halkla ilişkiler 

kavramına en yakın anlam olarak 1897’de Assocation of 

American Railroads’ın yıllığında değindiği 

belirtilmektedir. “Halkla ilişkiler ideoloğu” olarak bilinen 

Edward L. Bernays’ın 1921 yılında kendini “halkla 

ilişkiler danışmanı” kavramı ile tanıtmasıyla ve 

“kamuoyunun Kristalleşmesi” (Crystallizing Public 

Opinion, 1923) kitabıyla halkla ilişkilere bir uzmanlık 

alanı ve akademik bir disiplin haline gelmesinde etkili 

olmuştur. Bundan önce bu isimle olmasa da bu işle ilgili 

çalışmalarda bulunanlar olmuştur (Yıldız, 2010).  
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Sabuncuoğlu’na göre, Halkla ilişkilerin anavatanı 

Amerika’dır. Halkla ilişkilerin öncüsü olarak ise 1900’lü 

yılların başında gazeteci Ivy Lee kabul edilmektedir. 

1916 yılında ilk halkla ilişkiler bürosu kuran da Ivy Lee 

olmuştur. Bu şekilde basın ile iş çevresini birbirine 

yakınlaştırmaya çalışmış, hazırlanan bültenler ile iş 

çevreleri ilk kez kamuoyuna seslenme fırsatı 

bulunmuştur. Halkla ilişkiler konusunda ünlü “İlkeler 

Bildirisi” yayınlanmıştır (Sabuncuoğlu, 2010).  

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra halkla ilişkilerde hızlı 

gelişmeler yaşanmış, kamu kurumları başta olmak üzere 

büyük firmalar, kiliseler, sendikalar ve diğer kuruluşların 

kendi bünyelerinde halkla ilişkiler departmanı 

oluşturulmaya başlanmış. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra ise önemi daha da anlaşılan halkla ilişkiler ABD’ye 

iyice yaygınlaşmış ve kısa sürede 5000 kadar ticaret ve 

sanayi kuruluşu halkla ilişkiler servisine sahip olmuştur. 

Zamanla özel halkla ilişkiler büroları kurulmuş ve 1940 

yıllardan itibaren Amerika’dan sonra Fransa, İngiltere, 

Hollanda, Norveç, Belçika, İsveç ve diğer Batı Avrupa 

ülkelerine yayılmaya başladı (Sabuncuoğlu, 2010: 10). 
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Çağdaş anlamda Halkla İlişkiler uygulamaları Avrupa’da 

1950’ler de yayılmaya başlanmış, hükümetin girişimleri 

sayesinde geliştirilmiştir. Zamanla kısa sürede özel sektör 

kuruluşları da halkla ilişkiler alanında çalışmalara 

başlamıştır. İngiltere’de halkla ilişkiler düzenlemelerini 

yapmak amacıyla hükümet ilişkileri için Merkezi 

Enformasyon Bürosu, İngiltere’nin dış ülkelerde 

tanıtımlarıyla ilgili ise British Council oluşturulmuştur 

(Sabuncuoğlu, 2010: 11). Halkla ilişkiler konusunda 

oluşturulan bu tür meslek örgütleri halkla ilişkiler 

alanının gelişime katkıda bulunmuştur. 1970’lerden sonra 

ise özel halkla ilişkiler bürolarının açılmasıyla halkla 

ilişkiler alanı daha da genişlemiş ve giderek önemi 

anlaşılmıştır. 

2.10.2. Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi 

Türklerin halkla ilişkiler alanındaki ilk çalışmaları, 

Göktürklerin Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. 

Bunu takip eden gelişmelere Selçuklu İmparatorluğu 

döneminde Nizm-ül Mülk’ün “Siyasetname” adlı eseri 

örnek verilebilir. Bu esere göre halkın düşünce ve 

isteklerinden yönetimin haberdar edilmesinin önemine 
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yer verilmiştir. Anadolu Selçuklularında ise hükümdarlar 

haftanın belirli günlerinde halkla bir araya gelerek 

sorunlarını dinlemeye zaman ayırmıştır (Onal, 1997: 6). 

Osmanlı döneminde ise Cuma namazlarında halkla 

görüşme saatlerinin olması, halkın dilek ve şikayetlerinin 

doğrudan sadrazam ve diğer ileri gelenler tarafından 

dinlenmesi yönetenler ve yönetilenler arasındaki iletişim 

köprülerinin atılmasına örnek gösterilebilir (Kadıbeşegil, 

1986: 22). 

Cumhuriyet döneminde ise Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından enformasyon ve tanıtım yolunda önemli bir 

adım atılmış ve cumhuriyetin sesini iç ve dış dünyada 

duyurulması için 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı 

kurulmuştur (Bülbül, 2000: 36).  

Modern anlamla ilk halkla ilişkiler birimlerinden olan 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın Koordinasyon Dairesine 

bağlı kurulan Yayın ve Temsil Şubesi, planlama fikrinin 

kamuoyunda benimsetilmesi çalışmasını üstlenmiştir. 

1964 yılında Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğünün 

örgüt şemasında yer alan Tanıtma ve Halk Eğitimi 

Müdürlüğü de kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler 
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çalışmaları yapmıştır. Zamanla Dışişleri Bakanlğı 

Enformasyon dairesi, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde 

Basın ve Halkla İlşkiler Daireleri izlemiştir  (Gürüz, 

1993: 9-10). 

1960’tan sonra, halkla ilişkiler birimleri kamu 

kuruluşlarında hızla yaygınlaşmış, basın yayın yüksek 

okullarında (iletişim fakülteleri) halkla ilişkiler bölümleri 

açılmış ve bu alanda nitelikli çalışanların yetiştirilmesi 

amaçlanmış, halkla ilişkiler alnında yayınlar artmış, 

kamu ve özel sektörlerlere hizmet verebilmek için özel 

şirketler kurulmaya başlanmıştır. Türkiye’de halkla 

ilişkilerin özel sektörde yer alması, 1960’lı yıllarında 

büyük holdingler, bankalar ve bazı hizmet sektöründe yer 

alan işletmelerin halkla ilişkilerin önemini kabul 

etmesiyle başlamış ve bu yönde faaliyetlere apırlık 

verilmiştir (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016: 30). 

Halkla ilişkiler rekabet ortamından doğan talepler 

doğrultusunda birçok alanda hizmet vermeye devam 

etmektedir. Ancak gün geçtikçe önemi artan halkla 

ilişkiler mesleğinde uzmanlaşmak son derece önemlidir. 

İyi bir halkla ilişkiler uzmanı olmak için eğitim almak 
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şarttır. Bugün sadece ABD’de 100’den fazla 

üniversitede, 200’den fazla kolejin gazeticilik ya da 

iletişim bölümlerinde halkla ilişkiler eğitimi 

verilmektedir. Ülkemizde ise 200’den fazla üniversitenin 

iletişim fakültelerinin halkla ilişkiler bölümlerinde bu 

eğitim verilmektedir. Halkla ilişkiler uzmanlarının 

giderek özel alanlarda uzmanlaştığı düşünüldüğünde bu 

bölümlerde eğitim alan kişilerin çeşitli alanlarda eğitim 

alarak daha okul döneminde uzmanlaşmaya gitmesi 

gerekmektedir. Bunun yanında iyi bir halkla ilişkiler 

uzmanı olmak için geniş bir bilgi birikimine ve yönetim 

organizasyon yeteneğine sahip olmak gerekmektedir. 

Halkla ilişkiler mesleğinin ülkemizde gelişmesi içn 

dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip dünya 

standartlarını yakalamak gerekmektedir (Akıncıoğlu, 

2012: 172).  

Günümüzde işletmeler artık sadece işletmenin 

devamlılığı sağlayıp kar amacı gütmemektedir, kitleye 

önem vermekte istek ve önerini dikkate alma ihtiyacı 

hissetmektedir. Bu ihtiyaç rekabet edilebilirlikte 

işletmeler önemli katkılar sağlamakta ve işletmelerin 
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halkla ilişkiler alanında iletişim ve teknolojiye dayalı bir 

birim oluşturmalarını sağlamaktadır. Söz konusu bu 

birimler işletmenin devamlılığı açısından son derece 

önem arz etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte ülkemizde 

hemen her işletme, kurum ve kuruluşun halkla ilişkiler 

alanında yetiştirilmiş personelleri bulunmaktadır. Bu 

alanda yetiştirilen personellerin halkla ilişkilerin temel 

unsurunu oluşturan iletişim ve yönetim alanında 

profesyonelleşmiş kişiler olması ve gelişen iletişim 

teknolojilerini kullanabilecek, kitlelere ulaşabilecek 

kişilerden oluşması giderek önem kazanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 
70 TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA 

3.TURİZM İŞLETMELERİNDE HALKLA 

İLİŞKİLER  

Halkla ilişkiler faaliyetleri bir ülkenin turistik 

değerlerinin dış ülkelerde tanıtılması hususunda 

denenmiş en etkili tekniklerden biridir. Halkla ilişkilerin 

her alanda önemi ve etkisi olmakla birlikte, özellikle 

turizm alanında tanıtılacak turistik ürünün; turistlerin 

alışkanlıkları, gelenekleri, kültürleri gibi farklı 

özelliklerine hitap etmesi halkla ilişkileri daha fazla 

önemli hale getirmektedir. Gelişen ve değişen dünyada 

kuruluşlar açısından önemli bir ihtiyaç olarak görülen 

halkla ilişkiler faaliyetleri, gelişen yeni anlayışlar 

doğrultusunda turizm sektöründe rakiplerden farklılıkları 

ön plana çıkarmakta etkili bir araç olarak görülmektedir. 

Herhangi bir turizm ürününün, bir destinasyonun veya bir 

turizm organizasyonunun yoğun rekabetin olduğu böyle 

bir sektörde başarı sağlayabilmesi, geniş tüketici kitleleri 

üzerinde yaygın olarak benimsenmesi ve 

tutunabilmesinde halkla ilişkiler yöntemlerinden 

faydalanmak zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Başka 

bir ifadeyle; turizm endüstrisindeki her işletmenin ve 

organizasyonun kurum imajı, kurum kimliği oluşturma, 
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sahip olduğu değerleri ve kendisini çevreye tanıtması ve 

bu yolla çevreyle de bütünleşme yoluna gitmesi bir 

gerekliliktir. Bunun için halkla ilişkiler yöntemlerinden 

faydalanmak gereklidir (Yavuz, 2016:330-334). 

3.1. Turizm İşletmelerinde Personele Yönelik 

Halkla İlişkiler Çalışmaları  

Turizm işletmelerinde halkla ilişkilerin amacı; olumlu 

ilişkilere dayanan bir çalışma ortamı oluşturmak, 

personelin işlerini sevmelerini ve bunun sonucu olarak ta 

daha başarılı olmalarını sağlamak, hedef kitlenin aklında 

turistik ürün hakkında geçerli ve olumlu bir imaj 

oluşturmak ve bunun sonucu olarak ta talebi 

artırabilmektir. Turizm işletmelerinde hiyerarşik düzende 

en üst düzeyde yer alan yöneticilerden en alt noktadaki 

personele kadar bütün çalışanları faaliyetleri hakkında 

bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu görev ise halkla 

ilişkiler birimine düşmektedir. Bu bilgilendirme işlemi, 

halkla ilişkiler uzmanının periyodik zamanlarda 

hazırlamış olduğu raporlarla gerçekleştirilmektedir. 

Halkla ilişkiler biriminin sorumluluğunda olan bu görev 

yerine getirildiğinde çalışanların ve ortakların turizm 
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işletmesine olan bağlılığı ve güveni artacak ve 

çevresindeki kişilere otel hakkında bilgi akışı 

hızlanacaktır. Turizm işletmelerinde personele yönelik 

yürütülecek halkla ilişkiler çalışmaları aşağıda 

sıralanmıştır (Akgöz, 2009):  

• Kurum İçi İletişim  

• Ziyaretçilerle İletişim, 

• Personel kayıtları, 

• Personel İstek ve Şikâyet Mektupları, 

3.2. Turizm İşletmelerinde İmaja Yönelik Halkla 

İlişkiler Çalışmaları 

Turizm endüstrisi açısından halkla ilişkiler faaliyetleri, 

turistin tatilini geçireceği destinasyonun turistik 

değerlerinin tanıtılması ve destinasyondaki turistik 

tesisler hakkında bilgi verilmesi hususunda, tüketicilerle 

iletişime geçme çabalarını kapsamaktadır. Halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin amacı, ülke turizmine ve destinasyondaki 

turizm işletmelerine karşı tüketicilerin sempatisini ve 

desteklerini kazanarak, oluşan olumlu havayı devam 

ettirmek ve pozitif bir imaj oluşturmaya çalışmaktır. 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin içerisine, medya 
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araçlarında işletmeyle ilgili olarak çıkan bir haber/ yazı, 

seyahat acenteleri ile tur operatörleri yöneticileri için 

yapılan bilgilendirme gezileri gibi birçok konu 

girmektedir. Ülke tanıtımında yapılan lobi faaliyetleri 

(uluslararası spor karşılaşmaları, olimpiyat oyunları, 

yarışmalarla uluslararası kongre ve fuarların yapılacağı 

ülke seçiminde delegeler üzerinde lobi faaliyetlerinde 

bulunma, kulis çalışmaları yürütme), açılış törenleri, 

sergi, festival ve yarışmalar düzenleme, turizm 

işletmelerinin sanat faaliyetlerini desteklemesi, bazı 

organizasyonlara sponsor olma gibi çabalar, turizm 

işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini 

oluşturmaktadır. Diğer tutundurma çabalarına göre daha 

düşük maliyetli ve etkili olan halkla ilişkiler faaliyetleri, 

hedef kitleler üzerinde yoğun biçimde uygulanıldığında 

etkili olmakta ve olumlu sonuçlar vermektedir (İnal vd., 

2010).  

1. Turizmde imaja yönelik halkla ilişkiler 

faaliyetlerini özetlersek; 

2. Toplumların genel eğilimleri konusunda bilgi 

toplamak,  
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3. Ekonomik, sosyal ve siyasi düşüncelerindeki 

değişimleri incelemek, değerlendirmek,  

4. Kamuoyu oluşmasını sağlamak,  

5. Meydana gelen değişimlere göre halkla ilişkiler 

stratejileri geliştirmek, 

6. Tanıtma yönteminin halk ile daha iyi ilişki 

kurmasının sağlanmasına yönelik öneriler 

getirmek, 

7. Kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,  

8. Halkla ilişkiler plan ve programlarını hazırlamak,  

9. Faydalanılacak iletişim araçlarını tespit etmek,  

10. Tanıma ve tanıtmada her türlü halkla ilişkiler 

çabalarını düzenlemek ve denetlemek şeklinde 

sıralanabilir (Yavuz, 2016). 

3.3. Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluğa 

Yönelik Halkla İlişkiler Çalışmaları 

Turizm endüstrisinde halkla ilişkiler, herhangi bir karar 

alınırken kamuoyuna öncelik veren bir tutum ya da 

sosyal bir bilinçtir. Farklı paydaşlarla ilişkilerin 

geliştirilmesini düşünen bir organizasyondur. Dolayısıyla 

turizm gibi bir hizmet sektöründe gerçekleştirilen halkla 
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ilişkiler çalışmalarını; yalnızca gazetelerde kurum ile 

ilgili bir haberin çıkması olarak düşünmemek, bütün kitle 

iletişim araçlarında haber olmayı gerektirecek 

çalışmaların yapılmasının yanı sıra, bulunulan çevrenin 

tanınması ve tanıtılması ve dolayısıyla kurum kimliği, 

kurum imajı, saygınlık ve güven kazanılmasına önem 

vermek gerekir (Yavuz, 2016).  

Halkla ilişkiler çalışmalarının önemli faaliyetlerinden 

birisi de işletmelerin kamu yararına yapmış olduğu 

faaliyetlerdir. Turizme yönelik mal ve hizmet üreten 

işletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili çalışmalar, 

işletmenin toplum faydası gözeterek gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin hedef kitle tarafından nasıl karşılandığını, bu 

faaliyetlerin yeterli görülüp görülmediğin belirlemeye 

yönelik faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Turizm 

işletmelerinin sosyal sorumlulukla ilgili faaliyetlerinin 

yeterli olup olmadığını belirlemek halkla ilişkiler 

departmanının görevleri arasında yer almaktadır. Turizm 

işletmelerinin sosyal sorumluluk bilinci ile aşağıda 

belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeleri mümkündür 

(Akgöz, 2009:26-27):  
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• Turizm işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin 

dünya standartlarına uygun olup olmadığına dikkat 

edilmelidir. Ürün fiyatları turistler tarafından kabul 

edilir olmalı, reklâm kampanyalarında tüketiciler 

dost kabul edilmeli, yanıltıcı ve yanlış tanıtımdan 

kaçınılmalıdır.  
 

• Turizm iyi planlanmaz ve çevre sağlıksız bir şekil 

de yönetilirse turizm alanında çeşitli olumsuz 

çevresel etkilerin oluşması kaçınılmazdır. Bu 

olumsuz etkiler hem doğal hem de insan yapımı 

çevre kaynaklarını yok edebilir. Atıklarıyla çevreyi 

kirletmeyen, gürültü kirliliğine yol açmayan, 

ürettikleri ile topluma zarar vermeyen işletmeler 

çağa uygun ve sorumluluk bilincine sahip 

kuruluşlar olarak kabul edilmektedir. 

• İşletme toplumun kültürel değerlerine önem verir, 

çeşitli sanat etkinliklerine katılır ya da doğrudan 

doğruya organizasyonlara girişirse sosyal 

sorumluluklarının önemli bir bölümünü yerine 

getiriyor demektir (Sabuncuoğlu, 2010). 

İşletmelerin, toplumun gelişmesi için düzenlenen 
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ulusal ve uluslararası sanat, spor ve kültürel 

organizasyonlara önem vermeleri gerekmektedir.  

 

• Kurumların ulusal kalkınma ve adil gelir dağılımı 

için katkısı göz ardı edilemez. Turizm sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin devlete karşı 

yükümlülüklerini yerine getirirken iyi bir vergi 

mükellefi olduğunu da ispatlamaları gerekmektedir. 

3.4. Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler İlkeleri 

ve Özellikleri 

Halkla ilişkiler uygulamaları, işletmeye iletişim odaklı 

bir vizyon çizmekle beraber, işletmenin organizasyon 

şeması ve tepe yönetimine birçok konuda danışmanlık 

hizmeti sağlaması bakımından önem kazanmaktadır. 

Buna göre halkla ilişkilerin turizm işletmelerine yönelik 

ilkeleri aşağıda gösterilmiştir (Demir, 2016; Yatman 

Balaban, 2019).  

• İki Yönlü İletişim; göndericinin, mesajına alıcıdan 

dönüt aldığında ortaya çıkan iletişimdir. Örneğin; 

astlara bir öneride bulunmak, soru veya zıt 

düşünceler almak, iki yönlü iletişimdir. 

 



 
78 TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE 

YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA 

• İnandırıcılık; hedef kitleye belli bir politika ve 

davranışı benimseme çabaları içermektedir.  

 

• Doğru Bilgi Verme; hedef kitleye bilgi aktarımında 

doğru ve güvenilir kaynakların kullanılması 

gerekir.  

 

• Açıklık (Şeffaflık) Tüm faaliyetlerin açık ve 

anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.  

 

• Sabırlı Olmak; belirlenen hedeflere ulaşmak, planlı 

ve inandırıcı bir çalışma belirli bir süreç gerektirir.  

 

• Süreklilik ve Yineleme İlkesi; halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde değişim ve gelişmelerden 

yararlanılarak hedef kitleyi sürekli ve yinelenen 

mesajlarla etkilemek daha kolay olabilmektedir.  

 

• İşletme İmajı; kurumsal imajın sağlanmasında 

hususunda halkla ilişkilerin önemli bir işlevi söz 

konusudur.  
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• Sorumluluk İlkesi; sorumluluk ilkesi halkla 

ilişkilerin diğer tüm ilkelerin de uygulanabilirliğini 

zorunlu kılmaktadır. 
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4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm 

ve halkla ilişkiler konusunda yayımlanan lisansüstü 

tezleri incelemek ve genel eğilimlerini ortaya koymaktır. 

Bu araştırmada doküman inceleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de 

yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezleri 

oluşturmaktadır. Araştırmada “turizm ve halkla ilişkiler” 

ve “otel ve halkla ilişkiler” anahtar kelimler kullanılarak 

arama yapılmıştır. Ancak bu şekilde sadece 6 teze 

ulaşılmıştır. Daha sonra tez tarama merkezinde halkla 

ilişkiler anahtar kelimesi yazılmış ve 973 tez olduğu 

görülmüştür. Bu 973 tez arasında başlığında turizm, otel 

işletmesi, yiyecek-içecek işletmesi, seyahat acentaları, 

ulaştırma işletmeleri yazanlar araştırma kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu sayede turizm ve halkla ilişkiler 

alanında yapılan çalışmalara odaklanılmıştır. Bu 

bağlamda turizm ve halkla ilişkiler alanında 2002 ile 

2019 yılları arasında toplam 26 tez olduğu görülmüştür. 

 



 
 81 

5. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular gösterilmiştir. Buna göre Şekil 1’de 

yayınlanan tez türüne yönelik bulgular yer almaktadır.  

Şekil 1.Tez türüne yönelik bulgular 

 

Şekil 1’e göre yayınlanan tezlerin 23’ü yüksek lisans 3’ü 

ise doktora tezidir.  
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Şekil 2. Yayınlanan tezlerin yıllara göre dağılım 

 

Yayınlanan tezlerin 4’ünün 2019 yılında yayınlandığı 

görülmüştür. 2004 ve 2011 yılında 3 tez yayınlanmıştır.  
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Şekil 3. Çalışmanın yöntemine ilişkin bulgular 

 

Şekil 3’e göre yayınlanan tezlerin 15’inde nicel yöntem 

ve 11’inde ise nitel yöntem uygulanmıştır.  
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Şekil 4.Veri toplama araçlarına yönelik bulgular 

 

Şekil 4’e göre yayınlanan tezlerin 13’ünde çoktan 

seçmeli sorular ve 9’unda ise likert tipi soruların yer 

aldığı görülmüştür.  
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Şekil 5. Örneklem sayısına yönelik bulgular 

 

Şekil 5’e göre yayınlanan tezlerin 9’unda örneklem sayısı 

1-10 arasıdır. Diğer taraftan sadece 1 tezde örneklem 

sayısı 1000 ve üzeridir.  
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Şekil 6. Veri analiz yöntemine ilişkin bulgular 

 

Şekil 6’ya göre çalışmaların 14’ünde 

frekans/yüzde/çizelge kullanılmış 9’unda ise betimsel 

analiz yer almaktadır. Diğer taraftan sadece 1 çalışmada 

regresyon analizi ve içerik analizi uygulandığı 

görülmüştür.  
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6. SONUÇ  
 

Rekabetin arttığı günümüz pazar ortamında turizm 

işletmeleri müşterileri ile daha yakın ilişkiler 

kurabilmeyi, onları tanıyabilmeyi, beklentilerini tespit 

edip karşılayabilmeyi amaçlamaktadırlar. Halkla ilişkiler 

faaliyetleri turizm işletmeleri açısında daha fazla önem 

arz etmektedir. Emek yoğun bir sektör olan turizm 

sektöründe üretilen mal ve hizmetler diğer sektörlere 

göre farklılık göstermektedir. Üretim, misafir talebine 

göre hazır edilirken çoğu zaman üretim ve tüketim aynı 

zamanda gerçekleşmektedir. Bu özellik turizm işletmeleri 

bünyesinde faaliyet gösteren halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin diğer işletmelere göre bazı farklılıklar 

taşımasını gerekli kılmıştır.  

Halkla ilişkiler çalışmaları turizm işletmelerinde, geniş 

bir bilgi toplama işlevi ile elde ettiği bilgileri 

değerlendirerek, turizm işletmelerinin turizm piyasasında 

iyi bir ün kazanmasına, kurum adının ya da markasının 

daha etkin tanıtılmasına, turizm işletmelerinin karlılığının 

artmasına ve işletmenin sürekliliğinin sağlanmasını 

sağlamaktadır (Erdoğan, 2018). Başka bir ifadeyle 
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müşteriler ve işletme arasındaki kurulacak iletişim, 

oluşturulacak güven ortamı, elde edilen bilgilerin 

aktarımının sağlaması ve müşterilerin istek ve 

beklentilerinin karşılanmasına katkı bulunması ile halkla 

ilişkiler tüm ortamlarda önemini hissettirmektedir. Bu 

kapsamda çalışmada öncelikle halkla ilişkiler kavramı 

açıklanmış ve sonrasında ise turizm işletmelerinde halkla 

ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi sunulmuştur. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye’de turizm ve 

halkla ilişkiler konusunda yayınlanan lisansüstü tezlerin 

bibliyometrik profili ortaya konmuştur.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada 2002-2019 yılları arasında 

turizm ve halkla ilişkiler konusuna odaklanan toplam 26 

çalışmanın olduğu görüşmüştür. Bu 26 çalışmanın 23’ü 

yüksek lisans 3’ü ise doktora tezidir. Dolayısıyla doktora 

düzeyinde daha fazla araştırmaların yapılması 

önerilmektedir. Tezlerin 15’innde nicel yöntem ve 

11’inde ise nitel yöntem uygulandığı tespit edilmiştir. Bu 

noktada gelecek araştırmalar için karma yöntemin 

uygulanması önerilmektedir.  
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Çalışmaların 13’ünde çoktan seçmeli sorular ve 9’unda 

ise likert tipi soruların yer aldığı tespit edilmiştir. Bu 

noktada daha fazla likert tipi ölçeğin geliştirilmesi 

önerilmektedir. Araştırmada dikkat çeken diğer bir sonuç 

ise yayınlanan tezlerin 9’unda örneklem sayısı 1-10 

arasında olmasıdır. Diğer taraftan sadece 1 tezde 

örneklem sayısı 1000 ve üzeridir. Yapılan çalışmalarda 

dar bir örneklemle çalışıldığı söylenebilir. Bu noktada 

sonuçların genellenebilmesi için örneklem sayısının 

artırılması önerilmektedir. Dolayısıyla hazırlanan bu 

çalışmanın gelecek çalışmalara bir referans olacağı 

düşünülmektedir. Özellikle lisansüstü düzeyde yapılacak 

olan çalışmalara referans olacağı düşünülmektedir.  
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