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 i 

ÖNSÖZ 

 

Çağın popüler mesleklerinden biri hâline gelen halkla ilişkiler bir yö-

netim fonksiyonu olarak hem kâr hem de hizmet amaçlı kurumların 

örgüt yapısı içerisinde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada ülkemiz 

ve Konya için halkla ilişkiler uygulamalarının bir değerlendirmesinin 

yapılması ve böylece bu konuda küçük de olsa bilime bir katkı sağ-

lanması hedeflenmektedir. Dolayısıyla, çalışma ile uygulama ve reka-

bet ilkeleri ilişkisine yönelik bilimsel veriler elde etmeye ve bundan 

sonraki çalışmalara bir hareket noktası oluşturmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca   bu çalışma; Doç. Dr. Ali ACAR danışmanlığında hazırlanan 

2001 tarihli “Özel ve Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygula-

malı Bir Çalışma” isimli Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.    

 

      M. Erhan SUMMAK 

           Konya-2020 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI VE TANIMLANMASI 

 

1. HALKLA İLİŞKİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  
 

Halkla ilişkiler, ülkemizde her geçen gün üzerinde biraz daha fazla 

durulan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim kamu 

hizmetlerini gerçekleştirirken halkın desteğine ihtiyaç duymakta, hem 

de yakınmaları en az seviyeye indirecek bir sistem kurma çabası içeri-

sine girmektedir. Böyle bir sistemi kurmak ve işletmek kamu yönetici-

leri için olduğu kadar, bu hizmetlerden yararlanan hedef kitleler içinde 

önem taşımaktadır. Halk kısa zamanda sonuç alınan, formalitelerden 

arınmış, düzenli işleyen bir yönetsel mekanizmayla karşılaşmak iste-

mektedir. Kamu yönetiminde ortaya çıkan sorunların birçoğu etkin bir 

halkla ilişkiler uygulamasının gerçekleştirilememesinden kaynaklan-

maktadır.  
 

Ekonomik alanda işletmeler arası kıyasıya bir rekabetin gerçekleştiği 

ve her alanda baş döndürücü bir gelişmenin ve yeni yatırımların birbi-

rini izlediği bir dönemde yaşamaktayız. Ekonominin çekirdeğini oluş-

turan işletmeler bu hızlı değişimi yakalayabilmek için kullandıkları en 

etkili tekniklerden birisi halkla ilişkilerdir. İşletmeler açısından top-

lumda olumlu bir firma imajı yaratmak, özel ve tüzel kişilerin destek 

ve ilgisini kazanmak hayati bir önem taşımaktadır.  

Halkla ilişkiler kavramı ve kapsamı konusunda çeşitli tanımlar yapıl-

mıştır. Yapılan bu tanımlarla değişik açılardan konuya bakıldığında 

tam bir görüş birliğine varılabildiği görülmemektedir. 
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Halkla ilişkilerin geniş bir uygulama alanına sahip olması, propagan-

da, reklam gibi bazı komşu tekniklerle iç içe girmiş olması ve diğer 

bir önemli husus kamu ve özel sektörler gibi farklı amaçlar güden 

alanlarda uygulanıyor olması, tek bir tanım üzerinde anlaşmanın sağ-

lanmasını zorlaştıran nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.1 Bu kar-

maşık durum içerisinde çeşitli kaynaklarda karşımıza çıkan halkla 

ilişkiler tanımlamaları şunlardır: 
 

Özel yada tüzel kişilerin, belirlenmiş olan kitlelerle dürüst ve sağlam 

bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, 

tepkilerini değerlendirerek tutumlara yön vermesi, böylece karşılıklı 

yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan 

bir yöneticilik sanatıdır.2 
 

Tim Traverse – Healy’e göre3; “Şirketle yapılan uygulamalar ve iş-

lemlerin toplumun normlarına uyarlanmak üzere değiştirilmesine ge-

reksinim duyulduğunda, halkla ilişkiler, şirketin siyasal ve sosyal bir 

riskle karşılaşabileceği alanları öğrenip incelemek suretiyle, erkenden 

tanı koyan bilinçli bir yönetim, felaketlere karşıda bir sigortadır.” Bu 

tanımda halkla ilişkileri bir yönetim fonksiyonu içerisinde değerlen-

dirmekte yerinde ve zamanında yönetsel kararlar alabilmek, işletme-

 
1
  KAZANCI, Metin; Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 1997, s.58. 
2
  ASNA, Alâeddin; Public Relations Temel Bilgiler, Der Yayınları, İstanbul, 

1993, s. 13. 
3
  LLOYD Herbert M; Halkla İlişkilerde Meslek Ahlakı, (Çev: Nur Nirven, Ah-

met Ünver), IPRA Altın Kitap Sy: 1, Rota Yayınları, İstanbul, 1998, s.2. 
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nin devamını sağlayabilmek için halkla ilişkileri yönetimin bir işlevi 

olarak görmektedir.  
 

Halkla ilişkilerle ilgili olarak yapılan başka bir tanım şöyledir: “Kişi 

yada kuruluşların, diğer kişi yada kuruluşlarla bir çıkar elde etmek 

amacıyla ilişkiler kurmak veya var olan ilişkilerini gerçekleştirmek 

için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamamıdır.”4
 Bu karşılıklı ilişkiler 

belli bir getiriyi desteklemek amacıyla geliştirilir ve süreklilik kazan-

dırılır. 
 

Rex F. Harlow, halkla ilişkileri şöyle tanımlar; “Halkla ilişkiler orga-

nizasyon ile ilgili çevreleri, hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişimi, 

anlamayı kabulü ve iş birliği sağlayıp sürdürmeye yardımcı olan bir 

yönetim fonksiyonudur. Bu fonksiyon, kamuoyu hakkında yönetimin 

bilgilendirilmesini, yönetimin kamuya karşı sorumluluklarının neler 

olduğunun saptanmasını ve çevredeki meydana gelen değişmeler ko-

nusunda yönetimin uyarılmasını içerir. Bu görevler araştırma ve ileti-

şim tekniklerinin kullanılmasıyla yerine getirilir.”5
 

Yukarıda verilen bu tanımlar genelde özel işletmeleri kapsar mahiyet-

tedir.  Halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde kamu sektörü de yer 

almaktadır. Kamu yönetimi için yapılmış olan halkla ilişkiler tanımla-

rında da bir birlik olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kamu sek-

törüne yönelik bir grup tanım, yönetimin iletişim tekniklerinden yarar-

 
4
  BUDAK, Gönül-BUDAK, Gülay; Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, 

İzmir, 1998, s.8. 
5
  SEÇİM, Hikmet-COŞKUN, Selma; Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi: 

Yayın No: 609, 1992, s. 4. 
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lanarak yönetilenlere doğru bilgi aktarması, halkla ilişkiler uygulaması 

olarak görülür. Başka bir grup tanım, halkla ilişkilerin iki temel evresi 

olan tanıma ve tanıtmayı baz alarak olması gereken üzerinde dururlar. 

Halkla ilişkiler, yönetimin eylem ve işlemlerini yönetilenlerle etkileşe-

rek gerçekleştirme ve böylece kendiliğinden oluşan bir onay elde et-

mektedir.
6
  

 

Yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan 

çalışmaların eksiksiz ve sürekli olarak halka duyurulması, yönetime 

karşı olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık halkında yönetim 

hakkında düşüncelerinin ve isteklerinin öğrenilmesi ve halkla işbirli-

ğinin sağlanması görevi, halkla ilişkiler olarak değerlendirilmektedir.7 
 

Bize göre halkla ilişkiler; “kişi, kurum yada kuruluşun amaçları doğ-

rultusunda ilişki içerisinde olduğu diğer kişi, kurum yada kuruluşlarla 

ilişkiler kurmak veya mevcut ilişkileri geliştirmek suretiyle düşünce 

ve tutumları etkileyerek amaca yönlendirmek için iletişim teknikleri-

nin yoğun olarak kullanıldığı organize olmuş faaliyetlerdir.”  
 

Dünyadaki halkla ilişkiler birliklerinin 8-10 Ağustos 1978 tarihinde 

Mexsico City’de yaptıkları kongrede ise halkla ilişkiler şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “halkla ilişkiler: kuruluş yöneticilerinin programla-

rını uygulayabilmek hem kuruluşa hem de halka hizmet sunabilmek 

için eğilimleri, istekleri analiz etmek ve sonuçlarını tahmin ederek 

 
6
  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 58. 

7
  TORTOP, Nuri; Halkla İlişkiler, Yargı Yayınları, Ankara , 1993, s. 4. 
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yöneticiye öneren bir bilim ve sanattır”.8 Hizmetin tatmin edici ola-

bilmesi için beklenti ve istekler doğrultusunda şekillenmesi gerekir. 

Bu şekillenmeyi gerçekleştirirken gerekli olan bilgiler halkla ilişkiler 

sayesinde elde edilir.  

 

Yukarıda vermiş olduğumuz tanımları çoğaltmak mümkündür. Fakat 

pratikte bunun bir yararı olmayacağını düşünerek tanımları inceleyip şu 

sonuçlara ulaşılabilir.  

 

i. Halkla ilişkiler karşılıklı bir ilişkidir. Kitleye bir şeyler veri-

lirken aynı zamanda ondan da bir şeyler alınmaktadır. Bilgi ve 

haberler halka sunulduktan sonra bunların geri yansıması alına-

rak kuruluşa yön verilmektedir.  

ii. Kuruluş halkın ilgi ve güvenini kazandıkça beklediği faydayı 

yakalayacaktır.  

iii. Halkla ilişkilerde halkın kuruluş hakkındaki güven ve ilgisi-

nin hangi boyutta olduğunun değerlendirilmesi gerekir. Bu sa-

yede aksak ve eksik yönler tespit edilerek gerekli düzenlemeler 

yapılır.  

iv. Halkla ilişkilerde amaç, hedef kitleyi etkileyerek onların dav-

ranış ve inançlarını belli bir yöne kanalize etmektir. 

v. Halkla ilişkilerde iletişim teknikleri yoğun bir şekilde kulla-

nılmaktadır.  

Halkla ilişkiler, çoğu yazarlar tarafından yüzyılımızın mesleği 

olarak değerlendirilir ve batıda, ABD’de “Public Relations” 

 
8
  JEFKINS, Frank, Public Relations, 3. ed., London: Pitman Publishing, 1989, s. 

1-2.  
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(PR), Türkiye’de “Halkla İlişkiler” biçiminde yaygın olarak dile 

getirilmektedir.  

 

2. HALKLA İLİŞKİLERİN KAPSAMI VE NİTELİKLERİ  
 

Halkla ilişkiler, planlı faaliyetleri kapsayan bir uygulamadır. Bu uygu-

lamalar içerisinde bazı genel niteliklerin mevcut olması, başarıya ula-

şabilmek için gereklidir.  

Sabuncuoğlu’na göre halkla ilişkilerin genel nitelikleri şöyledir;9 
 

i. İki yönlü ilişki kurmak, halkla ilişkiler iki yönlü ilişkiyi ge-

rekli kılar. Bir yandan bilinçli bir halkla ilişkiler kampanyası ile 

kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve des-

teği kazanılırken, diğer taraftan halkın işletmelerden beklentileri 

istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Toplum ve işletme 

arasında karşılıklı kurulan iletişim kanallarıyla tarafların bir-

birlerini tanıması ve etkileşmesi sağlanmalıdır. İşletmenin ileti-

şimi tek yönlü olarak çalıştırması ve bazı uygulamalardan ka-

muoyunu haberdar edip onların sesine kulak tıkaması halkla 

ilişkiler değildir.  

ii. Doğru bilgi vermek, doğruluk ve dürüstlük halkla ilişkilerin 

temel ilkelerinden olup başarıya ulaşmak için zorunludur. İster 

araştırma ister planlama olsun her aşamada mutlaka uyulması 

gereken bir ilkedir. Halka gönderilecek mesajların doğru bilgiler 

içermesi halkın desteğini kazanmak açısından zorunludur. İşletme 
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olması gerektiği gibi değil bütün açıklığıyla olduğu gibi tanıtılmalı, 

yanlış olarak halka sunulan bir bilginin yanlışlığı daha sonra kitle-

ler tarafından anlaşılması firma imajını zedeleyeceği ve bu olum-

suz durumun ortadan kaldırılmasının çok güç olacağı açıktır.  

iii. Sabırlı çalışmak, bir halkla ilişkiler kampanyası uzun bir 

zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Araştırma aşamasında he-

def kitle ile ilgili bilgilerin toplanması geniş boyutlu bir araştır-

mayı gerektirir. Doğru bilgilere ulaşmak ve bu bilgiler doğrul-

tusunda kampanyayı planlamak verilecek olan mesajları tespit 

etmek uzun zaman alması dolayısıyla sabırlı olmak gerekmekte-

dir. Kampanyanın neticesi de hemen alınamayacaktır. Bu aşa-

mada sabırlı bir bekleyiş söz konusudur.  

iv. İnandırıcılık, bir mesajın inandırıcı olabilmesi için verilen 

bilgi ile elde edilen sonucun tutarlı olması gerekir. Sonuçların 

başarılı olduğunu gören toplum, girişilen çabalara gönülden 

destek verir ve işletme toplum bütünleşmesi daha kolay sağlanır. 

Karşı tarafı inandırmak büyük bir ikna yeteneğini gerekli kılar. 

v. Yaygın sorumluluk, halkla ilişkiler çalışması sadece işletme 

içinde belirli bir bölüm veya belli bir kimsenin yapacağı bir ça-

lışma değildir. En alt kademede çalışandan hiyerarşinin en üst 

kademesine kadar herkesin bu çalışmada kendisini sorumlu his-

setmesi gerekmektedir. Kapıdaki danışma görevlisinin işletmeye 

gelen bir müşteriye sempatik ve güler yüzlü davranması, telefo-

na bakan sekreterin telefonun diğer tarafındaki kişiye dostça ce-

 
9
  SABUNCUOĞLU, Zeyyad; İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, Bur-

sa, 1998, s. 39-44. 
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vap vermesi ve onu bilgilendirmesi birer halkla ilişkiler uygu-

lamasıdır. İşletmede herkes kendi statüsüne uygun olarak çalış-

manın içerisinde mutlaka yer almalıdır.  

vi. Halkla ilişkiler kitlesel bir fonksiyondur. Halkla ilişkili stra-

tejileri ve taktikleri saptamak, gerekli politikaları oluşturmak 

kuruluş ile ilgili yayınları yapmak, değişik faaliyetler düzenle-

mek kamuoyunu yoklamak gibi teknik görevler halkla ilişkiler 

birimine aittir. Fakat halkla iyi ilişki kurmaktaki eylemsel boyut 

tüm örgüt çalışanlarının görevidir. Bunun sağlanabilmesi için 

işletmede örgüt içi halkla ilişkilerin çok iyi olması ve iyi bir ör-

gütsel iletişim düzeninin bulunması gerekir10
.  

vii. Açıklık, işletmeye ilişkin bilgiler hedef kitleye çekinmeden 

ve gerçekler gizlenmeden iletilmeli, işletmenin amaçları, hedef-

leri, yapısı, ekonomik gücü, Pazar alanları, sosyal içerikli faali-

yetleri bütün açıklığıyla gizliliğe girmeden halka tanıtılmalıdır. 

İşletmenin açıklığı kendisine duyulan güvenle doğru orantılı ola-

rak artacaktır.  

viii. Yineleme ve süreklilik, hedef kitleyi etkilemek ve iletilen me-

sajları kalıcı kılabilmek için süreklilik sağlanmalıdır. Bu şekilde 

mesajlar kitlelerin belleğine yerleşmekte ve unutulması kolay 

olmamaktadır. Yalnız ayrı bir mesaj ve semboller zaman içeri-

sinde kitlelerde bıkkınlık yaratabilir. Böyle bir durum sezildiği 

zaman mesajlar yeniden düzenlenerek değişik bir görünümde 

 
10

  BUDAK, Gönül-BUDAK,Gülay; a.g.e., s.199. 



 

 

 15 

sunmaya ve yeni bir kabullenme süreci yaratmaya çalışılmalı-

dır. 

ix. Firma imajı, halkla ilişkiler bir anlamda kamuoyunda 

olumlu bir imaj yaratma faaliyetidir. Firma kamuoyunda güve-

nilir, dürüst, topluma faydalı hizmetler sunan bir imaja sahip ise 

kriz dönemlerinde firma devleti ve halkı yanında bulma ve krizi 

atlatma şansı çok yüksektir. 

 

3. HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR 

 

Kuruluşların faaliyet gösterdikleri alanlar, etkileşim içerisinde olduk-

ları kitleler farklılık arz eder. Bu farklılık kuruluşların halkla ilişkiler 

uygulamalarındaki amaçlarına da yansımaktadır. Amaçlar bir çok nok-

tada aynı olmakla beraber konunun daha iyi anlaşılması açısından 

halkla ilişkilerin genel amaçları, kamu yönetiminde amaçları ve özel 

kuruluşların da amaçları şeklinde bir bölümlemeye gitmek mümkün-

dür.  
 

3.1. Halkla İlişkilerde Genel Amaçlar 

 

Halkla ilişkilerin genel amaçları Uluslararası Halkla İlişkiler Derne-

ği’nin Eğitim ve Araştırma Komitesi Raporunda özetle şöyle ifade 

edilmiştir. 11
 

 
11

  YALÇINDAĞ, Selçuk; Belediyelerimiz ve Halkla İlişkiler, TODAİE., Ankara, 

1996, s. 10. 
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i. Kamuoyunun kuruluşa ilişkin sahip olduğu tutum, eğilim ve 

beklentilerini saptayarak, kuruluşa bunlara uygun düzenlemele-

rin yapılması için önerilerde bulunmak, 

ii. İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak, 

iii. Kuruluşlarla ilgili olarak kamuoyunda ortaya çıkmış olan 

yanlış anlaşılmaları önlemek, 

iv. Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal so-

rumluluk duygularını geliştirmek, 

v. Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak, 

vi. Sunulan mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunmak, 

vii. Örgütün kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetil-

mesine yardımcı olmak, 

viii. Demokratik değerlerin gelişmesine yardımcı olmak. 

Dünyanın her yerinde halkla ilişkiler, hem özel sektörün halka 

verebildiği ölçüde hizmet ve katkılarını yansıtmaya yardım eder, 

hem de kamu sektörü bu yöntemlerle yapmış olduğu hizmeti ka-

muoyuna duyurur
12. İster kamu ister özel sektör kuruluşları ol-

sun temel amaçlardan bir tanesi toplumun çeşitli kesimleriyle 

olumlu ve uyumlu ilişkiler kurarak bunları geliştirmektedir.  
 

Zamanımızda kamuoyunun giderek artan etkisiyle iletişim teknikle-

rindeki gelişmeler ve yenilikler, endüstri ve ticaret alanında yaşanan iç 

ve dış rekabet artık halkla ilişkileri günümüzün en önemli bir konusu 
 

12
  ABADAN-UNAT, Nermin; Halkla İlişkiler Sempozyumu 1987, Ankara Üni-

versitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları: 10, TODAİE. Yayınları: 221, 

Ankara, 1988, s. 15. 
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haline getirmiştir13
. Demokratikleşme sürecinin hızlı bir şekilde geliş-

tiği, yönetilenlerin istek ve beklentilerini yüksek bir sesle dile getir-

meye başladığı günümüzde, yöneten-yönetilen uyumunun sağlanma-

sında halkla ilişkiler önemli bir amaca hizmet etmektedir. 
 

3.2. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amaçları 
 

Kimi zaman hedef kitlede güven ve desteğin oluşturulması için göste-

rilen çabalar çok uzun yıllar sürebilmektedir. Halkla ilişkiler bu süreci 

kısıtlamak amacıyla, bireylerin sosyo-psikolojik değer yargılarını ön 

plana çıkarmada önem kazanır. Çünkü hedef kitlelerin yapısının belir-

lenmesi sonucunda elde edilen bilgilerin sayesinde yapılan planlı ça-

lışmalar, hedefe ulaşmada kolaylık sağlayıp süreyi kısaltacaktır.14
 

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür.15  

 

i. Kamuoyunu aydınlatmak, örgütü ve onun izlediği hizmet 

politikalarını benimsetmek, 

ii. Halkta yönetime karşı olumlu tutum oluşturmak,  

iii. Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işini kolaylaştırmak, 

iv. Yerinde kararlar alabilmek için halktan bilgi sağlamak, 

 
13

  TURAÇ, Mehmet; Halkla İlişkiler Sempozyumu 1987, Ankara Üniversitesi 
Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları:10, TODAİE. Yayınları: 221, Ankara, 
1988, s.31.  

14
 ÖZTÜRK, Meltem; “Kamu Yönetiminde ve Belediyelerde Halkla İlişkiler”, 

Marmara İletişim Dergisi, sy:1, Aralık 1992, s. 186. 
15

 MIHCIOĞLU, Cemal; Halkla İlişkiler Nedir?, Kamu Kuruluşlarında Halkla 
İlişkiler Semineri, Milli Purodiktivite Merkezi, Ankara, 1976. s. 16-18. 
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v. Yasaklarla ilgili halkı aydınlatarak, halkın yasaklara uyma-

sını sağlamak, 

vi. Hizmetlerin görülmesinde halkın işbirliğini sağlamak, 

vii. Yasalardaki ve yönetsel yöntemlerdeki aksaklıkların sap-

tanması ve giderilmesinde halkın beklentilerinden, şikayetlerin-

den faydalanmak. 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarının gerçekleştirilmesi günümüzün modern 

ve demokratik devletlerin yapması gereken görevleri arasında yer al-

maktadır. Bunu gerçekleştirmek için kamu kuruluşları kurulan teknik 

bürolar aracılığıyla sürekli bir şekilde kamuoyunu yoklarlar. Bu suret-

le bizzat idarenin içinde ve devlet örgütünde halkın ihtiyaçlarına, is-

teklerine cevap verme olanağı bulurlar. Bu sayede demokratik kuru-

luşlar ve kamu idareleri hakkındaki halk topluluklarının güvensizlik 

duygusu yok edilebilir.
16 Halkla ilişkiler demokratik devlet anlayışının 

bir gereği olarak karşımıza çıkar. Demokratik yönetim halkın beklen-

tilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bunu gerçekleştirir-

ken de halkla ilişkiler uygulamaları yaparak kamuoyunun beklenti ve 

ihtiyaçlarını öğrenir, yapacağı yönetsel planlara ve uygulamalara bunu 

yansıtırlar.  
 

Yerel yönetimler, merkezden yönetim kuruluşlarından ayrı olarak, 

seçilmiş organları, ayrı gelir ve giderleri, ayrı bütçeleri bulunan özerk-

liği olan ve tüzel kişiliğe haiz bulunan, bölge halkının ortak gereksin-

melerini karşılamak amacıyla kurulmuş idarelerdir. Yerel yönetimler-

 
16

 TORTOP, Nuri; a.g.e.,  s.10-11. 
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de halkla ilişkilerin amaçlarını dört başlık altında toplamak mümkün-

dür17
. 

 

i. Vatandaşlara yerel yönetim kuruluşunun hizmet politikaları 

ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, 

ii. Yerel yönetim kuruluşlarınca kesin kararlar alınmadan önce 

önemli yeni projeler hakkında halkın fikrini söylemesine imkan 

yaratmak, 

iii. Yerel yönetimin sistemi ile, kendi hak ve sorumlulukları ko-

nusunda vatandaşları bilgilendirmek, 

iv. Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek. 
 

Toplumun farklı kesimlerinin isteklerinin yönetim tarafından öğrenil-

mesi ve bu isteklerin değerlendirildikten sonra yönetsel eylem ve iş-

lemlere dönüştürülmesi gibi bir süreç içermesi, halkla ilişkileri bir 

yönetim süreci haline getirmiştir. Böylece halkla ilişkiler yönetsel 

etkinliği artırma amacı güden yönetsel bir teknik olmuştur.18
 Etkin bir 

yönetim sağlanabilmesi için kamu kesimlerinin yönetim tarafından 

yakından tanınması şarttır. Halkı tanımadan, onların beklentilerini 

bilmeden alınacak yönetsel bir karar, ihtiyaçlara cevap vermeden uzak 

olacak ve bu karar halk tarafından destek bulmayacaktır. Halkla ilişki-

ler yönetimde etkinliği artıran bir fonksiyonu yerine getirir.  

 

Bir çok konuda yönetimin yapacağı işlerin önceliklerinin belirlenme-

sinde, kişisel isteklerin öğrenilmesinde halkla ilişkiler en çağdaş ve 

 
17

 Aynı eser, s.153 
18

 KAZANCI, Metin, a.g.e., s. 26 
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geçerli bilme-tanıma yöntemidir. Toplumun tüm kesimlerinin oylarını 

öğrenmek, kararları toplumsal uzlaşmayı bozmayacak ve toplumsal 

uzlaşmaya açık bir şekilde ters düşmeyecek biçimde oluşturmak hem 

yönetsel bir görev hem de etkileşim sağlamaktadır. Bunun neticesi 

olarak ortaya çıkan karar uygulanabilirliği olan bir karardır. Halkla 

ilişkiler yönetimin yanlış karar alma ve uygulama riskini asgariye in-

direbilen bir yönetim fonksiyonudur.19  Halkla ilişkiler yönetimin ala-

cağı kararların, yönetilenlerin ihtiyaçlarına cevap veren, toplumsal 

uzlaşmayı bozmayan bir niteliğe sahip olmasını amaçlayan bir uygu-

lamadır.  
 

Günden güne büyüyen, karmaşıklaşan ve hantallaşan devlet yapısı 

içinde kişilerin yönetimle olan işlerinde büyük problemlerle karşılaş-

masına ve işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Halkla ilişkiler uygu-

laması, ortaya çıkan ilişki güçlüklerini çözmeye yönelik, planlı ve 

doğal olarak sürekli bir çaba olmuştur. Bu girişimde amaç, yönetimi 

yapı ve işlevleriyle birlikte tanımak, dolayısıyla ilk ilişki güçlüklerini 

ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla kitle iletişim araçları yada diğer aracı 

mekanizmalar kullanılır. Ancak sorunun önemli bir kesimi de yüz 

yüze ilişkilerle çözülmeye çalışılır. Bu durumda kamu görevlisi idari 

yöntemleri uygulayan, yönetsel gerekleri yerine getiren bir devlet 

memuru olmanın dışında, yönlendiren açıklayan halkın işini kolaylaş-

tıran bir ajandır. Böylece halkla ilişkiler uygulamasında halkın aydın-

latılması olayı yalnızca yönetimin ne yaptığını açıklamak değil bunun 

yanında yönetimin yapısından kaynaklanan güçlükleri yenmek için 

 
19

 KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 27. 
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halkla bilgi aktarmak gibi zorunlu çabayı da kapsamaktadır. Halkın 

aydınlatılması demek, bireyleri kendi yönetsel sorunlarının çözümünü 

kolaylaştırıcı bilgilerle donatmaktır.20
 Yönetimin hantal yapısı sistemi 

karmaşık ilişkiler yumağı haline döndürür. Yönetimle işi olan kimse 

kendi mantığı içerisinde bu yapıyı çözmesi pek mümkün değildir ve 

çözemediği sistem içerisinde yönetsel işini yaptırması oldukça zordur. 

Halkla ilişkiler yönetimle işi olan kişiye bu sistem ile ilgili bilgi aktara-

rak kişinin işini yapmasına yardımcı olma amacı taşımaktadır.  
 

Özel kuruluşlar kadar kamu kurumlarının da başarıları büyük ölçüde 

çevre ile kurabilecekleri ilişkilere bağlıdır. Her kuruluş değişik kesim-

lerle ilişki kurar ve bu ilişkilerden olumlu sonuçlar elde etmek ister. 

Çevre ile kurulan ilişkilerden örgüt için sonuçlar çıkarmak aynı kuru-

luşun daha sonraki çalışmalarına yön verebilir. Böyle bir amaç açıklık 

ve saydamlık demektir. Bu özelliğe ulaşmış kuruluşlar yurttaş yada 

tüketici ile daha rahat ilişki kurabilmektedir. Halkın yönetimi destek-

lemesi, onun kendisi için yararlı ve olumlu çalışmalar yaptığına inanma-

sına bağlıdır. Bunun yolu da yönetimin gerçekten olumlu işler yapmasına 

ve bunu halka anlatarak aydınlatmasına bağlıdır.21  Bu bağlamda halkla 

ilişkilerin amacı çevreyle iyi ilişkiler kurmak bu ilişkilerden bazı bilgiler 

elde ederek sonraki aşamalarda bu bilgileri değerlendirmektir.  

 

Etkili bir halkla ilişkiler faaliyeti gerçek politikacılar ve uygulamalar 

üzerinde kuruludur. Her halkla ilişkiler uygulamasının rasyonel temeli 

halkın yararına hizmet etmektir. Gerçekleştirilen her faaliyet, kuruluşa 

 
20

 Aynı eser, s. 29. 
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yarar olarak geri dönecektir. Halkla ilişkiler kamu sektörünün gerekli 

disiplinleri arasında yer alır.22
 Kamu kuruluşları gerek politikaların 

belirlenmesinde gerekse uygulama aşamasında halkla ilişki yapmak 

suretiyle yönetilenlerle etkileşmek ve kendiliğinden oluşan bir onay 

elde etme amacı güderler.  
 

3.2. Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Amaçları 
 

İşletmelerin günümüzde ortaya çıkan en önemli sorunlarından birisi, 

istedikleri kişi veya kuruluşlarla istediği diyalogu kuramamalarıdır. 

Hem özel hem kamu kuruluşlarındaki kurum yöneticilerinin, yapılan 

çalışmaların yeteri oranda ve istedikleri şekilde kamuoyuna yansıma-

dığından dolayı yakınmalarına tanık olunmaktadır. Ayrıca kurum içi 

çalışanlarla yönetim kademeleri arasındaki kopukluğun giderilemediği 

de görülmektedir.23 Bir işletmenin yalnızca kaliteli mal veya hizmet 

üretmesi onun halk kitleleri tarafından destek bulması için yeterli de-

ğildir. Kişi veya kuruluşlarla iletişim kanallarının da çalıştırılması 

gerekir.  

 

Belirtilen bu sorunlar kuşkusuz yalnızca ülkemizdeki kurum veya ku-

ruluşları ilgilendirmemektedir. Dünyanın her yerinde bir çok kurulu-

şun buna benzer bir çok sorunları vardır. Ancak gözlemlenen durum, 

 
21

 KAZANCI, Metin; a.g.e., s.30-31. 
22

 ŞAHİN, Akın; “Kamu Kuruluşlarındaki Önemi Açısından Halkla İlişkiler”, 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, İstanbul, 1990, s.208-

209. 
23

  GÜRESİN, Nilgün; “Çağdaş İşletmelerde Halkla İlişkilerin Önemi”, 
TÜSSİDE Reklam ve Halkla İlişkiler Uygulamaları Semineri, Gebze-Kocaeli, 

22-24 Şubat 1988, s.30. 
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özellikle batılı ülkelerde bu ve buna benzer problemlerin çözümünde 

halkla ilişkiler yöntemlerinden yararlanıldığıdır.24
 Günümüzdeki tüm 

modern kuruluşlar halkla ilişkilerin öneminin bilincinde olarak kuru-

luş içinde halkla ilişkiler faaliyetlerini üstlenecek bir bölüm oluşturma 

yoluna gitmektedirler.
25

 İşletmenin faaliyetlerinin çevre tarafından 

bilinmesi ve halk kitleleriyle iletişimin istenilen düzeyde sağlanabil-

mesi amacına yönelik olarak, halkla ilişkiler uygulamaları, modern 

işletmelerin bir parçası haline gelmiştir. Bu uygulamalar sistemli, or-

ganize olmuş faaliyetleri kapsar ve işletme içerisinde oluşturulan bir 

bölüm tarafından özellikle organize edilerek hayata geçirilir.  
 

Aynı zamanda yirminci yüzyıllın bir eseri olarak karşımıza çıkan bas-

kı grupları gibi dış faktörlerin de halkla ilişkiler uygulamalarının gün 

geçtikçe daha fazla şekilde talep edilmesine neden olmaktadır. Önce-

leri sadece bir savunma aracı olarak kullanılan halkla ilişkiler bugün 

modern bir kuruluşun kendi personeline, müşterilerine, ortaklarına ve 

basın yoluyla kamuoyuna tanıtılmasına ve gerektiğinde kamuoyu 

oluşturulmasında yardımcı bir faaliyet kolu haline gelmiştir.26
 Halkla 

ilişkiler işletmelerin faaliyetlerinden kitleleri haberdar ederek işletme 

lehine kamuoyu oluşturma amacını gerçekleştirirler.  

 

 
24

  GÜRESİN, Nilgün; a.g.e., s. 30.  
25

  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; “Halkla İlişkiler Departmanının İşletme Örgütü 
İçindeki Yeri ve Önemi”, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, Sayı: 
3, Ankara, 1993, s.129. 

26
 Aynı eser, s. 32. 
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Özel işletmelerin meydana getirmiş oldukları halkla ilişkiler politika-

ları ve uygulamalarında başta ekonomik beklentiler olmak üzere bazı 

beklentilerini şöyle özetlemek mümkündür.27
 

 

i. Özel Girişimciliği Aşılamak; Halkla ilişkiler bu manada so-

nuçları özel kesimle ilgili ekonomik, siyasal ve sosyal düşünce-

lerin açıklanması şeklinde ortaya çıkar. Özel işletmelerin yöne-

ticileri eylemlerinin yerindeliği ve düşüncelerinin haklılığı ger-

çekçi olarak halk kitlelerine açıklanır ve onların desteği kazanı-

lır.  

ii. İşletmeyi Korumak; Sürekli değişen ve hareketli bir çevrede 

yaşayan işletmenin ayakta kalabilmesi, değişimlere ayak uydu-

rabilmesi bir ölçüde halkla ilişkilerin bir neticesi olarak karşı-

mıza çıkmaktadır.  

iii. Finanssal Güçlenme; Ticari örgütlerin yönetimleri, yaptıkları 

faaliyetleri anlatma, açıklama ve kanıtlama yoluyla toplumda 

olumlu bir imaj yaratacak ortak sayısını artırırlar. İşletme ülke-

deki finanssal kurumlar karşısında kendini güçlendirir.  

iv. Saygınlık Sağlama; Örgütler eylemleriyle yurt içinde ve yurt 

dışında saygınlıklarını koruyarak tanınmış bir işletme özelliği 

kazanırlar.  

v. Satış Artırma; Örgütlerin verimli ve etkin çalışmaları netice-

sinde ulaşılabilen bir sonuçtur. Bu, işletmelerin satış sonrası 

müşteriye sundukları hizmetlere devam etmesi, onların satın al-

 
27

  ATAOL, Alpay; Halkla İlişkiler Örgütlerinin Temsil Edilmesinde Kavram-

sal Bir Model, İzmir, 1991, s.93. 
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dıkları mal ve hizmetlerle ilgili bir sorun söz konusu ise bu so-

runu ortadan kaldırmak şeklinde oluşur.  

vi. İş Gören Bulma; Halkla ilişkilerin sonuçlarından diğer bir 

tanesi ise işletmelerin nitelikli iş görenler bulabilmesidir. İş gö-

renler çalıştıkları iş yerlerini övücü nitelikli sözlerle çevrelerine 

anlattıkları ölçüde iş arayanlar üzerinde etkili olur ve onların 

çalışmak üzere örgüte başvurmalarını sağlarlar. Buna bağlı 

olarak işletmeye iş için başvuranların sayısı da artacağından 

adaylar arasında nitelikli kişilerin seçimi kolaylaşır.  

vii. Endüstri İlişkilerini Geliştirme; İşletme yönetimlerince uy-

gulanan halkla ilişkilerin sonuçları, çalışma ilişkilerinin düzen-

lenmesinde kendini gösterir. İşçi işveren sendikaları arasında 

uzlaşma kolaylaşır. İşçi işveren yakınlaşması daha kolay sağla-

nabilir.  

 

Özellikle büyük, özel kuruluşların halkla ilişkiler çabaları içinde kamu 

yararına faaliyetler önemli bir yere sahiptir. Kamu yararına faaliyetler 

denildiğinde kurum yada kuruluşun içinde yaşadığı toplumun menfa-

atlerine olacak çalışmalar yapmasıdır. Burada amaç, kuruluşun yalnız-

ca kendisi için değil, içinde bulunduğu toplumun menfaatlerini de 

gözeten, toplum refahının yükseltilmesine yönelik faaliyetlerde bulu-

nan bir kuruluş olduğunu, dolayısıyla söz konusu kuruluşun o toplu-

mun ayrılmaz bir parçası olduğu imajını yerleştirmektir. Başka bir 

ifadeyle “iyilik sever” yatırımlar yapmaktır28
.  

 
28

  SEÇİM, Hikmet; Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi 
Yayınları, No:303, Eskişehir,1995, s.22-23. 



 
26 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

Sonuç olarak halkla ilişkilerin amacı hedef kitleyi ve kamuoyunu etki-

lemek ve onun ilgi ve desteğini kazanmaktır.  
 

4. HALKLA İLİŞKİLERİN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Modern manada halkla ilişkilerin temeli A.B.D.’de atılmıştır. Halkla 

ilişkiler kavramı ilk olarak A.B.D. devlet başkanı Thomas Jefferson 

1807’de kongreye gönderdiği bir mesajda kullanmıştır.29
 Woodrow 

wilson Beyaz Sarayda sürekli ve düzenli basın toplantıları düzenle-

miştir. Jockson’un halkoyu danışmanı A. Kendall tarafından kamuoyu 

araştırmaları 18. yüzyılda başlamış ve hızlı bir şekilde de yayılmıştır. 

1896 yılında yapılan seçim kampanyalarında halkla ilişkiler çok 

önemli bir yer tutmuştur. Bu kampanya halkla ilişkilerin planlı ve dü-

zenli bir biçimde uygulandığı ilk seçim kampanyasıdır. Aynı zamanda 

bu yıllarda bir firma G.Harvey isimli bir gazeteciyi, yalnızca halkla 

ilişkilerle uğraşmak firma ve kamuoyu arasında çıkan sorunları çöz-

mesi için bünyesinde çalıştırmaya başlamıştır. 1917 yılında Halkı Ay-

dınlatma Komitesi (Committee On Public Information) kamu yöneti-

minin ilk halkla ilişkiler birimi olarak çalışmaya başlamıştır.30
 

 

Halkla ilişkilerin gerçek öncüsü 1916 yılında ilk halkla ilişkiler büro-

sunu kuran Ivy Lee adındaki bir gazetecidir. Bu gazeteci basın ile iş 

çerçevesini birbirine yakınlaştırmaya çalışmış, hazırlanan bültenler ile 

iş çevreleri ilk kez kamuoyuna seslenme fırsatı bulmuşlardır. Kamuo-

 
29

  ERTEKİN, Yücel; Halkla İlişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara, 2000, s.11. 
30

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.5-6. 
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yu ücret politikası, arz-talep ve tekeller konusunda bilgilendirilmeye 

başlanmıştır. Ivy Lee’nin halkla ilişkilere getirdiği en büyük yenilik-

lerden bir tanesi savunma stratejisinden saldırı (ofansin) stratejisine 

geçiş olmuştur. İşletmeler sadece para kazanma amacına sahip olan 

kuruluşlar olmaktan çıkarak sosyal sorumluluğun bilincini kavrayan 

ve bunu hayata döken kuruluşlar olmaya başlamışlardır.31
 Aynı za-

manda Ivy Lee başarısını Rockefeller şirketler topluluğuna da göstere-

rek firma ile işçiler arasında yaşanan sorunu çözmüştür.  
 

Halkla ilişkiler konusunda A.B.D. başkanı Theodore Roosevelt’inde 

büyük katkıları söz konusudur. Başkan Beyaz Saray’da gazetecilere 

özel bir yer ayırarak istedikleri zaman Beyaz Saray’a gelerek hüküme-

tin icraatlarını yakından izleme olanağı tanıyarak bir şeffaflık anlayışı 

ortaya koymuştur. Bu sayede basının desteğini sağlamış ve iş adamla-

rına karşı önemli bir üstünlük elde etmiştir.
32

 

 

Halkla ilişkiler alanında önemli isimlerden diğer bir tanesi Sigmund 

Freud’un yeğeni olan Edward L. Bernaystır. New York’ta bazı küçük 

gazetelerde çalışmaya başlayan Bernays cinsel hastalıklarla ilgili bir 

piyesi tartışmaya açmak için destekleme kararı verdi. Bernays konuya 

ilgi duyan doktor ve kamuoyunda etkili kişilere piyesin metnini gön-

dererek onlardan destek istedi. Aldığı desteği dergide yayınlayarak 

oyun ve kendisi büyük bir başarı kazandı. Belli bir konuda uzman olan 

kişilerin görüşlerini ve desteğini alarak bunu halka duyurmanın kamu-

yu oluşturmada başarılı bir yöntem olduğu ortaya çıktı. 

 
31

  SABUNCUOĞLU, Zeyyad; a.g.e., s.8. 
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Halkla ilişkilerin yönetim ve işletmeler açısından öneminin anlaşılma-

sı 1929 Ekonomik Buhranı yıllarına rastlar. Daha önceleri savaş, se-

çimler, grevler nedeniyle başvurulan halkla ilişkiler büyük buhrandan 

sonra kamu ve özel sektör için sürekliliği olan ve her zaman başvu-

rulması gereken bir teknik olarak yerleşmeye başladı. Büyük bunalım-

la birlikte özel kesim kâr etmekten başka bir şey düşünmemiş olması-

nın cezasını büyük ekonomik kayıplar şeklinde ödedi. Ayrıca kamu 

yönetimi de toplumsal sorunların bir bütün içerisinde gerektiği inancı-

na sahip olarak yeni çözüm yolları aramaya başladı.33
 Kuruluşların 

insan faktörünü hiçe sayarak, toplumsal sorunları görmezlikten gelme-

leri daha sonra bedelini kendilerinin de ödeyecekleri bunalımlara yol 

açmaktadır.  
 

Bunalım bir süredir akademik olarak ileri sürülen insan unsurunun 

değerlendirilmesi görüşünü haklı çıkardı. Harekete geçilerek toplum-

sal sorunları çözmeye yönelik olarak üniversitelerin verdiği görüşler 

doğrultusunda yeni programlar uygulamaya konuldu. Yönetim olayın-

daki merkez, örgütlenme ve denetimden insan unsurunu ön planda 

tutan sosyal ve psikolojik alanlara kaydırıldı. 1930’lu yıllarda kamuo-

yu yoklamaları uygulanmaya başlandı.34 Taylorizm de revizyona gidi-

lerek insan unsuru da bu anlayışa ilave edildi. 

 

 
32

  BUDAK, Gönül,-BUDAK, Gülay; a.g.e., s.49. 
33

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.6-7. 
34

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.7-8. 
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İkinci Dünya savaşından sonra önemi daha iyi anlaşılan halkla ilişkiler 

A.B.D. de her alana yayıldı. Savaştan kısa bir süre sonra 5000 kadar 

ticaret ve sanayi kuruluşunun halkla ilişkiler bölümüne sahip olduğu 

sanılmaktadır. Bunlara ek olarak 1200 den fazla özel halkla ilişkiler 

bürosu kurulmuştur. 1940 yılında A.B.D. den Kanada’ya yansıyan 

halkla ilişkiler orada hızlı bir şekilde gelişerek oradan Fransa, İngilte-

re, Almanya, Hollanda, Norveç gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılma-

ya başlamıştır.35
  

 

Türkiye’de halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu, bilinçli, örgütlü 

çabaları içeren, çağdaş bir hizmet anlayışı olarak 1960’lı yıllarda ve 

öncelikle kamu yönetiminde belirginlik kazanmaya başladığı söylene-

bilirse de; devlet toplum, yöneten-yönetilen ilişkilerin çeşitli uygula-

maları, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça eski bir 

geçmişe sahiptir. Göçebe medeniyetlerin ve Türklerin özelliklerinden 

olan yönetim anlayışları bunun çok eski tarihlere kadar izlenmesi ge-

rekli bir araştırma konusu olduğunu düşündürmektedir36
.  

 

Orhun Abideleri bunun ilk örnekleri arasında gösterilebilir. Selçuklu 

Devlet adamı Nizam’ül Mülk’ün Siyaset Name adlı eserinin bazı bö-

lümlerinde, yönetimin halkın durumu hakkında gerçek ve yeterli bilgi-

lere sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Anadolu Selçukluları dö-

neminde hükümdarlar haftanın belirli günlerinde zamanlarını halkın 

şikayet ve isteklerini öğrenmeye ayırdıklarını bilmekteyiz.  Benzer 

 
35

  ÇADIRCI, Suat; Halkla İlişkiler, Güven Matbaası, Ankara, 1977, s.36.39. 
36

  ACAR, Muhittin, Belediyelerde Halkla İlişkiler, Uzmanlık Tezi, DPT Yayını, 
Ankara, 1993, s.38. 
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uygulamalara Osmanlı İmparatorluğu döneminde de rastlanmaktadır. 

Padişahlar Cuma Selamlığı ve Ayak Divanında halkın istek ve yakın-

malarını dinliyorlar, kendileri yada görevlendirdiği kişiler tedbil-i kı-

yafet yaparak halkın arasına karışıyor ve böylece halkın yönetime kar-

şı tepkilerini öğrenmeye çalışıyorlardı.  
 

Osmanlı İmparatorluğu XVII. Yüzyıldan itibaren ekonomi, ticaret, 

askeri ve idari alanda bir çözülme dönemine girdi. Devlet, memurla-

rından sürekli olarak şikayet edilen bir görünüm kazanmaya başladı. 

Devlet ve halk arasında birçok olumsuzluklar yaşanmaktaydı. XVIII. 

ve XIX. Yüzyıllarda girişilen reform ve batılılaşma hareketleri sonu-

cunda, yöneten-yönetilen ilişkilerindeki bu olumsuzluklar giderileme-

diği gibi aksine bu dönemde oluşmaya başlayan Osmanlı bürokrasisi 

ile yönetilenler arasındaki zıtlaşmalar artarak devam etti. Osmanlı 

Devleti’nin son yüzyılında teb’a, kul durumuna giren halk, bu defa 

bürokrasinin teb’ası durumuna gelmeye başladı. Cumhuriyet yöneti-

minin Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı miras bu son durumdur. 

Cumhuriyetin kuruluşu ve hukuk, iktisat, yönetim gibi alanlarda yapı-

lan köklü reformlar halkın teb’a olmaktan çıkıp çağdaş bir devletin 

uyruğu olması vatandaş-bireyler olması yolunda atılmış önemli adım-

lardır. Cumhuriyet rejiminin birçok alanda giriştiği reform çalışmaları, 

sahip olduğu halkçılık ve modern devlet anlayışı; kişilerin devlet kar-

şısındaki konumlarında değişiklikler yaparak, haklarını ve sorumlu-

luklarını bilen yurttaşlar yetiştirmeyi amaçlamıştır37
.  

 

 
37

  ACAR, Muhittin, a.g.e., s.39-40 
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Halkla ilişkilerin düzenli bir faaliyet olarak ortaya çıkması yönetimle 

özel girişimin sosyal değişme açısından birbirlerini tamamlamaların-

dan sonradır.38
 

 

Halkla ilişkiler Türkiye’de önemi gün geçtikçe artan bir seyir izlemek-

tedir. Geçmiş yıllarda kamu kuruluşlarında değişik isimler altında 

halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütüldüğünü görmekteyiz. Basın büro-

su, basın müşavirliği, yayın temsil şubesi, propaganda, basın yayın ve 

halkla ilişkiler, tanıtma şubesi, enformasyon şubesi, basın ve halkla 

ilişkiler dairesi, yayın müdürlüğü, basın temsilciliği, halkla ilişkiler 

şubesi, halkla ilişkiler ve yayın bürosu, halk ve basınla ilişkiler ve 

istatistik müdürlüğü gibi farklı isimler adı altında halkla ilişkiler faali-

yetlerini yürüten büro ve daireler bulunmakta idi.39
 Buna bağlı olarak 

denilebilir ki; Türkiye’de planlı halkla ilişkiler uygulamasına ilk ola-

rak kamu kuruluşlarında başlanmıştır.  
 

Cumhuriyet döneminde ilk halkla ilişkiler uygulamasına 1920 yılında 

Atatürk tarafından Basın Yayın ve enformasyon Genel Müdürlü-

ğü’nün kurulmasıyla görmekteyiz. Yine bu yıl içerisinde Atatürk tara-

fından Anadolu Ajansı kurulmuş ve reformların tanıtımı ve halka be-

nimsetilmesi bu ajans aracılığıyla yapılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de 

çağdaş manada ilk halkla ilişkiler faaliyeti 1961 yılında kurulan Dev-

let Planlama Teşkilatı’nın (D.T.P) Koordinasyon Dairesi bünyesinde 

oluşturulan Temsil Şubesi ile başlamıştır.  

 
38

  İŞÇİ, Metin; Halkla İlişkiler, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s.22. 
39

  ASNA, Alâeddin; “Türkiye’de Kamu Kuruluşlarının Halkla İlişkileri”, 
TODAİE. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, Ankara, 1969, s. 102. 
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1962 yılında gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma 

projesinde (Mehtap Projesi) halkla ilişkiler konusuna yer verilmiştir. 

Bu projede “Devlet kuruluşlarının her kademelerindeki çalışmalarda 

ve kararların alınmasında halka yakın ilişki sağlamak zorunludur” 

denilmektedir. Bu projede, gelişmiş ülkelerde yönetim ile halk arasın-

da ilişki kurmak için çeşitli mekanizmaların ihdas edildiği, bunların 

basında, bireyleri ve ilgili kuruluşları karardan önce dinlemek, onların 

istek ve görüşlerini almak ve değerlendirmek için çeşitli yöntemlerin 

olduğundan söz edilir. Aynı zamanda bu projede halkla ilişkilerle ilgili 

olarak şu ifadeye yer verilmiştir. “Türk idaresinde de çeşitli kademe-

lerde, her kurumun bünyesine uygun olarak, halka temas ve dinleme 

usulleri kurmak gerekmektedir.”40
 Daha sonra, çeşitli bakanlık bünye-

lerinde basın ve halkla ilişkiler daireleri kurulmaya başlandı. 
 

1964 yılında yürürlüğe giren nüfus planlamasına göre, planlı çocuk 

sayısı fikri ailelere benimsetilmesi amacıyla, Nüfus Planlaması Genel 

Müdürlüğünün bünyesinde “Tanıtma ve Halk eğitim Şubesi” kurul-

muştur. Bu çalışmaların başarı ile neticelenmesi sonucunda halkla 

ilişkiler biriminin yaygınlaşması hızlanmıştır. Eğitim kurumlarında 

halkla ilişkiler, ilk olarak 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

bilgiler Fakültesine bağlı Basın yayın Yüksekokulu’nda Gazetecilik 

ve Halkla İlişkiler bölümü kurularak uygulanmaya başlandı. 
 

Özal hükümeti döneminde ortay çıkan yeni liberalizm, tüm ülkenin 

ekonomik olarak Batıya açılması, içeride uygulamaya konulan eko-
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  BUDAK, Gönül, -BUDAK, Gülay; a.g.e., s.55-56. 
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nomik programlar sonucu özel teşebbüs ve kamu yönetimi kendilerine 

yeni bir halkla ilişkiler alanı bulmuştur.
41

 1984 yılında çıkarılan kanun 

hükmünde kararnameler ile çeşitli bakanlık bünyelerinde farklı isimler 

altında hizmet veren halkla ilişkiler birimleri “Basın halkla İlişkiler 

Müşavirliği” haline dönüştürülmüştür. 
 

Ne yazık ki Türkiye’de bir çok işletmede halkla ilişkiler faaliyetleri 

halen reklam ve tanıtım bölümü içerisinde yer almaktadır. Bazı işlet-

meler pek faal olmayan halkla ilişkiler bölümünü göstermelik olarak, 

ihdas etmişlerdir. Buna karşılık büyük ve ciddi kuruluşlar özellikle 

holdingler halkla ilişkiler bölümlerini aktif bir şekilde çalıştırmaktadır-

lar.
42

 Şu bir gerçektir ki ülkemizde halkla ilişkiler günden güne gelişen 

bir seyir izlemektedir. Önceleri bu bölümü lüks olarak gören bir çok 

kuruluş artık kendi bünyesinde uzman kişileri bu amaca yönelik olarak 

çalıştırmaktadır.  
 

5. TÜRK KAMU YÖNETİMİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN 
GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Kamu yönetimi kamu politikalarının uygulama alanıdır. Doğal olarak 

kamu örgütlerinin de bu politikaların amaçlarına uygun olarak yapı-

lanması gerekmektedir. Şu ana kadar halkla ilişkilerin kamu kurumla-

rındaki yapılanmasının bu politikalar doğrultusunda gerçekleşmesi 

gerekmekteydi. Oysa Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler işlevinin 

otuz yılını aşkın bir geçmişe sahip olmasına rağmen etkin olmayan, 

 
41

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.15. 
42

  İŞÇİ, Metin: a.g.e., s.27. 
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kesintili bir uygulama içermektedir. Bu dönemlerde çeşitli bakanlık ve 

kuruluşlarda halkla ilişkiler birimleri kurulmuş fakat amaçları ve ha-

yatiyeti üst kademe yöneticilerine bağlı kalmıştır.43
 Türk kamu yöne-

timinde halkla ilişkilerin tam manasıyla kurumsallaşabildiğini söyle-

memiz mümkün değildir. Kurumsallaşabilmek için halkla ilişkilerin 

yasal bir çerçeveye oturtulması gerçekleştirildi. Genelge metni aynen 

şöyledir:  

 

“Yurt içi ve dışı bilgi akımının hızlı ve sağlıklı bir biçimde ger-

çekleştirilmesi ile demokratik düzene karşı güvenin sağlanması 

için kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler biriminin en üst maka-

ma (Bakanlıklarda Müsteşarlık, Genel Müdürlüklerde Genel 

Müdürlük, İllerde Valilik) doğrudan bağlı olarak ve başbakan-

lıkta kurulu ünite ile koordineli çalışacak olan bu birimlerin ku-

ruluş çalışmasına bağlanması, çalışmalar ve birim hakkındaki 

bilgi ve önerilerin Başbakanlığa gönderilmesini rica ederim”.44
 

 

19.10.1984 tarih ve 3056 sayılı başbakanlık Teşkilatı hakkında kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında kanunun 28. 

maddesi ile Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı “Yardımcı Birimler” 

başlığı altında düzenlenmiştir.  
 

 
43

  UYSAL, Birkan; Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler, TODAİE. Yayını, No: 287, An-
kara, 1998, s. 131. 

44
  BUDAK, Gönül,-BUDAK Gülay; a.g.e., s. 212. 
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Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şöyle sıra-

lanmaktadır. 45
 

 

i. Hükümetin basınla ilişkilerini olumlu bir şekilde yürütmek, 

hükümet çalışmalarını kitle iletişim araçları ile tanıtmak ve do-

layısıyla basının haber alma görevine yardımcı olmak. 

ii. Başbakan ve istek halinde Devlet Bakanlarının yayımlama-

sını öngördükleri her türlü haberi basın ve yayın organlarına 

zamanında iletmek. 

iii. Resmi haber alma (istihbarat) kuruluşları, bütün devlet dai-

releri ve resmi kuruluşların basın müşavirlikleri, basın büroları 

ve halkla ilişkiler birimleri ile sürekli ilişki halinde bulunarak iş-

birliği ve eşgüdümü sağlamak. 

iv. TRT, AA ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün dinleme ser-

vislerince düzenlenen bültenleri sağlamak, değerlendirmek ve 

makamın bilgisine sunmak. 

v. İç ve dış basın temsilcileri ile yabancı basın ataşelerinin 

Başbakan ve Devlet Bakanları ile yapmak istedikleri görüşmele-

ri kolaylaştırıcı önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmak. 

vi. İç ve dış basın oranlarından derlenen haberleri modern en-

formasyon anlayışı içinde değerlendirip makama sunmak. 

vii. Konuşma ve konferans metinleri, makale, fıkra ve inceleme-

leri hazırlamak. 

 
45

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s.116-117. 
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viii. Başbakan ve talep halinde Devlet Bakanlarının katılacakla-

rı toplantı ve törenlerde uygulanacak tüm yöntemleri özel kalem 

müdürleri ile birlikte düzenlemek ve uygulamak. 

ix. Radyo ve televizyon (iç ve dış) için program metinleri ve 

programlardaki film ve senaryoları hazırlamak ve ilgili birimlerin 

yararlanmasına sunmak. 

x. Başbakan ve Devlet Bakanlarının davet ettikleri yabancı 

konukların ziyaret programlarını ve ağırlanmalarını, Dışişleri 

Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak sap-

tamak ve uygulamasını sağlamak. 

xi. Hükümet çalışmalarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan 

genel güçlüklerin nedenlerini ortaya çıkarmak, vatandaşların 

gerçek gereksinmelerini, ilgilerini, eğilim ve tepkilerini ölçmek 

için yapacağı yahut yaptıracağı kamuoyu araştırmalarının so-

nuçlarını makama sunmak ve uygulamaları için iletecekleri ör-

gütler ile ilişkilerini sürdürmek. 

xii. Başbakanlığa yollanan, yahut intikal ettirilen vatandaş di-

lekçelerinin inandırıcı bir şekilde cevaplandırılması için gere-

ken işlemleri yapmak. 

xiii. Hükümet çalışmalarının gerçekleşmesine açıklık kazandı-

rılması konusunda yapılması gereken kamuoyuna açık toplantı-

ların biçim ve örgütlenmesini saptamak. 

 

Halkla İlişkiler Dairesi’nin bütün bu görevleri ile ilgili olarak Başba-

kanlık merkez birimleri ve öteki kamu kurum veya kuruluşları ile iş-

birliğinde bulunması öngörülmüştür.  
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Ülkemizde ilk olarak yönetim, vatandaşın yönetimden istek ve beklen-

tilerinin neler olduğunu, çalışmaları hakkında ne gibi bir düşünceye 

sahip olduklarını öğrenmek istemektedirler. Ancak bunu gerçekleşti-

rirken tarafsız bir tutum içerisine girdiklerini söylememiz mümkün 

değildir. Eğer bu düşünceler olumlu ise bunların sık sık açıklanmasın-

dan memnun olurlar. Özellikle bu açıklamaların üst amirleri tarafın-

dan duyulmasını arzu ederler. Yönetim halkın isteklerini öğrenme 

yollarını kendileri tespit etmek ister. Halkın şikayet ve isteklerini açık-

lamalarını bir itiraz yoktur, yeter ki haklı bir sebebe dayansın ve kamu 

görevlisinin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik etkenler dikkate 

alınsın. Yönetim halkın istek ve düşüncelerini öğrenmekten yanadır. 

Fakat halkın etkisinin doğrudan doğruya yönetimin kararına girmesine 

karşı çıkmakta ve inisiyatif muhafaza etmek istemektedir.
46

 Halkın 

istek ve şikayetlerini bünyesinde bulundurmayan yönetsel kararların 

halk tarafından destek bulması çok zordur.  
 

Kamu yönetiminde karar alma mekanizmasının işini kolaylaştırmak 

ve ona yardımcı olmak amacıyla oluşturulan danışmanlık kurumu gü-

nümüzde farklı bir amaca yönelmeye başlamıştır. Danışmanlık, iktidar 

partisinin işsiz kalmış yandaşları, bakan akrabaları veya hatırlı dostlar 

gibi işin uzmanı olmayan kişilerin işgal ettikleri bir kurum haline gel-

miştir. Politiğe olarak amaçları dışına çıkmış olan danışmanlık kuru-

mu, kamu yönetiminin etkin bir halkla ilişkiler yapmasının önünde bir 

engeldir.  

 

 
46

  KAZACI, Metin; a.g.e., s.181-182. 
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Kamu kurum yada kuruluşlarınca kamusal kaynakların nerelere har-

candığı ve harcamanın getirilerinin neler olduğu konusunda halkın 

bilgilendirilmesi, demokratikleşmiş bir toplumsal yapıda kamu yöne-

timinin bir görevi olarak karışımıza çıkar.47
 Yönetimin yeteri kadar 

tanıtım yapmaması, yönetimin yaptığı harcamalarla ilgili bir çok şaibe 

gündeme gelmektedir. 
 

Halkla ilişkiler görevi ve büroları bakanlık içerisinde önemsenmeyen 

ve ihmal edilen bir birim özelliğindedir. Bakanlık vatandaşlara yüz 

yüze yürüttüğü ilişkilerde büyük bir umursamazlık göstermektedir. Bu 

ilişkilerde belli bir kesime karşı son derece duyarlı ve dikkatli olması-

na karşın, toplumun alt kesimlerini temsil eden ve aracı kullanmayan 

kişilere karşı çok duyarsızdır. Maalesef bakanlıklarda halkla ilişkiler 

birimi öncelikle bakana hizmet veren, gazete kupürü kesen bir birim 

niteliğindedir.48
 Birim belli bir kanuna göre sınırları çizilerek merkezi 

teşkilatın bünyesinde kurulmuş fakat göstermelik olmaktan ileriye 

gidememiştir.  
 

Vatandaşın şikayet konusu yaptıkları konuların önemli bir kısmını da, 

kamu görevlilerinin halka dolaysız ilişkilerindeki tutum ve davranışla-

rından kaynaklandığını görmekteyiz. Bir kamu görevlisini vatandaşla-

ra karşı duyarsız, sorumsuz ve ilgisiz, bazen de saygısız davranmaya 

iten bir çok nedenler vardır. Ama bunların bir kısmı da kişisel neden-

 
47

  GÜRAN, Sait; “Yönetimde Açıklık”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl: 1-

3, 1982, s. 103. 
48

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.192. 
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lerdir.
49

 Kamu görevlisinin içinde bulunduğu sosyal, psikolojik ve 

ekonomik şartlar, yönetilenlerle olan ilişkilerinde belirleyici etkenler-

den bir tanesidir. Bu şartlarda meydana çıkan bir olumsuzluk halkla 

olan ilişkilere de yansımakta ve kamu görevlisinin halk nazarındaki 

imajı olumsuz yönde gelişmektedir.  
 

Kamu yönetimi ve aynı zamanda yerel yönetimlerde insana saygı ba-

kımından tarihten gelen bir mirası yaşamaktadırlar. Toplumumuzda 

kamu yönetimi ve kamu görevlilerine karşı yerleşmiş olan bu olumsuz 

geleneksel görüntüyü silmek görevi kamu yönetiminin kendisine düş-

mektedir. Bu nedenle kamu kuruluşları ve belediye yöneticileri halkla 

ilişkiler konusuna, tarihsel ve güncel açıdan bakmak durumundadır. Aynı 

zamanda bu alanda daha yoğun , sistemli ve özenli çaba harcaması ge-

rekmektedir.  

 

1950’lerden sonra, ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen 

büyük çaptaki değişikliklere bağlı olarak Türk insanının kamu yöne-

timinden hizmet beklentilerinin arttığını görmekteyiz. 1961 Anayasa-

sından bu yana yönetilenlerin, kamu yönetimi karşısındaki konumu da 

değişmiş , birey statüsünden vatandaş statüsüne geçilmiştir. Toplumda 

tüm kurumların yerli yerine oturma sürecine girdiği günümüzde kamu 

ve belediye görevlilerinin yönetim-yönetilen, hizmet eden- hizmet 

edilen gibi toplumsal denge öğelerini sürekli göz önünde tutmaları 

gerekmektedir.
50

 Demokratik bir ortamın vazgeçilmez unsuru olan 

 
49

  DÜNDAR, A.N.; “Polisin Kamusal İlişkileri”, TODAİE. Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3, 
Eylül 1984, s. 95. 

50
  YALÇINDAĞ, Selçuk; a.g.e., s. 67-68. 
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halkla ilişkiler sayesinde, yönetim halkın beklenti, istek ve tepkilerine 

cevap vermek durumundadır. Hatalı bir iletişim halkın yönetim konu-

sunda olumsuz düşüncelere sahip olmasına yol açabilir. 

 

6. HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN 

ARAÇLAR  
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında birbirinden farklı bir çok iletişim 

araçları kullanılmaktadır. Amaç kuruluşun hedef kitlelerine (kuruluş 

içi veya kuruluş dışı) bilgi aktarmak, kuruluşu tanıtmaktır. Hedef kit-

leye yönelik olarak hazırlanan mesajlar en uygun zamanda ve en uy-

gun araçlarla belirlenen bu kitlelere iletilir.  

 

Kitle iletişim araçları, gündemi tespit ederek bireylerin evreni algıla-

malarını şekillendirmekte ve yönlendirmektedir. Bunun sonucu olarak 

bireylerin sosyal gerçek hakkındaki tasavvurları inşa edilmektedir. 

Dolayısıyla, kitle iletişim araçlarının etki gücü, uzun vadede bireylerin 

çevresi hakkındaki düşüncelerinin şekillendirmesinden kaynaklan-

maktadır51
.  

 

Bir kurum yada kuruluş mesajını hedef kitlesine iletirken, iletişim 

sürecinde kitle iletişim araçlarından faydalanır. Daha az emekle daha 

geniş bir kitleye, kısa bir sürede ve kimi zaman anında, açıklayıcı ve 

yönlendirici iletileri ulaştırmak bu araçlarla mümkün olabilmektedir. 

Dolayısıyla kitle iletişim araçlarından faydalanmak kuruluş için kaçı-

nılmaz olmaktadır. Kimi durumlarda kuruluş halka karşı kendini sa-

 
51

  GÖKCE, Orhan; İletişim Bilimine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.225. 
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vunmak zorunda kalınca yada kararlarını açıklamak zorunda kalınca 

söz konusu araçlardan faydalanır.52
 

 

Bu araçları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür; 
 

i. Yazılı araçlar 

ii. Sözlü araçlar 

iii. Görsel-işitsel araçlar 

 

Söz konusu bu araçlarla kuruluş ve hedef kitle arasında tek veya çift 

yönlü bir iletişim kurulabilmektedir. Halkla ilişkiler çalışmasını ger-

çekleştiren kuruluşlar, ilgili hedef kitlelerini belirledikten sonra çevre-

nin ve hedef kitlenin özelliklerine uygun araç yada araçları seçerek 

kitlelere ulaşmaktadırlar. 
 

6.1. Yazılı Araçlar 

 

Halkla ilişkiler uygulamalarında yazılı araçların önemli bir yeri vardır. 

Gazete, dergi, kitap, broşür, deplian, kitapçık, bülten, yıllık, iş mektu-

bu, afiş, pankart, el ilanı, kartvizit vb. iletişimsel öğeler yazılı araçlar 

olarak adlandırılırlar. Bu tür araçlar işletmenin hedef kitlelerine, yöne-

tim yönetilenlere bilgi verici özelliğe sahiptir.  

 

6.1.1. Gazeteler 

 

Günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen gazeteler, bilgi 

toplaması, geniş kitlelere en ucuz biçimde ulaştırması açısından önem-

li bir role sahiptir. Genelde ülkenin tarihsel, ekonomik, kültürel, sos-

 
52

  SEÇİM, Hikmet- COŞKUN, Selma; a.g.e., s.112. 
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yal ve siyasal birikiminin bir yansımasıdır.53
 Gazeteler halkla ilişkiler 

alanında çok sık olarak kullanılan ve kamuoyunun oluşumunda önemli 

bir etkiye sahip olan araçlardan bir tanesidir.  
 

Genelde günlük olarak yayınlanan gazetelerden halkla ilişkiler geniş 

ölçüde yararlanmaktadır. Halkla ilişkiler görevlilerinin ana hedefi, 

örgüt hakkında olumlu yaratacak bilgilerin verilmesidir. Örgüt kâr 

amaçlı yada kâr amaçsızda olsa önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu açıdan 

bilgilerin haber niteliği taşıması gerekir. Ancak haber niteliği taşıyan 

bilgilerin gazete sütunlarında yer alması söz konusu olabileceğinden 

bu konuya çok özen gösterilmelidir. Dolayısıyla yalnızca gazete sü-

tunlarında çıkmak yerine iyi bir sütunda yer almak için habercilerin, 

 

i. Gazetenin hedef kitlesi, 

ii. Gazetecilerle iyi ilişkiler kurma, 

iii. Haber niteliği taşıyan iletilerin zamanlaması, 

iv. Medya kuruluşlarına doğru bilgilerin verilmesi vb. unsurla-

rın göz önüne alması gerekmektedir54
. Örgütün basın ile iyi iliş-

kiler kurmasına bağlı olarak kendisi ile ilgili haber niteliği olan 

bilgiler gazetelerde yer alır. 
 

Halkla ilişkilerde gazetelerin içeriğini düzenlemesi gibi bir olay söz 

konusu değildir. Dolayısıyla amaç gazete sütunlarında kuruluşun ha-

ber olarak yer alabileceği bir durumun hazırlanabilmesidir. Gazeteler-

 
53

  OKTAY, Mahmut; Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem ve Araçları, 
Der Yayınları, 1996, s. 68. 

54
  GÜRDAL, Sahavet; Halkla İlişkiler ve Yerel Yönetimlerde Uygulamalar, 

Simge Ofis Matbaacılık, İstanbul, 1997, s. 60. 
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le ilişkilerde en önemli sorun gazetenin geleneksel tutumuna ve düze-

nine halkla ilişkiler  biriminin uymak zorunda olmasıdır. Halkla ilişki-

ler birimleri olayları ve aktaracakları bilgileri habere dönüştürmede 

gazetelere hem takdir yetkisi bırakmalı hem de zorlamalardan kaçın-

malıdır. Gazetecilerle kötü olmak bu meslekte en zararlı davranıştır. 

Bu konuda gazetecilerin ve gazete yönetimlerinin dikkatleri hep sa-

mimi ve dürüst ilişkilerle sağlanmak zorundadır. Bu arada gazetelerin 

belirli konulara öncelik verdiklerini, bu önceliği kendi yapılarından 

aldığını unutmamak gerekmektedir
55

. Her gazetenin kendine göre bir 

misyonu ve hedef kitlesi vardır. Kuruluşla ilgili bilgiler bu noktalarla 

uzlaştığı ölçüde gazete sütunlarında haber olarak geçecektir.  
 

Kuruluş gazeteleri de halkla ilişkiler araçları içinde önemli bir yere 

sahiptir. Kuruluş gazeteleri kuruluşun personelini ve yakın ilişki içeri-

sinde olduğu diğer kuruluşları ve kişileri yine kuruluşun çalışmaların-

dan haberdar etmek için çıkartılır. Kurum içi iletişimde en çok kulla-

nılan iletişim aracı olabilir.  

 

Kuruluş gazeteleri, kuruluşla ilgili yönetsel konulara, sorunlara ve de 

kuruluşun sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine içeriğinde yer vererek, 

bilhassa örgüt içi iletişimin sağlanmasında ya da etkinliğin arttırılma-

sında etken olmaktadır. Ayrıca firmanın yatırımları, teknik gelişmeler, 

önemli günler, işten çıkanları yeni girenler, doğum, ölüm, evlilik, üc-

ret artışları, emeklilik, çalışma saatleri vb. haberlere yer verilir.  

 

 
55

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 259-260 
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Kuruluş gazetesi, özellikle kuruluş personeli için çıkarılan ve kuruluş 

hayatı ile personeli ilgilendirmek, çalışmalardan onları haberdar etmek 

amacı güden bir gazetedir. Gerçek bir gazete özelliklerine sahip olabi-

leceği gibi birkaç sayfadan oluşan teksir edilmiş bir gazetede olabilir. 

Çeşitli gruplar arasında ve kuruluşlarla gruplar arasında güven ortamı-

nın yaratılmasına yardımcı olur. Bir kuruluş gazetesinde yer alabile-

cek haberler kuruluşla doğrudan doğruya ilgili olanlar veya kuruluş 

üzerinde etki yapabilecek yabancı haberler olmalıdır. 
 

6.1.2. Dergiler 

 

Dergiler, belli aralıklarla genellikle de haftada bir yayınlanan ya ha-

ber, röportaj ve magazin yada bir takım sanat, spor, sinema, teknoloji 

gibi alanlara ağırlık veren yazılı basın araçlarındandır.56
 Gazetelerin 

halkla ilişkiler aracı olarak sahip oldukları nitelikler dergiler için de 

geçerlidir. Dergilerin hedeflediği kitleler olduğu gibi okuyucularında 

tercih ettikleri dergi türleri mevcuttur. Tümüyle gençlik sorunlarına 

eğilen, kadınların sorunlarını araştıran, yemek sanatına ağırlık veren, 

aydınlara hitap eden çeşitli meslek çeşitlerine yönelik, siyasal ve top-

lumsal olayları irdeleyen, doğa ve gezi veya çevre sorunlarını konu 

edinmiş dergiler yayınlamaktadır.57
 Bunlar gazetelere oranla daha 

uzun zaman periyotları içerisinde genellikle, haftalık, onbeş günlük, 

aylık veya birkaç aylık olarak çıkarılırlar ve sayfa sayıları gazetelere 

oranla daha fazladır.  
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  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s.108. 
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Dergiler içeriklerine göre farklı hedef kitlelerine sahiptirler. Dolayı-

sıyla bu dergilerin okuyucu kitlelerinin arasında halkla ilişkiler mesa-

jına uygun okuyucu kitlelerini belirlemek çok önemlidir. Halkla ilişki-

ler uzmanı sesleneceği kitleyi belirledikten sonra ona en kısa yoldan 

ulaşmalı, okumayı sağlayacak önlemleri de alabilmelidir. Bu sebeple 

halkla ilişkiler amaçları yönünde dergilerin etkili bir biçimde kulla-

nılması çok önemlidir.58
 Dergilerde yer alan, kuruluş ile ilgili yazılar-

da, reklamlarda, röportajlarda, resimlerde aşırıya kaçılmaması gerekir. 

Beklenenin aksine ters tepki yaratabilir.  

 

Kurum içi halkla ilişkiler çerçevesinde kurum yada kuruluşun çıkarttı-

ğı dergilerde vardır. Bu dergilerde kuruluş ve personele ilişkin haber 

ve bilgiler yer almaktadır.59
 Makale ve yorumlara yer verilen kuruluş 

dergilerinde fotoğraf ve diğer basılı görsel materyale bolca yer verilir. 

Maliyet açısından kuruluşun diğer yayınlarına oranla daha yüksek bir 

oranla gerçekleşir, buna rağmen iyi planlanan stratejisi dikkatlice be-

lirlenen işletme dergisi etkin bir iletişim aracı olmaktadır.60Amaç ku-

ruluş çalışanlarını ve kuruluşla ilgisi olan kuruluş veya kişileri kurulu-

şun genel politikalarından, hedeflerinden, gelecekte yapmayı düşün-

düklerinden, yatırımlarından, atılımlarından sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerinden haberdar etmektir. Dergilerin sahip olduğu bir takım 
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 266. 
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  SEÇİM, Hikmet,-COŞKUN, Selma; a.g.e., s.116. 
59

  BIÇAKÇI, İlker; İletişim ve Halka İlişkiler, Media Cat Yayınları, Ankara, 
1998, s. 149. 
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özellikler onların halkla ilişkiler uzmanlarınca tercih edilmelerine ne-

den olmuştur. Her şeyden önce, okuyucular dergi sayfaları üzerinde 

gazeteye oranla daha çok durma eğilimindedirler. Dergiler yüksek kalite-

de renkli fotoğrafları daha iyi basabilme olanağına sahiptir. Diğer bir 

özellik de dergi tirajlarının eğitim düzeyine paralel olarak artış gösterme-

sidir.
61

  Dergilerde fotoğraf destekli röportajlarında yer alabiliyor olması 

onları daha cazip hale getirmektedir.  

 

6.1.3. Broşür 

 

Halkla ilişkiler uygulamasında, tanıtım yayıncılığı açısından broşürün, 

basılı yayınlar içerisinde önemli bir yeri vardır. Broşürü ilgili kuruluş 

hazırlayıp dağıtacağı için tamamen denetim altındadır. Bu açıdan ba-

kıldığında gazete ve dergiler ayrılmaktadır. Broşür ufak bir dergi eba-

dında, az sayfadan oluşup sekiz ile onaltı sayfa arasında değişmekte-

dir. Ön ve arka kapakları ve orta sayfaları ilgi çekicilik açısından 

önemlidir. Özenli ve dikkatli bir çalışma ister. Kuşe kağıda basılan 

broşürde resimler bolca olarak kullanılır. Renkli baskı tekniği kullanı-

lan broşürde konular belli bir sırayı takip ederler. Az söz ve bol resim-

le çok şey anlatılmaya çalışılır. 62
 

 

Broşürü yayımlamak için her şeyden önce bir neden olmalıdır. Kamu 

hizmeti veren kuruluşlar, vergi kurallarıyla ilgili kitapçıkların kamu-

nun hizmetine sunulması gibi bilgilendirme amaçlı broşürler yayınla-

yarak muhatapları bilgilendirmektedir. Bu ürün yada hizmetin satışını 
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arttırmayı, veya tanıtımını yapmayı hedefledikleri için, genellikle ikna 

amacı olan broşürler, sadece yazılanlarla değil aynı zamanda katılan 

görsel unsurlarla da hedef kitleyi etkilemeyi amaçlamaktadırlar. İkna-

dan çok bilgilendirme amacıyla yayımlanan broşürlerde ise bilgi kimi 

zaman tablo ve grafiklerle desteklenmekte ve konu üzerinde daha çok 

yoğunluk sağlanmaktadır. Spesifik bir konuda açıklama yapmak ama-

cıyla kullanılan broşürlerden bir işletme, çalışanlar, ortaklar veya müş-

teriler gibi hedef kitlelerine belli bir konuda bilgilendirme gereksinimi 

duyduğu zaman yararlanmaktadır.63
 Broşürler özel amaçlı olarak ürü-

nü tanıtmaya ve satışa yönelik olarak hazırlanabileceği gibi genel 

amaçlara yönelik olarak kuruluşun faaliyetleri, hizmetleri, tarihçesi 

vb. kapsayacak şekilde de hazırlanabilir.  
 

6.1.4. El Kitapçığı 
 

Az sayıda sayfadan oluşan ve pek fazla ayrıntıya yer vermeyen basit 

mesajlar iletmek için yararlanılan kitapçıklar, boyutların küçük ve 

maliyetin düşük olması sebebiyle tercih edilmektedir. El kitapçığı kuru-

luşu her yönüyle tanıtan, genellikle bir formadan (16 sayfa) kalın olan 

ve yazıya resimden çok önem veren bir yazılı tanıtım aracıdır. Kuruluş-

la ilgili bazı konuların anlatımında ve açıklanmasında yardımcı kaynak 

niteliği taşır. Bunun yanında personeli ilgilendiren; sağlık, sportif faali-
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  BÜLBÜL A., Rıdvan; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yayıncılığı, Damla Ofset 
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yetler, lojman, çalışma saatleri, yemek, eğitim faaliyetleri vb. konularda 

bilgi vermektedir.
64

 

 

İşletmeye yeni gelenlere, bunlar misafir ve işe yeni başlayanlar olabi-

lir. Personele verilen el kitapçıkları kuruluşu her yönüyle tanıttıkları 

için adeta bir kılavuzluk görevini yerine getirirler. Çalışan personelin 

haklarından ve görevlerinden de bu kitapçık, broşürden farklı olarak 

az resim ve çok yazı içeren sayfalardan oluşurlar.65
 El kitapçığı hazır-

lanırken amaç ve hedef kitle önceden tespit edilmelidir.  

 

6.1.5. Bülten 

 

Kuruluşla ilgili bireylerin dikkatlerine sunulan tanıtıcı yazılı çalışma-

lardır. Sayfa sayısı az olup konuyla ilgili değişik bilgilere yer verilir. 

Ayrıca ilgilinin dikkatini çekebilecek türden yan bilgilere, güncel veri-

lere, olaylara da yer verilmektedir. Bu yönü gereği de bültenler, kuru-

luş içi halkla ilişkiler faaliyetlerinde sıklıkla kullanılırlar. Bültenlerden 

beklenen faydanın sağlanabilmesi için, yönetimin açık ve tutarlı olma-

sı, kullanılan dilin sade ve anlaşılır olması gerekmektedir.66
 

 

Kurum içi bültenler “genel   konulara yönelik” bültenler şeklinde ha-

zırlanabilir ve kuruluşun işlev ve faaliyetleri hakkında örgütün bilgi-

lendirilmesi sağlanmaya çalışılır. Ayrıca “endüstri ilişkilerini duyuran 

bültenler” de hazırlamak mümkündür. Burada sendikalarla örgüt yö-

netimlerinin toplu sözleşmelerle ilgili uzlaşmaları içeren bilgiler su-
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nulmaktadır. Hazırlanan bu bültenler her iki tarafa da hem işverene 

hem de iş görenlere dağıtılmaktadır.67
 Örgüt dışı bültenler ise halka 

kuruluş hakkında çeşitli bilgilerin verilmesini içerir. Bunu yanında bu 

bültenlerle medyayla iyi ilişkiler kurulmasını sağlayarak medyanın 

kuruluşa karşı duyduğu ilgi ve sempatiyi de arttırma yönünde rol oy-

nar.
68

 

 

Kuruluşa ilişkin haberleri çalışanlara ve kuruluş dışındaki ilgililere 

ileten bültenler o ay içerisinde gerçekleştirilecek toplantı, konferans, 

seminer, düğün, nişan, anma günü, açılış vb. organizasyonları tarih ve 

yer belirterek duyuru veya haber niteliğinde yine ilgililere önceden 

iletilmektedir.
69

 

 

6.1.6. Afiş, İlan Tahtası 
 

Kuruluşu hedef kitlelerle genel ortamlarda bir araya getirmek amacıy-

la bir iletişim ürünü olan afiş; kısa ve özlü yazılardan oluşan iletileriy-

le dikkat çekici bir grafik tasarımının, resim-resimlerin uyumundan 

meydana gelir. Bu yolla heterojen nitelikteki geniş topluluklara ulaşa-

bilmektedir.
70
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Afişler kuruluşlarca düzenlenen yada desteklenen konser, dergi, ya-

rışma, tiyatro, konferans vb. faaliyetleri kitlelere duyurma amacıylada 

kullanılmaktadır.  
 

Sözlerin dikkat çekici bir şekilde sloganlaştırarak, çizgilerle uyumlaş-

tırılmaları ve bunu içeren afişlerin hedef kitlelere ilgi yaratacak bir 

biçimde iletilmeleri bir sanat işi niteliğindedir ve ayrı bir beceriyi ge-

rektirmektedir.  

 

İlan tahtaları, diğer araçlara göre daha az masraf gerektiren yazılı ileti-

şim ürünüdür. Kuruluşların belirli yerlerine yerleştirilir ve tüm çalı-

şanların görmesi sağlanır. Böylece iletilmek istenen mesajlar, duyuru-

lar ileti sahiplerine kolay ve etkili bir biçimde sunulabilmektedir.
71

 

 

6.1.7. Diğer Yazılı Araçlar  
 

Yıllık; kuruluşun bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere yer veren 

aynı zamanda ansiklopedik bilgiler içeren, almanak olarak da adlandırılan 

bir yayın türüdür. Yıllıklar genellikle kuruluşun eylem çerçevesi içinde yer 

alan şahıslara gönderilmesidir.
72

 

El ilanları; reklam amacıyla elle iletilen iletişim ürünleridir. Diğer 

iletişim ürünlerine oranla etkinlikleri daha düşük seviyede gerçekle-

şir.73
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72

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.268. 
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Bu arada pankartlarda yazı önemli olduğu için slagonlar vs. büyük 

puntolarla ve ilginç karakterlerle yazıldığında yararlı olacaktır. El 

ilanlarının anlatımları da düzgün, açık ve net olmalıdır. Ulaşım ola-

nakları doğrultusunda kırsal kesimlere havadan atılarak ilgililere ulaş-

tırmaktadır. Bu uygulamaya ülkemizin güneydoğu bölgesinde sıklıkla 

başvurulduğunu görmekteyiz.74
 

 

Mektuplar; iş dünyasında farklı amaçlara yönelik olarak kullanıldığını 

gördüğümüz mektuplardan tutundurma faaliyetleri içinde sık sık ya-

rarlanıldığını görmekteyiz. İş mektuplarına oranla daha uzun olan 

mektuplar mantıklı bir mesaj iletmeli ve her bir paragraf bir öncekinin 

üzerine yapılandırılmalıdır. Anlaşılır bir dille yazılmalı ve önemli 

noktalar vurgulanmalıdır.  
 

İş mektupları ise, ilgili kişi veya kuruluşa, bilgileri hızlı, etkili bir bi-

çimde iletebilmek için başvurulan iletişim türü olarak; kuruluş nez-

dinde direk kişiye dönük olduklarında, daha içten ve yakın ilişkilerin 

kurulmasında önemli bir rolü yerine getirir. 
 

Kartvizitler; iletişimi geliştirmek için yoğunlukla yüz yüze ilişkilerde 

kullanılan yazılı tanıtım araçlarıdır. Şahısla birlikte bağlı olduğu kuru-

luşu da tanıtır ve hedef kişi ve birimlerin kuruluşa kolayca ulaşmasını 

sağlamak için kullanılan küçük boylu iletişim araçlarıdır.  
 

Kuruluşların önlerinde yada binaların yüzeyinde, çatıların üzerinde 

yatay, dikey biçimlerde yer alan panolar ve ışıklı yazılar, kent içinde 
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çeşitli yerlerde de bulunarak genellikle kuruluşun adını unutturma-

mak, sürekli olarak anımsatmak amacıyla dikkat çekici, ilginç yön-

temler eşliğinde kullanılmaktadırlar.75
 

 

Halkla ilişkiler bölümünün başvurabileceği yazılı araçlar içerisinde, 

kuruluşun kimliğini yansıtan rozetler, antetli kağıtlar, kartvizitler, da-

vetiyeler, bayram kartları, özel basılmış pullar, karikatürler yer almak-

tadır. Bu yazılı araçlar, kuruluşun ortak amblemini ve kuruluşun seçti-

ği özel renkleri taşıyarak standart bir özellik kazanmalıdırlar. Bu tür, 

iletişim araçlarında kullanılan standardize edilmiş semboller kuruluş 

imajı oluşturmada son derece etkilidirler. Yazılı araçlar halkla ilişkiler 

uygulaması içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmakta ve kuruluşun 

tanıtımında etkin bir rol oynamaktadırlar.  
 

6.2. Sözlü Araçlar 

 

Halkla ilişkiler uygulamalarında kuruluşların yazılı araçların dışında 

yaygın olarak kullandıkları sözlü iletişim araçları da mevcuttur. Bun-

lar yüz yüze görüşme, telefonla görüşme, toplantılar, konferans, semi-

ner ve diğerleri şeklinde sıralamak mümkündür. 
 

6.2.1. Yüz Yüze Görüşme 

 

Halkla ilişkilerde yüz yüze görüşme kuruluşu temsil eden kişilerle 

halk grupları arasında gerçekleşen konuşmalardır. Tüzel kişiliğe sahip 

olan bir firma ile aynı özelliğe sahip başka bir kuruluş adına konuşan 

neticede insandır. Bunlar firmayı temsil eden yönetici, iş gören, uz-
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man olabilir. Karşı taraf ise tüketici, kurum temsilcisi, sendikacı olabi-

lir.
76

 Kişiler arası iletişimin en doğal yolu yüz yüze kurulan ilişkiler-

dir. Kitlelere ulaşma olanağı sınırlıda olsa yüz yüze iletişimle birebir 

yapılan görüşmeler kaynakla alıcı arasındaki mesaj alışverişinde etkin 

iletişim sağlamaktadır. Bu tür iletişim geri bildirime açık olduğu için 

çift yönlüdür  
 

Yüz yüze görüşmede sözel iletinin iletimi esnasında ses tonuna, tem-

poya ve tartıma (konuşmanın dinamizmi), diksiyona, tonlamaya, jest 

ve mimiklere değin pek çok etmen devreye girmektedir.
77

 

Yüz yüze görüşmede kuruluşun temsilcinin dikkat etmesi gereken 

hususları şu şekilde belirtebiliriz.
78

 

 

i. Başkalarıyla konuşurken sabırlı, sakin ve güler yüzlü olma-

lıdır.  

ii. Karşısındaki kişi yada kişilerin eğitim ve sosyal statüsüne 

göre bir davranış gerçekleştirmelidir.  

iii. Karşıdaki kişi yada kişiler üzerinde olumlu bir imaj oluş-

turmalıdır.  

iv. İletişim kurarken sade, anlaşılır bir dil tercih etmelidir.  

v. Kuruluşla ilgili gizli kalması gereken bilgiler karışı tarafa ak-

tarılmamalıdır.  

vi. Samimi, içten ve güler yüzlü davranmalıdır. 
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vii. Karşı tarafın düşüncelerine saygı duyabilmelidir.  

viii. Konuşurken gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.  

ix. Karşı tarafa ismen veya bey, hanım şeklinde hitap etmelidir.  

x. Yüz yüze görüşme iki yönlü iletişim olduğu için karşı tarafı 

etkilemek kadar onunda vereceği mesajlara açık olmalıdır.  

Sözlü iletişimde kurulan karşılıklı ilişki aradaki engelleri ve me-

safeyi ortadan kaldırmakta yanlış ve eksik anlaşılmayı engelle-

diği için etkin bir iletişim kurabilmektedir.  

 

6.2.2. Telefonla Görüşme 

 

Sözlü iletişimin bir başka aracı olan telefon çift yönlü iletişim ortamı 

sağlayan teknolojik bir araçtır. Gündelik iş yaşamında görüntülü tele-

fonlar henüz yaygınlaşmadığından burada sadece konuşmaya ve işit-

meye dayalı telefon iletişimini değerlendirmek gerçekçi olacaktır. 

Halkla ilişkiler çalışmalarında telefonla iletişimin önemli bir yeri var-

dır. Kuruluşu öncelikle halkla ilişkisi olan personel temsil edeceğin-

den bu şahsın tavrı ilk izlenimin oluşmasında belirleyicidir.79
 

 

Halkla ilişkilerde önemli bir araç olan telefonda konuşan kişinin karşı-

sındaki kişiye bilgi vermesi söz konusudur ve ses tonu karşı tarafın 

duyabileceği biçimde olmalıdır. Örneğin; günümüzdeki bazı özel ban-

kaların bu yöndeki uygulamaları halkla ilişkiler çalışması kapsamına 

girer. İş Bankasının “İnteraktif Telefon”, Pamukbank’ın “Dialog”, 

Demirbank’ın “Bireysel Görüşme” uygulamaları gibi. 
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6.2.3. Toplantılar 

 

Kuruluş merkezinde yada çeşitli bölümlerde yapılan rutin veya rutin 

olmayan toplantıları içerir. Buralarda genel durum değerlendirilmesi 

yapılarak çeşitli kararların alınması ve önerilerin geliştirilmesi söz 

konusudur. Üst kademe yöneticilerle alt kademe çalışanlar arasında iyi 

ilişkiler kurulması açısından oldukça yararlıdır.80
 toplantıların konusu 

yeri ve zamanı iyi bir şekilde belirlenirse kuruluş açısından büyük 

fayda sağlayacaktır. Toplantıların amacı karşılıklı bilgi alışverişini 

sağlamaktır. Toplantıların ilgi çekici olabilmesi için konuşmacıların 

tanınmış kişilerden seçilmesinde fayda vardır. İmkan varsa karşıt gö-

rüşlü kimseler tercih edilmelidir. Toplantıyı kamuoyuna en kısa ve 

etkili bir şekilde duyurmak ilgiyi artıracaktır. 81
 

 

Günümüzde kamu ve özel sektör kuruluşlarında, yeni bir teknoloji 

fikir veya konu gündeme geldiğinde ilgili kişilerle toplantılar yapmak, 

brifing vermek oldukça yaygınlaşmıştır. Bu toplantılar sırasında yöne-

tim personelin moral ve motivasyonunu değerlendirebildiği gibi yapı-

lan uygulamalar hakkında duygu ve düşüncelerini de öğrenebilme 

olanağına sahip olabilmektedir. Bu toplantılarla halkla ilişkilerin ak-

saklıklara karşı stratejiler geliştirip uygulamaya konulmasını sağla-

maktır.82
 Basın toplantılarında olduğu gibi medya mensupları da top-

lantıya çağrılarak bu etkinliğin medyada haber olarak yer alması sağ-
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  İŞÇİ, Metin; a.g.e., s. 55-56. 
82

  BUDAK, Gönül-BUDAK, Gülay; a.g.e., s.153. 
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lanmalıdır. Toplantı sonunda iştirakçilerin kuruluşu gezmelerinin sağ-

lanması uygulamanın etkinliğini artıracaktır.  
 

6.2.4. Konferans 

 

Tek yönlü bir iletişim aracı olarak konferanslar konuşmacı tarafından 

belirli bir süre içerisinde geniş kitlelere değişik görüşlerin iletilmesini 

sağlamaktır. Konuşmacıyla konferansa katılanlar arasında diyalog 

sağlanamaması gibi nedenlerden ve sunulan konunun dinleyicilerle ne 

ölçüde anlaşıldığını bilinmemesine rağmen amaç, katılımcılara belli 

bir konuyla ilgili bilgileri, düşünceleri yansıtmaktır. Konferans aracı-

lığıyla yazılı olarak yada teker teker karşılıklı etkileşim yoluyla zaman 

kaybına neden olacak bir iletişim olayı birkaç saate sığdırılabilmekte-

dir.  

 

Buna karşılık konferansın tek yönlü oluşumu geri bildirimi engelle-

mektedir. Ve konferansın konusu ilgi çekici değilse amaçlanan etkin-

lik sağlanamayacaktır. İyi bir konferanstan söz edebilmek için katılan-

ların konuyla ilgili önceden bilgilendirilmeleri, konuşmacının toplum 

psikolojisini iyi bilmesi ve ilgiyi sürekli biçimde konu üzerine çekme 

yeteneğine sahip olabilmesi de gerekmektedir.
83

 Konferansın süresi 

dinleyicileri sıkacak derecede uzun tutulmamalıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
83

  SABUNCUOĞLU, Zeyyad; a.g.e., s.105. 
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6.2.5. Seminer 

 

Seminerler, kitlelerin ilgilerini ve güvenlerini elde edebilmek için ku-

ruluşların düzenledikleri halkla ilişkiler faaliyetleridir. Genelde birkaç 

gün süren ve güncel konularda düzenlenen seminerlerin açıldıkları 

günde ve son günde karşılıklı bilgi aktarımı, tartışma açılması ve soru 

yanıt yönteminin kullanılmasıyla sağlanmaktadır.84
 

 

Seminerler daha çok eğitim amacıyla kuruluş içinde yada dışında ger-

çekleştirilebilir. Çeşitli kademedeki yöneticilere yada personele yeni 

bilgilerin öğretilmesi, daha yüksek performans sağlama, kaliteyi ar-

tırma yeni teknolojiler vb. konularda eğitim amaçlı seminerler verile-

bilir.
85

 Seminerler konferansa oranla daha uzun sürelidir. Katılanların 

bazı konularda aydınlatılmaları ve güncel sorunların tanıtılması ve 

tartışılması sağlanmaktadır.  
 

6.2.6. Diğer Sözlü Araçlar 

 

Paneller; konusunda uzman olan birkaç kişinin bilimsel olmayan bir 

biçimde belli bir konuyu tartışarak, dinleyicilerin ilgisini konuya çeke-

rek yine konunun anlaşılmasına dönük çalışmaları söz konusudur.  

Günümüzde pek çok kuruluş çeşitli konularda hem kendi oluşumlarını 

hem de ulusal içerikteki konuları tartışarak bu tür düzenlemeleri ger-

çekleştirmekte ve çoğu kez de başarılı olmaktadır. 86
 

 
84

  SEÇİM, Hikmet,-COŞKUN, Selma; a.g.e., s.147. 
85

  GÜRDAL, Sahavet; a.g.e., s.105. 
86

  GÜRÜZ, Demet; Halkla İlişkiler Teknikleri, Ege Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Yayını,  İzmir, 1993, s.53. 
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Sempozyum; bu teknikte belirli konuların çeşitli yönlerinin ve ilgili 

diğer konuların, yetkili kişilerin birbiriyle konuşmaları yoluyla açık-

lanması sağlanır. Dinleyiciler olaya etkin bir biçimde katılamamakta-

dırlar ve yetkililerin konuşmalarıyla önemli düzeyde bilgilenmektedir-

ler. Sempozyum uzun zaman diliminde kuruluşa büyük fayda sağlaya-

rak halkla ilişkilerin yönetsel amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili 

olmaktadır.87
 

 

6.3. Görsel-İşitsel Araçlar 

 

Görsel işitsel araçlar halkla ilişkiler alanında kullanılan ve modern 

buluşlardan kaynaklanan ses ve resim yapımlarını kapsar. Söz konusu 

araçlar, işitsel iletişim tekniğine dayanan (radyo), sadece görsel (sesiz 

film, slayt), işitmeli ve konuşmalı (teyp), sesli ve resimli (sesli film, 

tv, video) olabilir. Bunlardan başka plân, kroki, maket, fotoğraf, mo-

del, sema ve grafiklerde görsel- işitsel iletişim araçlarındandır.  

Bu araçların kendilerine özgü üstün ve sakıncalı yönleri mevcuttur.  
 

Üstün yönleri: 
 

i. Öteki iletişim araçlarını onaylayan ve kuvvetlendiren nitelik-

lere sahiptir.  

ii. Ses ve resim kullanılarak iletişimin etkili ve anlaşılır olmasını 

sağlar.  

iii. İletişimi kolaylaştırarak zaman kaybını önler. 

 
87

  GÜRÜZ, Demet; a.g.e., s. 49. 
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iv. Haberin renkli ve sesli olarak iletilmesini sağlar, böylece da-

ha çok ilgi çeker.  
 

Sakıncalı yönleri: 
 

i. Tek başına kullanıldığında yeterli ve etkili bir iletişim aracı 

değildir.  

ii. İletişim tek yönlü olduğundan haberin etkinliğini denetleme 

güçlüğü söz konusudur.  

iii. Görsel- işitsel araçlar kuruluş için birer maliyet öğesidir. 88
 

 

6.3.1. Radyo-Televizyon 

 

Teknolojik özellikleriyle hızlı bir biçimde geniş halk kitlelerine ulaşan 

radyo ve televizyon doğaları gereği çift yönlü iletişime olanak ver-

memekte fakat kamuoyu oluşmasında önemli bir işlev yerine getir-

mektedirler. Gündelik yaşamımızda büyük güç odağı haline getirilen 

medya olgusunun en etkili bileşeni olan televizyon, zengin görsel işit-

sel dokusuyla ve kolay izlenebilme özelliğiyle en yaygın olan kitle 

iletişim aracı konumundadır. Televizyon her an yaşanan söz ve görün-

tülerle gazetenin hatta radyonun pek çok özelliğini işlevsiz kılmıştır.89
 

 

Televizyonun halkla ilişkiler alanında kullanılması için yayın zamanı, 

süresi, hedef kitle, sunuş gibi bir çok özelliklerin dikkate alınması 

gerekir. TV zamanının kullanımında ve kapsadığı alanın daha sınırlı 

olduğu bilinmektedir. Ama buna rağmen kitleler üzerinde yarattığı 

 
88

  SABUNCUOĞLU, Zeyyad; a.g.e., s.110. 
89

  BIÇAKÇI, İlker; a.g.e., s. 115-116. 
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etki daha büyüktür. Televizyon imaj yaratmada önemli bir rol oyna-

yan, etkileri oldukça yoğun bir kitle iletişim aracıdır.90
 Aynı zamanda 

hem kulağa hem de göze hitap etme gücüne sahip olan TV’nin kitleler 

üzerindeki etkileri daha kalıcı olmaktadır.  
 

Her alanda olduğu gibi televizyonun kapalı devre yayınlarıyla eğitim 

alanında kullanılması mümkündür. Kurum içi halkla ilişkilerin gelişti-

rilmesi ve ılımlı örgüt iklimi yaratmada büyük katkıları söz konusu 

olabilir. Kurulan kapalı devre TV sistemiyle kurum içi iletişim kolay-

laştırılıp bilgiler daha hızlı bir şekilde aktarılabilir. Özel programlar 

geliştirilerek öğle tatilleri ve mola saatlerinde eğitsel konularla perso-

nelin eksikliklerinin giderilmesi mümkündür. Çalışanların eğlenerek 

eğitilmesi sağlanabilir. 
91

 

 

Televizyonun halkla ilişkilere yönelik olarak kullanımında yeterli araç 

gereç ve teknik bilgi, beceriye ihtiyaç duyulacak aynı zamanda bunla-

rın karşılanması kuruluşa bir maliyet olarak yansıyacaktır. Uygulama-

da halkla ilişiler birimleri, televizyon programlarının yapımında bu ko-

nudaki firmalardan ve TV istasyonlarından yararlanmaktadırlar. Bu ger-

çekleşirken kuruluşun halkla ilişkiler bölümünün iş birliği de söz konu-

sudur.
92

 Kuruluşların kendi başlarına TV programları hazırlamaları pek 

mümkün değildir. Verilmek istenen mesajlar belirlenerek TV programları 

ajanslara yaptırılır.  

 

 
90

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s. 110-111 
91

  GÜRDAL, Sahavet; a.g.e., s.69. 
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Radyo yayınlarının büyük kitlelere ulaşma imkanlarına sahip olması, 

radyoyu halkla ilişkilerde kullanılan önemli bir araç haline getirmek-

tedir. Halkla ilişkiler aracı olarak radyolarda gerçekleştirilen program-

lar hedef kitlelerle yakın bağlar kurmaya yardımcı olur. Radyolarda 

röportajlar, açık oturumlar, belgesel programlar hazırlanarak sunulabi-

lir. Özellikle haber programlarında ilk başlarda yer almak geniş bir 

kitleye anında ulaşmayı sağlar. Bunlar basın toplantıları, önemli gün 

ve açılış törenleri alabileceği gibi herhangi bir yeniliğin sunulması 

şeklinde de olabilir.
93

 Programların dikkatli ve ilgi çekici bir şekilde 

hazırlanması mesajların etkinliği açısından önemlidir.  

 

Radyo ve televizyon kurumlarının sahip olduğu yönetim biçimi halkla 

ilişkiler çalışmalarını etkiler. Bu kurumların kamu denetiminde özerk 

bir yapıda, özel girişime dayalı veya tam olarak siyasi iktidarın deneti 

altında olması halkla ilişkiler çabaları için belirleyici olur.94
 Ülkemiz-

de televizyon ve radyonun devlet tekelinde olduğu dönemlerde kuru-

luşların bu araçlardan istifade etmeleri sınırlı bir boyutta gerçekleş-

mekteydi. Ama günümüzde kuruluşların kendilerine ait televizyon ve 

radyoları mevcuttur ve bu araçlardan kendi tanıtımlarına yönelik ola-

rak bir şekilde faydalanmaktadırlar.  
 

Gerek radyo gerekse TV’den yararlanmak isteyen halkla ilişkiler uz-

manları seçenekleri hedef kitleye hitap edecekleri program türünü ve 

içeriğini belirlerken, program saatini ayarlarken yine hedef kitlenin 

 
92

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s. 111. 
93

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s. 109. 
94

  Aynı eser, s. 111. 
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özelliklerini, şikayetlerini, tutum ve davranışlarını göz önünde bulun-

durmalıdırlar.  
 

6.3.2. Film ve Video Bant 

 

Film ve video bant halkla ilişkiler uygulamaları içinde oldukça önemli 

ve güçlü bir araçtır. 
 

Konulu filmler halkla ilişkiler açısından etkilidirler. Bu filmlerin ha-

zırlanmasında profesyonel metin yazarlarından da yararlanılır ve bu 

sayede filmlerin kapasitesi artar. Konulu film yanında dokümanterler-

den de (arşiv) faydalanılır. Bu tür belgesel nitelikli filmlerde, oyuncu-

lardan ziyade bir anlatıcı bulunur. Bu tür filmlerde bir konu ayrıntılı 

bir biçimde ele alınmaktadır. Konulu ve dokümanter filmlere ek ola-

rak eğitsel, kültürel ve sadece tanıtım amacına yönelik filmlerde yapı-

labilir. Yapılan araştırmalar, filmlerin sadece kulağa hitap eden ileti-

şim araçlarından yirmibeş kat daha etkili olduğunu ortaya koymuş-

tur.
95

 Bu tür filmler hazırlanırken hangi hedef kitleye ulaşılmak isten-

diği ve seçilen bu yöntemin uygun bir yöntem olup olmadığının iyi bir 

şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü film yapımı uzun bir 

zaman ve büyük bir maliyet gerektiren bir uğraştır, eğer amaca ulaşı-

lamaz ise o kadar emek ve para boşa gitmiş olur.  
 

Video bantlarda kuruluşu çeşitli ulusal ve uluslar arası kuruluşlara 

tanıtmak maksadıyla yaygın olarak kullanılırlar ve kuruluşun fiziksel 

görüntüsü, üretim sürecini, sosyal tesislerini ve faaliyet zincirini içe-
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  SEÇİM, Hikmet-COŞKUN, Selma; a.g.e., s. 121. 
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ren görüntülerle video bantlar halkla ilişkiler amaçlı tanıtım çalışmala-

rında büyük kolaylıklar sağlarlar.96
 Daha kısa sürede hazırlanabilmesi, 

çekim sonrası hemen izlenme imkanına sahip olması, düzeltmelerin 

daha kolay yapılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı filme göre daha 

avantajlıdır. 
 

6.3.3. Sinema 

 

Sinemanın önem kazandığı günümüzde halkla ilişkiler uzmanları bu 

aracı etkin bir biçimde kullanabilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için 

sinema izleyicileri hakkında kapsamlı bilgilere ihtiyaç vardır. Seyirci-

lerin demografik dağılımları, ilgi alanları, değer yargıları, sosyo-

kültürel yapıları hazırlanacak olan filmin renk, ortam, ses ve konusuna 

belirleyici olacaktır. Sinemada amaç, toplumsal sorunlara ışık tutmak-

tır. Bu nedenle halkla ilişkiler doğrultusunda hazırlanacak olan filmler bu 

temele bağlı olarak kitleler üzerinde olumlu izlenimler yaratacak ve ku-

rum imajını arttıracak türde hazırlanmalıdır.97
 Sinema seyircisinin mekan 

ve konu itibariyle kendisini tamamen filme vermesi, halkla ilişkiler uygu-

laması açısından bir avantaj teşkil eder. Bu sayede seyircinin verilen me-

sajları güçlü bir biçimde algılaması mümkün olmaktadır.  
 

Özellikle izleyici bilgilendirmede sinema filminde işlenen konular içe-

riklerine göre etken olmaktadır.98
 Halkla ilişkiler uzmanları bunu en iyi 

 
96

  SABUNCUOĞLU, Zeyyad; a.g.e., s.112. 
97

  GÜRDAL, Sahavet; a.g.e., s.71. 
98

  BÜLBÜL A., Rıdvan; a.g.e., s.27. 
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biçimde değerlendirerek, halkla ilişkiler faaliyetlerinde kitle iletişim 

ürünü sinemaya da yer vermektedirler.  

 

6.3.4. Sergi ve Fuarlar 

 

Genelde kurumsal imajın geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen 

fuar ve sergiler; grafik, fotoğraf, afiş vb. iletileri birleştiren kitlesel 

iletişim araçlarıdır. Gerek ürün- hizmet gerekse kurumu tanıtmaya 

yönelik olsun etkinliği çok fazla olan kitle iletişim araçlarıdır.99
 

 

Dawid Wood’a göre halkla ilişkilerde sergi ve fuarların amaçlarını şu 

şekilde sıralayabiliriz.
100

 

 

i. Kuruluşun tanımını yapmak. 

ii. Mevcut müşterilerle iletişim kurarak ürün ve hizmete olan 

ilgilerini arttırmak. 

iii. Potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yeni satış alanları 

yaratmak. 

iv. Yeni üretilen ürün veya hizmetin tanıtımını yapmak. 

v. Bölge temsilcilerinin etkinliğini arttırmak. 

vi. Yetkililerle iletişim kurmak. 

vii. Pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlara katkıda bu-

lunmak. 

viii. Yeni sipariş imkanı yaratmak. 

 

 
99

  GÜRDAL, Sahavet; a.g.e., s. 72. 
100

  WOOD, David, “Types of Media”, The Practice of Public Relations, Edited by 

Wlifred Howard 3. Ed., Oxford: Butterworth-Heinemann, 1992, s.79. 
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Sergiler, kurum yada kuruluşu tanıtmak, prestijini arttırmak ve alıcıla-

ra bilgi vermek amacıyla kurulur. Sürelerine göre sergiler; devamlı, 

geçici ve gezici olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

Devamlı sergiler, kuruluşun yerleşim yerinde kurulan ve ziyaretçilerin 

sürekli görme olanağına sahip olduğu sergilerdir.  
 

Geçici sergiler, kuruluşun ürün veya hizmetlerini belli bir süre için 

gösterime açmak amacıyla kurulan sergilerdir.  
 

Gezici sergiler, halkın ayağına kadar götürülen sergiler, diğer sergilere 

nazaran bu özelliğinden dolayı daha etkilidir. Yöre halkının beklenti-

leri doğrultusunda sergide uygun değişiklikler yapılabilmektedir.
101

 

Sergi sonunda izleyenlerin etkilenmiş bir duruma getirilebilmeleri 

sergilerin merak uyandırma ve beğenilme katsayılarının yüksek olma-

sına bağlıdır. Sergi sorumluları izleyenlerin eleştiri ve önerilerini açık-

layarak bir çeşit katkı yapabilmelerini sağlamak için, muhakkak izle-

yicilerin düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak yakalayabilmeleridir. 

Bu görevin, biraz zorda olsa, yerine getirilmesinde halkla ilişkiler uz-

manlarının payı büyüktür. Bu yüzden halkla ilişkiler görevlileri sergi-

leri baştan sona takip ederek izlenim ve gözlemlerini kuruluşa aktar-

malıdırlar.102
 Buradan elde edilecek bilgiler daha sonraki uygulamala-

ra ışık tutarak daha etkin bir organizasyonun düzenlenmesine yön ve-

rici olacaktır.  

 

 
101

  BUDAK, Gönül-BUDAK, Gülay; a.g.e., s.182. 
102

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 276. 
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Sergiyi gezenlere tanıtıcı el itapları ve broşürler dağıtmak yararlı ola-

bilir. Ayrıca sergilerde bireylerle yüz yüze iletişim kurma olanağı bu-

lunduğundan, görevlilerin bilgi ve etkileme yeteneği yönünden yeterli 

olan kişilerden seçilmelidir.103
 Bu kişiler, kuruluşun izleyiciler üzerin-

de bırakacağı imajı tamamlar mahiyette bir rol oynayacaklardır.  
 

Halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında yer alan sergiler belirli bir 

sanatsal alanda yapılan kişisel faaliyetlerden farklıdır. Kuruluşun ça-

lışmalarını, etkinliklerini tanıtıcı nitelikte organizasyonlardır.  
 

Fuarlar çeşitli firma ve kuruluşların ürünlerini halka tanıtma yerleridir. 

Bundan dolayı fuarlar ulusal ve uluslararası tanıtım yapma olanağı 

sağlayan etkin bir halkla ilişkiler aracıdır. Fuarları genel ve özel ol-

mak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Çok çeşitli ürün yelpazesini 

kapsıyor ve uluslar arası nitelikteki malların tanıtımını amaç ediniyor-

sa genel nitelikte fuarlardır. Belli sektördeki malların (elektronik eşya, 

tekstil, yapı malzemeleri, otomotiv vb.) tanıtımı amaç edinilmişse 

bunlarda özel nitelikte fuarlardır.104
 

 

Fuarların beklenilen faydayı sağlayabilmeleri için iyi şekilde düzen-

lenmeleri gerekir. Her yerleşme yeri iyi görünebilmeli, göze hoş gide-

cek biçimde yerleştirilmeli ışık, hava, su, ses, geçiş yerleri, eşyaların 

sıraları gibi unsurların en elverişli şekilde dizayn edilmeleri gerek-

 
103

  ŞEN, Semra-ÇERÇİ, Meral; Halkla İlişkiler, DPT Yayınları, Ankara, 1974, 

s.42. 
104

  İŞÇİ, Metin; a.g.e., s.54. 
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mektedir.
105

 Fuardaki firmanın pavyonunu gezmeye gelen ziyaretçile-

re ufak çapta ikramların yapılması ilgiyi daha da artıracaktır.  
 

İyi bir şekilde organize edilmiş fuar ve sergi aktiviteleri, kurumun 

tanıtımı ve firmaların imajlarına olumlu yönde bir çok katkıları söz 

konusudur. İyi hazırlanmış bir stantla bu etkinliklere dahil olan bir 

kuruluş tanıtım yolunda önemli bir adım atmış demektir.106
 Firmalar 

kendi pavyonlarında çeşitli ilgi çekici etkinliklerde bulunup, tanıtıcı 

amaçlı broşürler dağıtmaktadır.  
 

6.3.5. Festival ve Yarışmalar 

 

Festivaller geniş halk kitlelerinin ilgilerini belli bir bölgeye çekmek 

amacıyla düzenlenirler. Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenebi-

len festivaller yöre halkı için hem ticari hem de bölge tanıtımı açısın-

dan büyük öneme sahiptir. Bunu tanıtım için büyük fırsat olarak gören 

kuruluşlar festival organizasyonunun içinde aktif rol alarak kitlelerle 

yakınlaşmayı ümit ederler. Bu organizasyona destek veren firmaların 

isimleri afişlerde yer almakta ve medyada çıkan haberler de isimlerini 

duyurabilmektedirler. Bu aktiviteler zaman içerisinde gelenek haline 

dönüşerek süreklilik kazanmakta ve hatta uluslararası boyut kazana-

bilmektedir.  

 

Festivallerde siyasi kişiliği olan bakan ve milletvekillerinin de iştirak 

etmesi kitlelerin ilgisini daha da arttırmaktadır. Kuruluşların böyle bir 

 
105

  TORTOP, Nuri; a.g.e., s.81. 
106

  EGELİ, Şebnem; “Türkiye’de ve Dünyada Tanıtım”, Halkla İlişkiler, Sayı: 46-

47, Yıl: 4, Şubat- Mart 1988, s. 56-57.  
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ortamda tanıtma faaliyetlerine girişmeleri bölge dışından gelen kişiler 

üzerinde de etki yapma gücüne sahiptir. Yemekli, danslı toplantılar ve 

partiler diğer günlerde çalışanların aileleri arasında sağlanamayan ya-

kınlaşmayı gerçekleştirebilmektedir.107
 Bu yakınlaşma ve iş birliği 

çalışanları olumlu yönde etkileyerek motive etmektedir. Aynı zaman-

da yerel ve ulusal düzeydeki siyasilere firma yetkililerinin iletişim 

kurabilme olanakları ortaya çıkmaktadır.  
 

Yarışmalar kamuoyunun ilgisini kuruluş üzerine çekmek için halkın 

çeşitli kesimlerine yönelik olarak düzenlenen faaliyetlerdir. Kuruluş 

sempati kazanmak amacıyla çeşitli insan grupları arasında sosyal, kül-

türel, bilimsel ve spor alanlarında düzenlediği yarışmalardır. Yarışma-

nın ilgi çekmesi ve katılımın yüksek olması için ödüllü olmaları gere-

kir. Yarışmanın kitlelere duyurulması için tüm haberleşme araçların-

dan radyo, televizyon ve gazetelerden yararlanıldığı gibi pankart ve 

afişlerle de desteklenmektedir. Amasya’da düzenlenen kiraz güzeli 

yarışması, Antalya’daki Altın Portakal film yarışması vb. kitlelerin 

ilgisini o bölgeye çekmekte ve bölgenin tanıtımına da imkan tanımak-

tadır.  
 

6.3.6. Törenler Açılışlar 

 

Törenlerde halkla ilişkilerde kullanılan araçlardandır. Üst kademe 

devlet yöneticilerinin katılımı, ülkenin çeşitli alanlarında isim yapan 

kişilerin törenlere gelmesi, olayı kitle iletişim araçlarına aktarmak için 
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  ASNA, Alaaddin; Public Relations Temel Bilgiler, Der Yayınları, İstanbul, 
1993, s.131. 
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yeterlidir. Bu etkileme derecesi tören önemli bir olaya dayandırılıyor-

sa daha da artacaktır. Kuruluş içi halka ilişkilerde de kuruluş dışında 

olduğu gibi törenler uygulanmaktadır. Önemli olan bir konuyu ele alıp 

onu halkla ilişkiler çalışmalarıyla bezeyerek topluma sunmaktır. Tö-

renler kuruluşlar içinde ender fırsatlar olduklarından halkla ilişkiler 

uzmanları bu noktaları yakalamalı ve ilgi çekici düzenlemelerle insan-

ların beğenisini, takdirini kazanmalı, ilgilerini çekebilmelidir.108
  

 

Açılış bir kuruluşun ilk kez hizmete girmesi veya yatırımların hizmete 

sokulması, bir ürünün ilk kez piyasaya sürülmesi dolayısıyla yapılır. 

Halkla ilişkiler alanında açılışlar bir kuruluşun güven ve itimadını 

kazanmak için başvurabileceği önemli fırsatlardandır. Böylece kuru-

luşlar ilgili kamuoyunun yanlış izlenimleri silinir, kuruluş saygı kaza-

narak tanınır. Kuruluşun yerel ve ulusal çıkarlara hizmet ettiği anlaşı-

lır. Kuruluş yöneticileri ve personeli ile hedef kitle arasında iletişim 

sağlanır. Kuruluşun rolü, teknik olanaklara sahip olduğu ve topluma 

kazandırdığı hizmetin önemi ortaya çıkar. Açılış merasiminin hemen 

ardından yada öğle sonu aynı yerler kuruluş personeline, dostlarına ve 

halka, hedef kitleye açılmalı, yapılan faaliyetler sunulmalıdır.109
 Açı-

lışta başarılı sonuçlara ulaşabilmek bu etkinliklerin iyi bir şekilde or-

ganize edilmesine bağlıdır. Tarihi yer ve davetli listesi dikkatli bir 

şekilde hazırlanmalı ve davetlilere önceden duyurulmalıdır.  

 

 
108

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 277. 
109

  TORTOP, Nuri; a.g.e., s.76-77. 
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6.3.7. Sponsorluk 

 

Gelişmiş kuruluşların büyük ilgi gösterdiği ve himaye etmenin mo-

dern biçimi olarak tanımlanabilen sponsorluk uygulamalarında gelişen 

endüstri, geçmiş yıllardaki hayır severlerin yerini almıştır. Ancak spon-

sorluk, sadece iyilik yapma felsefesinden kaynaklanmaz aynı zamanda 

paranın farklı bir biçimde de olsa geri dönmesi beklenir.  

 

Bruhn’a göre ilk olarak alma ve verme felsefesi üzerine kurulan spon-

sorlukta sponsor, ortaya koyduğu para veya araç-gereç karşılığında, 

sponsorluğunu üstlendiği kişi veya kurumdan bir karşılık bekler, bu 

karşılık, kişilerin reklamlarda ürünü yada kurumu tanıtması veya ya-

rışmalarda marka adının görünmesini sağlamak biçiminde olabilir.110
 

 

Devletin bütçeden pay ayıramadığı sosyal ve kültürel alanlardaki top-

lumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımların masraflarını üst-

lenmek sponsorluk faaliyetlerinin özüdür.  Bu tür faaliyetler firmanın 

kitleler tarafından tanınmasında oldukça etkilidir. 111
 

 

Kuruluşlar, kurum ve ürün imajını desteklemek, kurumsal kimliği 

yerleştirmek, hedef kitlede iyi niyet ve anlayış oluşturmak gibi neden-

lerle diğer iletişim yöntemlerine ek olarak sponsorluk üstlenmektedir-

ler. Bu tür faaliyetler defalarca tekrarlanan logo, kurumsal renk ve 

fiziksel görüntünün farkına varılmasına, kurumsal kimliğim tanınma-

sına ve yerleşmesine imkan tanımaktadırlar. Sponsorluk faaliyetleri, 

kurum yada kişilere sağlanan imkanlar nedeniyle, hedef kitle üzerinde 
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  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; a.g.e., s.217. 
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iyi niyetin oluşturulmasında etkin bir rol oynamakta, medyada ilgi 

uyandırarak ilişkileri güçlendirmedir.
112

 Kuruluşlar toplumsal duyarlı-

lıklarını sanat, kültür, eğitim gibi konuları desteklemek suretiyle gös-

termekte ve kitleler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmaktadırlar.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ÖZEL VE KAMU KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

 

1. HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM 

 

Yönetim, somut yer ve zaman boyutları içine yerleşmiş politik sosyal 

bir olgu olarak ele alındığında, yönetsel farklılıklar, tarım ile sanayii-

nin önem sırası ve etkinliği, okur yazarlık oranı, kültürel ve teknik 

özellikler, dil, gelenekler halkla ilişkileri etkileyen başlıca faktörler 

arasında yer almaktadır. Böylece her ülkenin sahip olduğu yönetim 

sistemi halkla ilişkiler faaliyetlerini olumlu yada olumsuz açılardan 

etkilemektedir. Halk nazarında Türk kamu yönetimi sisteminin olum-

suz izlenimlere sahip olmasının temel nedeni İmparatorluk dönemin-

deki bürokratik tabaka-halk zıtlığına kadar uzanmasıdır. 113 
 

 

Aydın’a göre az gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki halkla ilişkilerin 

bir takım özelliklerini şu şekilde sıralamamız mümkündür:114
 

 

i. Kamuoyunun yönetime katılma isteğini zayıflatır. 

ii. Kitle haberleşme araçları ile iletilen mesajın anlaşılması 

güçtür. İletilen mesajın, topluma kanaat önderleri aracılığıyla 

yayıldığı görülür.  

iii. Kamu örgütleriyle ilişkilerde aracı kullanılması yaygın bir 

alışkanlıktır. Bunun; ulaşım ve haberleşme olanaklarının kısıtlı 
 

112
  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; a.g.e., s.219. 

113
  AYDIN, Veli, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Milli Prodüktivite Mer-
kezi Yayını, Ankara, 1970, s.9-13. 

114
  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s.133-134. 
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olması, sorunların çözümünde pasif kalma konularıyla yakın 

ilişkisi olduğu görülür.  

iv. Kamuoyu eski alışkanlıklarına bağlı olduğundan her türlü 

yeniliği tepki ile karşılama eğilimindedir.  

v. Sürekli olarak yapılan vaatlerin tutulmayışı sonucu, kamuo-

yunda devlete karşı aşırı bir güvensizlik doğmuştur.  

vi. Görevi alt birim çalışanlarının çözümleyebileceği sorunla-

rın, birimin en üst yöneticisi tarafından çözümünü bekleme alış-

kanlığı, geniş bir işlerlik kazanmıştır.  

vii. Kamu örgütleri kırtasiyeciliğe boğulmuş, araştırma olanak-

larından yoksun, uyarılara kapalı, katı bir mevzuat kalıbı içeri-

sine sıkışmış, siyasi baskılar altında ezilen bir görünüm içeri-

sindedir.  

 

Yirminci yüzyılın basındaki sanayideki gelişme işbölümü ve uzman-

laşmayı arttırarak kamu ve özel sektörde yönetimin bir uzmanlık ala-

nına dönüşmesine ve karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Daha da 

önemlisi kararlar merkezileşmiştir. Bu durum yöneten- yönetilen ara-

sındaki var olan uçurumu daha da arttırmıştır.  
 

Yönetimin genişlemesi bir soruna çözüm getirirken, yeni, bir çok so-

rununda doğmasına neden olmuştur. Bu yeni sorunların bir bölümüne 

getirilen, çözümlemelerde oynadığı rol halkla ilişkilerin ideolojik ola-

rak nitelendirilmesinin temel nedenidir. Kamu yönetiminde halkla 

ilişkiler uygulaması, bir yandan yönetimin etkinliğini artırarak halkın 

yönetime karşı güven duymasını amaçlar, diğer yandan bazı sorunla-

rın doğmasını veya mevcut sorunların krize dönüşmesini engelleyerek 
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sistemin sürekliliğine katkıda bulunur.115
 Yönetim mevcut ideolojisini 

yaymak ve yerleştirmek için halkla ilişkileri bir araç olarak kullanır.  
 

Devlet yapısı içerisinde yönetimin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüt-

mesi, sosyal, ekonomik, siyasal ve toplumsal değişmelere bağlı olarak 

bir zorunluluk arz etmektedir. Bunu zorunlu kılan sebepleri şu başlık-

lar altında incelememiz mümkündür. Sistemin yerleşmesi ve devamı 

için ideoloji aşılama gereği, yönetsel etkinliği arttırma zorunluluğu, 

yönetimin genişlemesi ve karmaşıklaşması, yöneten-yönetilen işbirliği 

ve uyumunun sağlanması. 
 

Halka ilişkiler bir iletişim olayıdır. Yöneticilik mesleğinin temelinde 

de iletişim yatar. Yönetici, aslarını işletmenin amaçları doğrultusunda 

istekle çalıştırmak zorundadır. Bu zorunluluk öncelikle, personel ile 

olumlu bir iletişim gerektirir. Söz konusu iletişimi sağlayan yönetici-

ler personelini istekle çalıştırma yolunda önemli bir adım atmış olur-

lar.  

 

Günümüz işletmelerinde işletme sahipleri ve yöneticiler hızla birbi-

rinden ayrılmaktadırlar. İşletmeyi ortaklar adına yöneticiler yönetir. 

Yöneticiler, işletme sahiplerinin örgüt içinde ve dışında temsilcisi 

konumundadırlar. İşletmeyi başarılı bir biçimde temsil etmek, halkla 

ilişkiler tekniklerini kullanarak sağlanır. Bu nedenle günümüz yöneti-

cilerinin halkla ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir116
.  

 
115

  UYSAL, Birkan; Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayını, No: 287, 
Ankara, 1998, s. 19-20-21. 
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  GEYLAN, Ramazan; İşletmelerde Halkla İlişkiler, Birlik Ofset Yayıncılık, 
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1.1. Sistemin Yerleşmesi ve Devamı İçin Aşılama Gereği 
 

Günümüzün modern devleti, toplumsal sorunların çözümüne yönelik 

olarak eskinin kullanıldığı yöntemlerden farklı, fiziki gücü arka plana 

iten yöntemler kullanmaktadır. Çağdaş gelişmelerin yarattığı teknolo-

jileri ve daha önemlisi ideolojik araçlara ciddi bir yönelme söz konu-

sudur. Bu ideolojik araçları şöyle sıralamak mümkündür; aile sistemi, 

ilk ve orta öğretim kurumları, siyasal sistem, hukuk sistemi, sendika-

lar, kültürel sistem, din ve kitle iletişim araçları. 
 

Devlet, egemenliğini devam ettirip pekiştirmek için bu tür araçlara her 

zaman ihtiyaç duymuştur. Üretim biçiminin her dönemde sürekliliğini 

sağlamak, doğruluğunu kanıtlamak, sakıncalı yönlerini toplumdan 

gizlemek ideolojik çalışmaların başlıca amaçları olmuştur.  
 

Halkla ilişkiler tekniği içinde önemli bir yere sahip olan kitle iletişim 

araçları devletin ideolojik faaliyetlerinde özel bir yere sahiptir. İleti-

şim halkla ilişkilerde de tıpkı ideolojik çabada olduğu gibi inanç aşı-

lamanın aracı olmaktadır. Halkla ilişkiler uygulamasında ideolojik 

amaçlı uygulamalar aynı araçlar üzerinde çakışmakta, üst üste gel-

mektedir. Bundan çıkacak netice, çok geniş bir uygulama alanı bulan 

ideoloji aşılama faaliyetleri içerisinde halkla ilişkilerin belirli bir yer 

tutuyor olmasıdır.  
 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemli bir bölümünü kurum yada kuru-

luştan dış çevreye bilgi verme işgal etmektedir. Kitle iletişim araçları 

da kullanmak suretiyle çevreyi kimi kez aydınlatma, kimi kez de ka-

mu veya işletme faaliyetlerinin halka anlatılması bir halkla ilişkiler 
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uygulamasıdır. Bu oluşum ideolojik devlet çabasıyla aynı yöndedir ve 

bir amaç birliği söz konusudur. Ortaya çıkan bu ilk yönüyle halkla 

ilişkiler, kitle iletişim faaliyeti içerisinde yer alan ideolojik boğuşmada 

kamu ve özel kesimin öneri, buyruk düzenlemelerinin topluma benim-

setmeyi ve bu yolla toplumsal sağlayıp sürdüren sisteme siyasal meş-

ruluk kazandıran bir çalışma biçimidir.
117

 Devlet bu ideoloji aşılama 

faaliyetlerinde yalnız değildir. En büyük yardımcılarından biri bu ide-

olojiye hayatını borçlu olan özel teşebbüstür.  
 

Yönetim içerisinde halkla ilişkiler salt bir bilgi verme işlevi olmanın 

ötesinde bu işlevle birlikte siyasal-yönetsel otoriteye meşruluk ve des-

tek sağlama aracı olduğunu söyleyebiliriz. Halkla ilişkilerin öneminin 

çağımıza damgasını vuran demokratik yönetimin yönetilenlere karşı 

sorumlu ve duyarlı olması zorunluluğundan doğduğu ve toplumun 

liderlik ve bütünleşme gereksinimi arasındaki hassas denge üzerine 

kurulduğu söylenebilir. Bu nedenle ilişkileri bir meşruluk aracı olarak 

kabul etmek mümkündür. 
 

Kamu yönetiminin devletin somut biçimi oluşturması, bu alandaki 

halkla ilişkiler uygulamasını da aynı uzantının bir parçası haline geti-

rir. Ayrıca sistemin sürekliliğini sağlayan başka mekanizmalarda olduğu 

gibi, halkla ilişkilerin içinde var olduğu siyasal yada demokratik ortama 

karşı bir misyon yüklenmesi de söz konusu değildir. Kamu yönetimi, 

hükümetin amaçlarına ulaşması için belli bir işlevi yerine getirir ve halkla 

ilişkiler bunlardan biridir. Halkla ilişkiler yalnızca kamu yönetiminde 
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değil, içerde yer aldığı her türlü yönetsel kuruluşun amaç ve politikaları-

na hizmet eder.
118

 

 

1.2. Yönetsel Etkinliği Artırma Zorunluluğu 

 

Halk, yönetimin çalışmalarından bilgi sahibi edilmediği için şikayet-

çidir. Aynı zamanda halk çeşitli kuruluşların kendisine sunmuş olduğu 

hizmetlerin tam ve zamanında yapılmasını ister. Günümüzde hızlı bir 

şekilde gelişen olanaklardan herkes yararlanmak istemektedir. Vatan-

daşlar yol, su,elektrik, temizleme ve aydınlatma hizmetlerinin eksiksiz 

olarak devam ettirilmesini kamu görevlilerinin bir ödevi olarak gör-

mektedirler. Hizmetlerin yürütülmesindeki gecikmeler kolaylıkla af 

edilmemektedir. Eğer gecikme nedenleri halka anlatılmadığı takdirde 

tepkiler daha da şiddetli olmaktadır.119
 Halk genelde memurların ka-

palı kapılar arkasında boş oturduklarını ve dedikodu yaptıklarını dü-

şünür. Onları bu düşünceye iten neden ne gibi hizmetlerin planlandığı 

konusunda bilgi sahibi olmamalarıdır.  
 

Kamu yönetimi ve işletmelerde halkla ilişkilerin kazandığı diğer bir 

anlam, yönetimin bilme- tanıma eksikliğini gidermek, halkla sorumlu-

luğu bölüşmek, yapılan işlerden halk ve tüketiciyi haberdar etmektir. 

Toplumun değişik kesimlerinin taleplerinin yönetimce öğrenilmesi ve 

bu taleplerin değerlendirildikten sonra yönetsel eylem ve işlemlere 

dönüştürülmesi gibi bir süreci içermesi, halkla ilişkileri bir yönetim 

süreci haline getirmiştir. Bu bağlamda halkla ilişkiler yönetsel etkinli-
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  UYSAL, Birkan; a.g.e., s.33-35. 
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ği arttırmak için kullanılan bir yönetsel teknik olmuştur. Fakat yöne-

timin tanıma-bilme eksikliğini gidermesi demek, yönetimlerin tüm 

istek ve taleplerinin yönetimin eylem ve planlarında yer alacağı mana-

sına gelmez.  
 

Yönetimin yapacağı işlerin önceliklerinin belirlenmesinde, bireysel 

isteklerin öğrenilmesinde halkla ilişkiler çağdaş bir bilme tanıma yön-

temidir. Toplumun tüm kesimlerinin oylarını öğrenmek, kararları top-

lumsal uzlaşmayı bozmayacak yada bu uzlaşmaya ters düşmeyecek 

şekilde oluşturmak yönetsel bir görev olmanın yanında toplumsal bir 

zorunluluktur. Bu aşamada halkla ilişkiler yönetime çevre ile etkileş-

me olanağı sağlamaktadır. Bunun neticesinde ortaya çıkan karar uygu-

lanabilir olan karardır. Neticede bu kararın arkasında toplumsal destek 

vardır. Halkla ilişkiler yönetimin yanlış yapmasını belirli ölçüde azal-

tan, çevre ile uyum noktalarını ortaya çıkaran bir yönetim fonksiyonu-

dur.
120

 Halkla ilişkilerin yönetsel verimliliği arttırmada bir yönetsel 

teknik olarak kullanılması, daha çok merkezi yönetimin geleneğinin 

güçlü olduğu ülkelerde söz konusudur.  

 

Halkla ilişkiler işlevinin temel niteliği, yönetimin düzenli ve problem-

siz bir şekilde işlemesini sağlayarak muhtemel çalışmaları önlemektir. 

Bu bağlamda her siyasal sistemde kullanılan onay sağlama mekaniz-

malarından biridir. Siyasi platformda propagandaların yüklendiği açık 

meşruluk sağlama misyonu, yönetsel alanda farklılaşarak bilgi verme-

ye dönüşmektedir. Başka bir yönüyle halkla ilişkiler etkinlik ve verim-
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 26-27. 
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liliğin sağlanmasına yönelmekte, diğer yönüyle de halkın yönetimle 

olan işlerinde karşılaştığı sorunların çözümlenmesinde bir araç rolü 

oynamaktadır.  
 

Siyasal propaganda değildir ama propaganda etkisi yapar. Verimlilik 

aracı değildir ama verimliliği arttırdığı kabul edilir. Halkla ilişkiler 

siyasal ve toplumsal nedenleri ve sonuçları olan yönetsel bir işleve 

sahiptir. Aynı zamanda demokrasinin ve yönetimin etkili ve verimli 

olmasını sağlayan bir unsurdur. 121
 

 

1.3. Yönetimin Genişlemesi ve Karmaşıklaşması 
 

Liberal ekonomi ve siyaset geleneğine sahip ülkelerde yirminci yüzyı-

lın ilk yarısındaki gelişmeler, hem devletin alanının genişlemesine, 

hem de kamu yönetiminin karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Devle-

tin karıştığı yada düzenlediği alan genişlerken, kararlar daha teknik bir 

boyut kazanmış ve çoğu önemli konularda karar verme bireyden uzak-

laşmıştır. Bu durumun birey etkinliğini ve bireyin karar verme önceli-

ğini arttıran liberalizmin ana felsefesi ile olan çelişkinin giderilmesi 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Aynı olgu özellikle yerel yönetimlerin 

belli bir aralığa sahip olduğu Anglo-Sakson geleneğine sahip ülkeler-

de yönetimin halktan uzaklaşması olarak algılanmıştır. Bu gelenek 

dışında kalan ülkelerde ise, devletin işlevlerinin artışı ile zaten güçlü 

bir konumda olan merkezi yönetimin gücü daha da artmıştır.122 Tekno-

lojik gelişmelerdeki hızlı artış ve dış dünyayla olan sıkı ilişki ve rekabet 

 
121

  UYSAL, Birkan; a.g.e., s. 39-40. 
122

  Aynı eser, s. 21-22. 
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devletin yapısını hızlı bir şekilde büyütmüş ve karmaşık bir yapıya sa-

hip olmasını sağlamıştır.  
 

Büyüyen bu devlet yapısını anlamak, tanımak ve ona başvuracak, 

onunla yaşamının her döneminde ilişki kurmak zorunda olan yurttaşlar 

için ortaya çıkan önemli bir güçlüktür. Tanıma-bilme eksikliği bazı 

halk katmanlarında (özellikle eğitim seviyesi düşük olan kesimlerde) 

öylesine güçlü öylesine belirgindir ki, alışılagelmiş yönetim birimleri 

dışında kalan birimlerle ilişki kurmak asıl yönetsel sorunu aşacak, onu 

arka planda bırakacak kadar önemli bir güçlük yaratmaktadır. Uzman-

laşmış kişiler bile, yetkili yönetsel birimle ilişki kurmakta, tanıma-

bilme eksikliğini gidermede büyük zorlukla karşılaşmaktadır.  
 

Böyle bir ortamda, halkla ilişkiler uygulaması, ortaya çıkan ilişki güç-

lüklerini çözmeye yönelik, planlı ve doğal olarak sürekli bir çaba ol-

muştur. Bu uygulamada amaç, yönetimin yapı ve işleyişini birlikte 

tanımak ve ortaya çıkan ilişki güçlüklerin ortadan kaldırmaktır. Bu 

sağlanırken kitle iletişim araçları ve diğer teknikler yoğun olarak kul-

lanılır. Sorunun önemli bir kısmı yüz yüze ilişkilerle çözülmeye çalışı-

lır. Bu konumda kamu görevlisi sadece idari usulleri uygulayan bir 

memur olmanın dışında, yönlendiren, açıklayan, halkın işini kolaylaş-

tıran bir ajandır. Böylece halkla ilişkiler uygulamasında halkın aydın-

latılması olayı yalnızca yönetimin ne yaptığını açıklamak değil, aynı 

zamanda yönetimin yapısında ileri gelen güçlükleri yenmek için halka 

bilgi aktarmak gibi zorunlu bir çabayı da içermektedir.123
 Yönetimin ger-
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.28-29. 
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çekleştirdiği halkla ilişkiler uygulamasıyla günden güne büyüyen bu dev-

let yapısını halkın nazırında sadeleştirerek, vatandaşın devlet kapısındaki 

işini kolaylaştırmaya çalışır.  
 

1.4. Yöneten-Yönetilen İşbirliği ve Uyumunun Sağlanması  
 

Yönetim hizmetlerinde halkın görüş ve eğilimlerini öğrenip hesaba 

katmak, yaptığı hizmetler, karşılaştığı güçlükler, hizmeti geliştirme 

imkanları, bu hizmetteki aksamaların nedenleri ve düzenli çareleri 

hakkında halkı aydınlatmak, karar ve tedbirlerin halk tarafından be-

nimsenmesine çalışmak halkın yardım ve işbirliğini sağlamanın yolla-

rını aramak zorundadır. Böyle bir çalışma yönetimin başarısını arttırır. 

Güçlüklerin halk tarafından anlayışla karşılanmasına yardım eder. Bu 

sayede idare ile halk arasında güven ve inanış kuvvetlenir. 124
  

 

Yönetim halk için kurulmuş ve onun için vardır. Amaç, halk ile yöne-

timin arasını açmak, halkın şikayetlerini çoğaltmak değil bunları orta-

dan kaldırmaya yönelik çözüm yolları üretmektir. Halk ile yönetim 

arasında işbirliği ve uzlaşmanın sağlanmasında en önemli rol yöneti-

me düşmektedir. Yönetim bu yaklaşımı sağlayıcı bazı hareketlere giri-

şebilir. Halk dediğimiz kitle dağınık ve homojen olmayan bir yapıda-

dır. Onları bir araya getirecek ve bir doğrultuda yönlendirecek olan 

yöneticilerdir. Halk ile yönetim arasındaki açıklığı ortadan kaldıracak 

ikisi arsında yaklaşımı sağlayacak eylemleri gerçekleştirmek yöneti-

min, yöneticilerin, memur ve diğer halkla ilişkiler görevlilerinin işidir.  

 
124

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s.134. 



 
82 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

Bu uyum ve işbirliğinin sağlanması için yönetim ve yönetilenlere ayrı 

ayrı gösterecekleri çabalar vardır. 
 

Yönetilenlerin çabaları daha çok halkla yakın ilişki kurmak, bilgi 

vermek, halkın görüş ve şikayetlerini tespit etmek şeklindedir. Bunlar 

kurulan özel bürolar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.  

Yönetilenler kendileri ile ilgili olarak yönetim tarafından alınacak 

kararların çabuk, etkili ve güvenilir olmasını sağlamada önemli rolleri 

vardır. Düzenleyecekleri başvuru belgeleri eksiksiz olarak tam ve doğ-

ru biçimde hazırlamalıdırlar. Yöneticiler aldıkları kararlarda kanun, 

tüzük ve yönetmeliklere uymak durumundadırlar.125
 İşbirliği ve uyu-

mun sağlanması yöneten ve yönetilenlerin üzerlerine düşen görevleri 

yerine getirmek suretiyle sağlanmaktadır.  
 

Türkiye’de kamu yönetimi yapısı, işleyişi ve gelenekleriyle çevresi ile 

kolay bir ilişki kurma olanağına sahip değildir. Halkla ilişkiler gerçek-

leştirilmek gibi bir görevi olduğu konusunda da pek istekli değildir. 

Buna karşın halkın yönetime destek vermesi, onun kendisi için yararlı 

çalışmalar yaptığına inanmasına bağlıdır. Buda ancak yönetimin ger-

çekten olumlu işler yapması ve bunları halka anlatmasıyla mümkün-

dür. Bu görevi kurumun halkla ilişkiler bölümü ve halkla ilişkiler so-

rumluları yerine getiriri. Örneğin, kuruluşların açılış törenleri, kuru-

luşların yıl dönümleri kutlamaları etkin bir yöntemdir. Ayrıca yöne-

timler çalışmalarını açıklayıcı basın toplantıları düzenleyebilir, bülten-
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  TORTOP, Nuri; a.g.e., s.93-94. 
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ler yayınlayabilir. Kitle iletişim araçlarıyla olan ilişkiler sürekli bir 

hale sokulabilir.  

 

Halkla diyalog sağlanması yönetimlerde bir gelenek haline getirilme-

lidir. Bunu sağlayan yönetimin, halkın desteğini kazanma şansı ve 

buna bağlı olarak başarıyı yakalaması, bu uygulamayı gerçekleştirme-

yenlere oranla çok daha etkilidir. Fakat az gelişmiş ülkelerde böyle bir 

gelenek yönetime bir türlü yerleşmemiştir. Bunun temel sebebi bir çok 

kötü yöneticinin inisiyatifine terk edilmiştir. Bu tür ülkelerde halk bir 

güç olmaktan ziyade yönetimin bir objesi durumundadır. Yönetime 

kendini kabul ettirme konusunda ciddi bir eğilime sahip olmadığı gibi 

böyle bir amaçta taşımamaktadır. Topluma belirli bilgileri aktarmanın 

gereği yoktur. Tam manasıyla bir gizlilik söz konusudur. En doğru 

devlet bilir ve yaptığı her şey doğrudur. Böyle bir durum içerisinde 

halkla ilişkiler uygulamasının bir anlamı bulunmamaktadır. Halkla 

ilişkiler iki tarafın yani devletin ve halkın kendi sorumluluklarının 

farkında olarak birbirlerinin siyasi ve hukuki sınırlarını, yetkilerini 

çok iyi bildikleri bir ortamda varolabilir.  

 

Türkiye’de durum bu kadar kötü değildir. İlk olarak yönetimden hesap 

sorma geleneğimizin olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişten bu yana ini-

siyatif, denetimde olduğu gibi kamusal otoritenin tekelindedir. Türki-

ye’de yönetimle halkın ilişkisi bir kısır döngü oluşturmaktadır. Yöne-

timin bilgi vermediği, bilgiyi sakladığı yönetilen, yönetime katılma 

bilincine, yönetimi demokratik yollarla zorlama, ondan hesap sorma 

bilinci ve isteğine bir türlü ulaşamamakta, onlar hesap sormadıkça veya 
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soramadıkça da yönetimler kendiliğinden hesap verme gibi bir iyi niyet 

içerisine girmemektedir.
126

 

 

2. HALKLA İLİŞKİLERİN UYGULAMA EVRELERİ 

 

Halkla ilişkileri genel ve kısa bir şekilde tanımlayacak olursak; halkla 

ilişkiler, bir tanıma ve tanıtma sürecidir, diyebiliriz.  
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında başarılı olabilmenin yolu hedef kitle-

ye en iyi biçimde hitap etmekten geçer. Kurum yada kuruluşu söz ko-

nusu hedef kitleye tanıtabilmekte hedef kitlenin her yönüyle tanınma-

sıyla mümkün olabilir.  
 

Halkla ilişkiler kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecine 

eğer, kurum yada kuruluş hedef kitlesini tanıtırken ve buna göre faali-

yetlerine yön verirken söz konusu hedef kitleden etkilenmiş olmakta-

dır. Kurum yada kuruluş halkla ilişkiler uygulamalarıyla birlikte hedef 

kitlesini etkiler, buda kurum yada kuruluşun kendisini en iyi bir bi-

çimde tanıtmasıyla mümkün olur ve de tanıma ve tanıtma çift yönlü 

iletişimle gerçekleştirilmektedir.  
 

Tanıtılacak konuya göre hedef kitleyi seçmek, ilişkiyi kurmadan önce 

hedef kitleyi tanıtmakla mümkündür.127
  

 

Kuruluşun çevreye uyarlanışı edilgen bir oluşum değildir. Etkili bir 

kuruluş çevresini etkileyip değiştirirken de çevresine uyarlanır. İşte 
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.31-34. 
127

  ASNA, Alaaddin; Public Relations Temel Bilgiler, Der Yayınları: 118, İstan-
bul, 1993, s. 29. 
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halkla ilişkilere duyulan ihtiyaç bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Dış 

çevreyi etkilemek ve değiştirebilmek, kuruluşun nesnel ve öznel ko-

şullarıyla örtüşebilecek uzun vadede uygulanabilirliği ve geçerliliği 

olan halkla ilişkiler politikalarıyla gerçekleşebilecektir. Söz konusu 

politikalar oluşturulurken de bilhassa halkla ilişkilerin bir “tanıtma” ve 

“tanıma” süreci olduğundan hareketle, çevreyle ilgili tüm bilgilerin 

uygun araçlar vasıtasıyla toplanması ve değerlendirilmesi gerekmek-

tedir.
128

 

 

Günümüzde bu mesleğin çilesini paylaşan uzmanların gerçekleştiril-

mesi şart olan ilk görevleri; “Halkla İlişkilerin halkla ilişkilerini yap-

mak” biçiminde dile getirilir. Yani halkla ilişkileri tanımak ve bu ol-

guyu ilgililere gerektiği gibi tanıtmak.129
 

 

2.1. Tanıtma 

 

Tanıtma, halkın aydınlatılması, kararların açıklanması, bunun yanı sıra 

günümüzde karmaşık bir yapıya ulaşan yönetim aygıtının yol açtığı 

tanıma bilme eksikliğini gidermek amacıyla halka bilgi aktarımı ça-

lışması şeklinde tanımlanabilir. Tanıtmada yönetimin işlem çerçevesi 

tüm ülke ve bu ülke insanlarıdır. Fakat ulaşılması hedeflenen kesimle-

rin kendi aralarında bir öncelik sırası söz konusudur.  

 

 
128

  BİBER, Ayhan; “Örgütsel Etkinliğin Arttırılması Sürecinde Halkla İlişkiler”, 

Reklam ve Halkla İlişkiler Dergisi, Media Cat Yayınları, Yıl: 5, Sayı: 33, An-
kara, Ekim 1997, s. 45. 

129
  KADIBEŞEGİL, Salim; Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Tükelmat A.Ş. Yayınları, 
İzmir, 1986, s. 3.  
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Kitle iletişim araçlarında yer alan haberler, kamuoyuna belirli olayları 

duyurmaktan öte, kamuoyunu oluşturan çıkar ve baskı gruplarını tar-

tışmalı konularda bir anlamda hakemliğe çağırma anlamına da gelebi-

lir. Bu hakemliğin gerçekleşebilmesi yeterince bilgilendirilmeye bağ-

lıdır. Yönetimin kamuoyunu aydınlatması kendini savunma, aklama 

ve haklılık durumunu sürdürmesi için bir zorunluluktur. Bu ülkede 

kamuoyu ne kadar fazla ve değişik kaynaklardan bilgi alırsa varacağı 

sonuçlar o kadar doğru olur ve hakemliği de o derece iyi yapacaktır. 

Böylece kamuoyu ussallaşacaktır. Dolayısıyla ilk olarak yapılması 

gereken toplumu olabildiğince aydınlatmak ve bilgilendirmektir. Açık 

toplumda başarıya ulaşabilme için yönetimin uyması gereken bazı 

evrensel kurallar vardır. Halkın hakemliği ve onayı için hizmetlerin 

nasıl yapıldığı değil ne için yapıldığı açıklanmalıdır.  
 

Yönetimin tanıtma işlevi başka bir açıdan önem kazanmaktadır. Kuru-

luşların yapılarının son derece karmaşıklaşmış olması tanıtma işlevini 

zorunlu hale getirmiştir. Halkın bilme tanıma eksikliği bu işlevle azal-

tılmaya çalışılır. Kuruluşların iç işleyişi, işlemlerin nasıl yapılacağı, 

bu işlemlerin neler olduğu ve hangi sürelerde başvurmanın yanıtlana-

cağı gibi konular, yönetimle öz ve açık bir biçimde anlatılmalıdır. Yö-

netimin halk nezdinde güvenli bir konuma gelmesi ve halkın destek ve 

onay vermesi için tanıtım şarttır.  
 

Kamu yönetiminin yanı sıra kâr amacı güden özel kuruluşlarda da 

tanıtım önemli bir yer işgal etmektedir. Tanıtım “bir hizmet, mamul 

yada fikrin benimsenmesini sağlamak amacıyla hedef grubun tutum ve 

davranışın etkileyerek belirli bir davranışa yöneltmek amacıyla belirli 
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teknik ve yöntemler kullanılarak yapılan bilinçli, programlı ve eşgü-

dümlü faaliyetlerden oluşan haberleşme sürecidir”.130 Kuruluşların 

üretmiş oldukları mal ve hizmetler ayrıca kuruluşun kendisiyle ilgili 

olarak bilgilerin halka ulaştırılması “tanıtma” ile gerçekleştirilmekte-

dir.  

 

“Tanıtım”ın bir çok tanımları yapılmaktadır. Bu tanımlar incelendi-

ğinde şu ortak noktalar görülmektedir.
131

 

 

i. Tanıtım, iletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği bu-

lunmaktadır.  

ii. Tanıtım, doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik 

olduğu kadar, tutum ve davranışlara da yöneliktir.  

iii. Tanıtım, diğer pazarlama eylemleriyle birlikte uygulanır ve 

onların etkisi altındadır.  

iv. Tanıtım, mamul, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve program-

lı bir çalışma gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi oluştu-

rurlar.  

v. Tanıtım, işletmelerin genellikle dış çevre ile olan iletişimini 

içerir.  

vi. Tanıtım, genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracı-

dır.  

 
130

  GÜRDAL, Sahavet; Halkla İlişkiler ve Yerel Yönetimlerde Uygulamalar, 

Simge Ofis Matbaacılık, İstanbul, 1997, s. 5. 
131

  ODABAŞI, Yavuz; “Pazarlama İletişimi”, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi Yayını No: 1, Eskişehir, 1995, s. 46.  
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vii. Tanıtım, yalnızca tüketicilere yönelik değil, pazarlama ka-

nal üyelerine de yöneliktir.  
 

Kuruluşun ürettiği mal ve hizmetleri, bunların fiyatları ve dağıtımla-

rıyla ilgili bilgilerin aktarılması iletişimle gerçekleştirilmektedir. İleti-

şimin etkinliğinin sağlanması ulaşılması hedeflenen tüm kitlelerin 

ikna edilebilirliğiyle sağlanmaktadır. Bu boyutta tanıtım, dışa dönük 

bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Kuruluşun eylemleri çevresel 

değişimlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kuruluşun bunları 

sürekli olarak izleyecek kendi faaliyetlerini yeni değişmelere uyarlar. 

Tanıtım aynı zamanda tutum ve davranışları da belirli bir kalıba sok-

maya yöneliktir. Belirli bir kuruluş hakkındaki inançlar sistemli ve 

etkin tanıtım programlarıyla değiştirilerek güvenilirlik, saygınlık ve 

olumlu imaj yaratabilir.
132

 

 

Kuruluşların faaliyet alanlarına göre kullanılan tanıtım karması ele-

manları ve bunların AIDA (Dikkat, İlgi, Arzu, Eylem) amaçları da 

farklılık gösterir. Örneğin, kişisel endüstriyel ürün üreten kuruluşlar-

da, reklam tüketim mamulleri üreten işletmelerde, satış geliştirme her 

iki grupta da, halkla ilişkiler ise başta kamu kuruluşları ve kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarda önemli 

bir işlev olarak yer almaktadır. Halkla ilişkiler önceleri yönetim işlevi 

olarak kabul edilmesine karşın, günümüzde pazarlama karmasında ileti-

şim araçları arasında yer alan bileşendir. Bu açıdan bakıldığında halkla 
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  GÜRDAL, Sahavet; a.g.e., s.6-7. 
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ilişkiler kurum, ürün ve marka için olumlu imajlar yaratmayı ve diğer 

iletişim çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.133
   

 

Günümüzdeki gelişmelere bağlı olarak geleneksel pazarlama anlayışı 

yerini çağdaş pazarlama anlayışına terk etmesi halkla ilişkilerinde yeni 

sorumluluklar almasını sağlamıştır. Nasıl ki üretilen mal yada hizmet-

ler için çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyorsa, kurumunda es-

kiye nazaran daha fazla tanınmaya, daha fazla müşteri yanlısı olmaya 

gereksinimi bulunmaktadır. Halkla ilişkiler hem geleneksel reklam ve 

pazarlama çabalarını desteklemekte hem de uluslar arası pazarlama 

iletişiminin temel unsuru olarak yer almaktadır.134
 Günümüzün mo-

dern işletmelerinde halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamı destekle-

mekte aynı zamanda firma ve ürün tanıtımını gerçekleştirmektedir.  

Tanıtma bir enformasyonu, reklam ise bir mesajı taşır. Başka bir anla-

tımla reklamlar haber verirken tanıtmalar bilgi sunarlar. Tanıtma rek-

lamcılıktaki gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılır, fakat kitleyi direk 

olarak bir harcama içine sokmaz kitle üzerinde olumlu bir etki meyda-

na getirir. 
135

 

 

Tanıtma bir birey, topluluk yada kurum tarafından, uygun yöntem, 

teknik ve iletişim araçlarından yararlanmak suretiyle hedef grupları bir 

durum yada olay konusunda aydınlatmak yada bir tutum ve davranışa 

yöneltmek için gerçekleştirilen bilinçli bir etkinliktir. Tanıtma amacı-

na ve uygulanış biçimine göre çoğu defa enformasyon, reklam veya 
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  ODABAŞI, Yavuz; a.g.e., s. 48-49. 
134
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halkla ilişkiler ile eş manada algılanmaktaysa da aslında bütün bu kav-

ramlar iç içe ve bütünleşmiş bir biçimde kapsamaktadır. Çağdaş tanıtma-

ya en büyük katkıysa propaganda, reklam ve halkla ilişkiler yöntem ve 

teknikleriyle sağlanır. 136
 

 

Kurum ve kuruluşlar “tanıtma”ya yönelik faaliyetlerini değişik teknik 

ve araçlar kullanmak suretiyle yerine getirmektedirler. Bazı durumlar-

da etkinliklerden de yararlanırlar.  
 

Kurum ve kuruluşlar günlük işlerinde yol gösterme ve danışma hiz-

metleriyle, bünyelerinde barındırdıkları idare danışma merkezleriyle 

ve gerekse sürekli yayınlar, basılı tanıtım aracılığıyla, radyo ve tele-

vizyondan da yararlanarak “tanıtma” etkinliklerini yerine getirirler.  

 

2.1.1. Tanıtmada Kullanılan Araç ve Yöntemler  
 

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için kitle iletişim araçlarından 

yararlanmanın bir zorunluluk olduğunu görmekteyiz. Daha az bir 

emekle çok geniş bir kitleye anında, açıklayıcı, yönlendirici mesajlar 

yollamak bu araçlarla gerçekleşebilmektedir. Kitle iletişim araçların-

dan yararlanma, yönetim için hem bir zorunluluk hem de ussal bir 

girişim olmuştur. Yönetimin kendisini halka karşı savunmasında yada 

kararlarını açıklamasında önemli yararlar sağlar. Ancak kitle iletişim 

araçlarının teknik konumları, yönetimin bunlardan farklı konularda 

farklı biçimlerde yararlanmasını gerektirir. Kitle iletişim araçları soru-
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nun türüne göre, zamana göre, hitap edilecek kitlenin özelliğine göre 

farklılaştırılır. Halkla ilişkiler gazeteciliği değil, gazetecilerle ilişkiyi 

içermektedir. Televizyonculuğu değil, televizyon program yapımcıları 

ve muhabirleriyle ilişkileri kapsamaktadır.137
 Kurum yada kuruluşları 

tanıtmayı gerçekleştirmeye yönelik olarak bir çok araç ve yöntem kul-

lanılarak, kitleler üzerinde olumlu imaj yaratmayı hedeflemektedirler. 

Yoğun olarak kullanılan araçlar aşağıda sıralanmıştır.  
 

2.1.1.1. Medya ile İlişkiler 

 

Kuruluşun temel görevlerinden biri toplumu kuruluş hakkında bilgi 

sahibi yapmaktır. Örgütün çevreyi tanıması ve çevreninde örgütü tanı-

yabilmesi için bilgi, haber üretmek ve bunları halka duyurmak zorun-

dadır. Ancak burada kamuoyunun bilgilendirilmesinde medya ile ör-

güt arasında iyi ilişkilerin, işbirliğinin sağlanması önemli bir yere sa-

hiptir. Halkla ilişkiler görevlisi halkın güvenini kazanmak için örgütün 

çalışmalarını, başarılarını, halka tanıtmak durumundadır. Halkla ilişki-

ler görevlisi hem basının haber alma hem de örgütün halkla ilişkiler 

görevlisi olarak çift yönlü gereksinimini karşılamak zorundadır.  
 

Halkla ilişkiler görevlisinin temel görevi medya ile ilişkilerin nasıl 

yapıcı bir hale dönüştürülebileceğidir. Bunu gerçekleştirebilmek için 

öncelikle medya ilişkilerinde belirgin politikalar oluşturulmalıdır.138
 

Bunu sağlayacak olan kişilerin belirlenmesi önemli bir konudur. Yetki 

ve sorumlulukların kime ait olduğu, basına bilgilerin kim veya kimler 
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.68-69. 
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tarafından aktarılacağı öncelikli olarak belirlenmelidir. Bu işle görev-

lendirilen kişiler konusunda uzman ve deneyimli olmalıdırlar.  

Medya ile ilişkiler genelde iki şekilde yürütülür. 
 

Reaktif (medya soru sorduğunda oldukça hızlı ve açık cevap vermek). 

Örneğin, İstanbul’da kent içi trafiğin yeniden düzenlenmesine ilişkin 

yapılacak basın toplantısında önceden konuyla ilgili bilgi vermeden, 

bilgi verecek olan kişilerin konuyu açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya 

koyması ve yönetilen sorulara göre anında cevap vermesi. 

 

Proaktif (yönetimin görüşlerini anlatma, örgütü tanıtma, bilgi verme 

amacıyla yerel medyadan yararlanma). Örneğin, yerel yönetimlere 

aday olan siyasal tercih yönetime geldiğinde kendinden önce yapılan-

lar ve yarım kalanlar ile kendinin yapmak istediği, hedefleri, amaçları 

vb. çeşitli konularda yerel medyadan (radyo, TV. Vb.) yararlanarak 

bunları rahat ortamlarda herkesin anlayacağı bir biçimde açıklama-

sı.139
 Merkezi yönetimin tanıtım amaçlı olarak ulusal medyadan yoğun 

olarak yararlandığını görmekteyiz.  
 

Halkla ilişkilerde en çok yararlanılan kaynak basındır. Her kuruluş 

yaptıkları çalışmaları, ekonomik başarıları kamuoyuna tanıtarak onun 

güvenini ve desteğini kazanmayı ister. Amaç sadece tanıtma değildir, 

aynı zamanda beğendirme ve onda kuruluşun amaçlarına uygun bir 

izlenim yaratmaktır. Basın kuruluşları önemli bir haber kaynağı olarak 

görmektedir. Kuruluşların büyümesi onların ülkenin yaşantısı üzerin-

de olan etkinliklerini de arttırmaktadır.  
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Haberleşmede yazılı kaynaklar önemli bir role sahiptir. Okuyucular 

radyo ve televizyon dinleyicilerinden çok enformasyona elverişlidir-

ler. Bundan dolayı gazeteler okuyucularının enformasyon ihtiyaçlarını 

karşılamak için haber ve bilgi isterler. Basın ajansları, gazeteciler ve 

özel muhabirler kullanırlar. Ayrıca kuruluşlarda bu amaca yönelen 

personel çalıştırırlar. Aslında kuruluşlarda basın veya halkla ilişkiler 

görevlilerinin çalıştırılmaları, basının haber alma ihtiyaçlarını karşı-

lamak zorunluluğundan doğmaktadır. Basın ve halkla ilişkiler görevli-

si bu iki ihtiyacı bağdaştırmak zorundadır. Bir yandan basının haber 

alma ihtiyacı, diğer yönden de çalıştığı kurumun halkla ilişkiler ihti-

yacı. 140
 

 

Medyanın halk nazarında genelde olay yaratacak haberler peşinde 

koştuğu yanlı olduğu ve yargısız infazda bulunduğu yönünde bir ka-

naat vardır. Medya bazı zamanlarda bu söylenenleri yapmaktadır. 

Gerçekte medya çeşitli okuyucu ve izleyici kitlelerine hitap eden, de-

ğişik sitilleri bulunan yayın organlarıdır. Gazeteler hükümet lehinde 

veya aleyhinde yazılar yazabilir.  Bazı gazeteler hükümetin görüşlerini 

savunurken diğerleri bunun karşısında olabilir. Medyanın siyasal görüşü 

hükümet yada yerel yönetimle paralellik gösteriyorsa, mevcut yönetimi 

savunması doğaldır. Aynı görüşü paylaşmıyor, karşıt görüşten ise bu 

durumda aleyhine tavır sergileyerek, hep kötü taraflarını göstermeye çalı-

şacaktır. Ancak burada temel olan objektif bir tavır içinde olabilmektedir. 

Bazı hükümetler basına sansür uygulayarak objektifliği engelleyebilir.  
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Her yönetimin başarılı olduğu ve olmadığı yanları olabilir. Objektifli-

ği sağlayabilmeleri için iyi yanlar ortaya konurken kötü yanlarında 

gösterilmesi, bunların düzeltilmesi, gerekli önlemlerin alınması için 

uyarıcı rolü üstlenilmesi sağlıklı medya ilişkilerinin oluşturulmasında 

temeldir.
141

 

 

Yönetim-halk ilişkisinde ortaya çıkan zorlukları yenmek için halk ile 

basın arasında bir işbirliği olduğu açıktır. Bu ilişki ayrıca olumlu so-

nuçlarda verir ve gereklidir. Çünkü özellikle siyasi niteliği olmayan 

günlük yönetsel sorunların çözümünde basının halkla desteği önemli 

bir role sahiptir. Ancak kamu yönetiminin kitle iletişim araçlarıyla 

ilişkideki konumu ne temel etkendir ne de belirleyicidir. Özellikle son 

yıllarda ortaya çıkan özel radyo ve televizyonlar kamu yönetimini 

takibe almışlardır. Yapmış oldukları programlarda kamu yönetimi 

ayrıntılı bir şeklide incelemekte, sorgulayıp adeta cezaya çarptırılmak-

tadır. Bu sorgulama hem genel idarenin bütün birimlerini, hatta gö-

rülmekte olan davalarda bırakın olayın kendisini, adli mercileri bile 

içermektedir. Yıllardan beri halkın denetiminden kaçmayı beceren 

devlet, yasama, yürütme ve yargı erkleriyle, tüm eylem ve işlemleriyle 

özel radyo ve televizyonlara, yazılı basına hesap vermek zorunda bı-

rakılmıştır. Bu hesap önce özel televizyonlara sonradan televizyon 

sunucularının şahsında halka verilmektedir. Gelişen kitle iletişim araç-

ları sonunda yönetim-halk ilişkisini böyle bir ortama çekmiş bulun-

maktadır. En önemli gelişme, inisiyatifin artık ilgili yöneticiden, vali-

den, genel müdür ve savcıdan adeta ilgili kitle iletişim araçlarına, on-
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ların programcılarına geçmiş olmasıdır.142
 Halk kitlelerini yönetimin 

lehine veya aleyhine etkileme gücüne sahip olan medya bu gücünü 

yönetime karşı kullanarak ondan bazı tavizler koparabilmektedir.  

Özel sektör kuruluşlarında da medyayla olan ilişkiler önemli bir yere 

sahiptir. İletişimin gerçekleşmesiyle varlık kazanan halkla ilişkiler 

alanında, en etkin iletişim araç ve gereç yönteminden yararlanılması 

belirlenen amaca ulaşılması açısından önem taşır.  
 

Mesajları hedef kitlelere aktarabilmek için iletişim aracına ihtiyaç 

duyan halkla ilişkiler uzmanına karşılık, iletişim araçları da süreklilik-

lerinin kaynağı olan bilgi ve haber gereksinimi içindedir. İşte bu karşı-

lıklı gereksinim, iyi ilişkiler kurulmasını halkla ilişkiler adına zorunlu 

hale getirmektedir. İletişim araçlarıyla ilişkilerin maksimum yayını 

amaçladığı halkla ilişkilerde mesaj etkinliğinin istenen düzeyde sağla-

nabilmesi ancak doğru iletişim aracının seçilmesiyle mümkündür.  
 

İletişim aracının seçiminde, istenen hedef kitlelere en etkin ve en dü-

şük maliyetle ulaşabilmesini sağlayan, maliyet ve etkinlik analizi ya-

pılmalı mesajın zamanında ve etkin biçimde ulaştırılması için zaman 

unsuru dikkate alınmalıdır.  
 

İletişim araçlarının belirlenmesinde kurumsal değer ve standartların 

halkla ilişkiler görevlisi tarafından göz önüne alınması ve bu mesajın 

bu durumla uyum içinde olması doğru mesajın doğru araçta olduğu 

anlamına gelmektedir. 
143
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Halkla ilişkiler mesajlarının hedef kitlelerde kuruluş ve ürün hakkında 

haberdar etmek, bilgi aktarmak, hedef kitleyi belli yönde eğitmek, 

mevcut tutum ve kanaatleri pekiştirmek veya değiştirmek, davranış 

değişikliği yaratmayı hedeflemelerine karşın, haberin temel unsurları 

olan zamanlılık yakınlık, önemlilik sonuç ve ilgi çekmek gibi unsurlar 

halkla ilişkiler kaynaklı haberlerde de yer almalıdır.  
 

Halkla ilişkiler alanında çalışan kişilerin bilmesi gerekenler şu şekilde 

özetlenebilir:
144

 

 

Bir halkla ilişkiler görevlisinin basına yayınlanabilir materyaller sağ-

lamsının dışında gazete ve dergilerin nasıl yayınlandığını bilmesi, 

haberin yayınlanma olasılığını, bir başka anlatımla, haberin basında 

yer alma şansını arttıracaktır.  
 

Yayın organının incelenmesi bu konuda fikir verebileceği gibi, yapı-

lan görüşmelerde baskı tarihi hakkında alınan bilgiler bu konuda yar-

dımcı olabilir.  

 

Yayın Politikası: Yayın organının olaylara bakış açısı ve ilgili alanı 

hakkında halkla ilişkiler uzmanı net bilgiye sahip olmalıdır. 
 

Yayın Peryodiği: Günlük, haftalık, 15 günlük, aylık, 3 aylık yada yıl-

lık olabilen yayının, yayımlanma sıklığı ve de tirajının bilinmesi yayın 

organına doğru zamanda ulaşabilmek için zorunludur.  
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Dizgi- Baskı Tarihi: Haber materyalinin verebileceği en geç tarih 

bilinmelidir. Bu ise yayın sıklığı ve basım tekniği ile ilgilidir.  
 

Basım Tekniği: Sağlayacağı kolaylıklar nedeniyle, litograf, foto-

gravür yada ofset tekniklerinden hangisinin kullanıldığı bilinmelidir.  

 

Yayın Alanı: Gazete veya derginin, ulusal, uluslar arası, bölgesel ol-

ması doğru hedefe ulaşabilmek konusunda yardımcıdır.  
 

Okuyucu Profili: Doğru hedef kitleye ulaşabilmek için gazete, dergi 

yada Radyo- TV programının yaş, cinsiyet, sosyal statü, iş grubu, özel 

uğraş alanlarına göre hangi tip okur ve izleyiciye hitap ettiği bilinme-

lidir.  

Dağıtım Yöntemleri: Bir yayının bayilerde mi satıldığı veya abonelere 

ücretli yada ücretsiz mi ulaştığı dikkate alınmalıdır.  
 

Halkla ilişkiler uzmanına medya ile ilişkilerinde kolaylık sağlayacak 

olan bu özelliklerin bilinmesinin yanında basına verilen hizmetin kali-

tesi, karşılıklı güven ve kurulacak kişisel ilişkilerde basınla iyi ilişkile-

rin geliştirilip sürdürülmesinde önemli rol oynar.  
 

Haber, insanları ilgilendirecek, zamanlı bir olayın veya sorunun özeti 

mahiyetindedir. Yani genellikle bir olaya, fikir veya soruna dayanan 

haberde olaylar, fikirler, sorunlar özetlenerek verilmelidir. Olay, fikir 

ve sorunu hikaye ederken haberle gerçek arasındaki ilişkinin değer-

lendirilmesi, haberi oluşturan ham maddenin zamana uygun olması ve 

iletilmesi gerekmektedir. 
145
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2.1.1.1.1. Basın Bildirileri 
 

Kişi veya kuruluşların çalışmaları konusunda basına bilgi sunmak 

amacıyla kullandıkları araçlardan birisidir. Periyodik olarak çıkarıl-

mazlar. Ancak kurum yada kuruluşun önemli bir faaliyeti, yıl dönümü 

kamuoyunu ilgilendiren bir konuda firmanın bir tepkisini belirtmek 

gibi gerekçelerle çıkarılan basın bildirilerinin hedefe ulaşması için 

yapı, biçim ve konunun ele alınışı bakımından belli şekil şartlarına 

uyulması gerekir. 
146

 

 

Bildirilerin şekli pratik olmalıdır. Her paragraf müstakil haber niteliğinde 

olmalı sonrakiler onu tamamlamalıdır. Bu şekilde gazeteciler her parag-

raftan ayrı ayrı yararlanabilirler. Bildiri açık ve kısa olmalıdır. Anlaşılır 

olmalıdır. Çok teknik olan kelime ve cümlelere yer verilmemelidir. Böy-

lece halkla ilişkiler görevlisi mühendisinin veya teknisyeninin bir çeşit 

yorumcusu olmak zorundadır. Bildirilerle beraber gerekli tutanaklar, re-

sim, fotoğraf ve diğer dokümanlarla da basına verilmelidir. Fotoğraf ba-

zen tek başına açık bir haber niteliğindedir. Bildiri metnine bununla ilgili 

yazı konmayabilir. 
147

 

 

Dikkat edilmesi gereken başka bir konuda bildirinin ne zaman yayın-

lanacağıdır. Haberi, eksiksiz yayınlama telaşı içinde geciktirmek, ola-

yı gündemden düşeceğinden, beklenen etkiyi yaratmama riski artacak-

tır. Bildirinin ne zaman haber olarak kullanılacağı konusunda açıkla-

ma yapılması eğilimi de vardır. Hiçbir muhabir ve editör gündemdeki 
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olay eskidikten sonra kendisine gönderilen bildiriyi yayınlamak iste-

mez, bu bakımdan zamanlama bildirinin yayınlanıp yayınlanmama-

sında belirleyici bir faktör olmaktadır.  
 

2.1.1.1.2. Basın Bültenleri 

 

Kurum yada kuruluşların faaliyetlerini basına periyodik olarak du-

yurmak amacıyla hazırladıkları duyurulardır. Gazete ve dergilerin kısa 

ve öz biçimde bilgi edinilmesine yardımcı olan bültenler, basını yön-

lendirdiği izlenimi taşımamalıdır. Gerçekleştirilmesi sanıldığı kadar 

kolay olmayan bu durumda başarı, olayın halkla ilişkiler uzmanı yada 

işletme tarafından değil, iletişim araçları açısından değerlendirilmesiy-

le ilgilidir. Başarısı yayınlanma oranı ile değerlendirilen haber bülte-

ninin yayınlanabilme şartı, doğru kişiye, doğru zamana, doğru kanala 

ulaştırılmasına bağlıdır. Bültenin basına ulaştırılmasında posta, faks, 

bilgisayar veya telefon gibi farklı yöntemlerden yararlanılmasına karşın, 

en uygun yöntemin belirlenmesi için bültenin gönderileceği kişi ve ku-

rumların tercihleri bilinmelidir.148
 Bültenin basında haber olarak yer al-

masında kuruluş ve basın arasındaki iyi ilişkilerinde rolü büyük olmakta-

dır. 
 

İlgili bilgiler yazıya aktarılırken ne gereğinden fazla uzun nede kısa 

olmasına dikkat edilmelidir. Basın mensupları her konuda uzman ol-

mak zorunda değildir. Bu nedenle bülten metni hazırlanırken, konu-

nun önemini açıklayacak kadar uzun, fakat gazetenin merakını uyan-

dırıp faaliyetimize muhakkak katılmasını sağlayacak kadar kısa olma-
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  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; a.g.e., s.148. 
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sı gerekir. Fazla uzun metinlerin okunmama riskinin yanında, gazete-

cinin faaliyete katılmaktansa masa başında haberi kaleme alma ihtima-

lide vardır. Böyle bir durumda kamuoyunu istediğimiz şekilde bilgi-

lendirememe ihtimalide söz konusudur.
149

 Bir çok konuda bülten ha-

zırlama mümkündür. Genellikle bültenler kuruluşun sunduğu mal ve 

hizmetlerle ilgili, kuruluşta veya yönetim kademelerindeki değişiklik-

lerle ilgili olarak hazırlanmaktadır.  
 

Basın bülteninin bazı içerik özelliklerine de sahip olması gerekir.150
 

Basın haber bülteninde ilk sözcük mesajı iletmeli, ilk paragraf ise bü-

tünü özetler nitelikte olmalıdır. 
 

Halkla ilişkiler uygulamaları içinde en çok kullanılan yöntem olması-

na karşın, basın bülteni, yapılacak hata ile reklam havasına bürünerek, 

haber alma özelliğini ve yayınlanma şansını kolaylıkla kaybedebilir.  

Bir bültenin içerik bakımından haber niteliği taşıyabilmesi için, beş N, 

bir K formülüne (ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim sorularına) 

cevap vermesi ve bülteni hazırlayan kişinin gazetecilik kurallarına 

uyması gerekir.  
 

Basın bülteninde;  
 

i. Kısa paragraflar, kısa cümleler, anlaşılır kelimeler tercih 

edilmeli 

ii. Sayfa sayısı olabildiğince az olmalı ve mümkünse birden faz-

la olmamalı 

 
149

  BUDAK, Gönül,-BUDAK, Gülay; a.g.e., s.173-174. 
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iii. Övgüye olabildiğince yer vermemeli 

iv. Belirsiz genellemelerden kaçınmalı 

v. Farklı gazete ve dergiler için değişik versiyonlar yazılmalı-

dır.  
 

2.1.1.1.3. Basın Toplantısı 
 

Basın toplantıları bir bakıma olağanüstü durumlardır. Önemli bir ko-

nuda kamuoyuna bilgi aktarmak, büyük bir açılış, bilimsel toplantı, 

temel atma gibi halkın dikkatinin çekilmesi istenilen olaylar söz konu-

su olduğundan basın toplantısı düzenlenir. Ayrıca kamuoyunda ve 

basında yanlış yorumlanan bir haberin varlığı da basın toplantısını 

yapmayı gerekli kılabilir. Toplantıya konu ile ilgili en üst mevkideki 

kişilerden birisi başkanlık etmelidir. Basın toplantısının ne zaman ya-

pılacağı da dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Sık sık yapı-

lan basın toplantıları basını bıktırır ve ileride düzenlenecek olan top-

lantıların ciddiye alınmaması riskini doğurmaktadır.151
 

 

Basın toplantısı düzenlemek halkla ilişkiler uzmanlarının önemli gö-

revleri arasında yer almaktadır. Basın toplantıları kamuoyunu etkile-

mede ve kitle iletişim araçlarına haber ulaştırmada önemli araçlar ol-

duğu gibi, düzenleyen kuruluşa saygınlıkta kazandırır. Ayrıca resmi 

olmayan etkileşimlere, fikir alışverişine, yöneticilere soru sormaya 

ortam sağladığı içinde önemlidir. Bu toplantıları farklı şekillerde dü-

zenleme imkanı da vardır. Bu sorulu-cevaplı bir yuvarlak masa toplan-

 
150

  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; a.g.e., s.150. 
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  BUDAK, Gönül,-BUDAK, Gülay; a.g.e. s. 174-175. 
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tısı olabileceği gibi, yeni bir ürünün, bir araştırma sonucunun veya 

yıllık faaliyetlerin açıklaması, bir fabrikanın ziyaret edilmesi ve katı-

lanların ağırlanması şeklinde de olabilir. 

 

Basın toplantısı düzenlenirken bir takım kurallara uymak gerekir.152
 

 

i. Basın toplantısının yapılacağı zaman uygun olarak seçilme-

lidir. Yapılan basın toplantısının kitle iletişim araçlarında ge-

rektiği biçimde yer alması gündem oluşturacak önemli olaylarla 

çakışmamasına bağlıdır. Öte yandan basın toplantıları bir zo-

runluluk söz konusu değilse, kişilerin daha çok gazete ve dergi 

okudukları, televizyon izledikleri hafta sonuna doğru yapılmalı-

dır. 

ii. Basın toplantısının yapılacağı yerde ulaşım imkanları da 

dikkate alınmak suretiyle uygun olarak seçilmelidir. Genellikle 

kurum merkezinde, uygun genişlik ve olanaklara sahip yerlerde 

yapılmalıdır. Bölgesel nitelikteki basın toplantılarında da o yö-

renin ve çalışma alanının özellikleri göz önüne alınmalıdır.  

iii. Dağıtılacak rapor, grafik, özet nitelikteki bilgi ve belgelerle 

iletilecek mesaj önceden hazırlanmalıdır.  

iv. Basın mensuplarınca film çekme, fotoğraf ve ses alma ola-

nakları mutlaka hazırlanmalıdır. 

v. Basın toplantısına konu ile ilgili kişiler çağırılmalı ve bir iki 

gün önceden toplantının yeri ve zamanı bildirilmelidir.  

 
152

  ERTEKİN, Yücel; a.g.e., s.58-59. 
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vi. Basın toplantısında konuşmalar çok uzun olmamalı, asıl ile-

tilecek mesajlara yer verilerek uygun bir süre içerisinde bitiril-

melidir. 1,5 veya 2 saatlik süre aşılmamalı, soru ve cevaplara 

zaman ayrılmalıdır.  

vii. Basın toplantısından sonra izleyen günlerde gazetelerde yer 

alan yazı ve haberler dolayısıyla, gazeteciler aranmalı, teşekkür 

edilmelidir.  

viii. Sadece basın mensuplarına yönelik olarak düzenlenen top-

lantılarda basında olmayan başka davetlilerde olduğu takdirde 

toplantının aslında basın mensupları için olduğu belirtilmeli, 

diğer misafirlerin yanında basın temsilcilerinin ikinci plana 

itilmemesi sağlanmalıdır. Eğer basın mensupları, başkaları için 

düzenlenen bir toplantıya, misafir olarak izleme amacı ile çağı-

rılmışlarsa bu durum belirtilmelidir. Basın temsilcileri için dü-

zenlenen toplantılarda onların temsil edilmeleri gerekir.153
 Ay-

rıntı gibi görünen bu düzenlemeler toplantının etkinliği ve ilgisi 

açısından önemlidir. Kimi zaman çıkması muhtemel olan aksak-

lıklar medya mensuplarını rahatsız etmektedir bu durumlara 

mahal vermemek açısından belirtilen düzenlemeleri mutlaka 

yapmak gerekmektedir.  

 

2.1.1.1.4. Basın Büroları 
 

Basın büroları kitle iletişim araçlarıyla yönetim arasındaki ilişkileri 

düzenlemek için yönetimin bünyesinde oluşturulmuş birimler olarak 
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ifade edilebilir. Bu bürolar tüm kitle iletişim araçlarıyla ilişki kurmaya 

çalışırlar ve kurumlarla bu araçlar arasında bir köprü vazifesi görürler. 

Özellikle yazılı basının bu ilişki içerisinde önemli bir yere sahip oldu-

ğunu söyleyebiliriz. Günümüzde özel radyo ve televizyonların önemi 

artmasına rağmen yazılı basının sahip olduğu prestijde önemli bir dü-

şüşe rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalar neticesine göre bakanlık 

yada genel müdürlüklerin halkla ilişkiler birimlerinin çalışmaları asıl 

olarak yazılı basına yöneliktir.154
 Özel sektörde basın bürolarına pek 

rastlanmamaktadır. Bunlar basına iletilecek haberleri ya halkla ilişkiler 

sorumlusu yada basın danışmanı aracılığıyla gerçekleştirirler.  

 

Kamu yönetimi ile ilgili halkın öğrenmesinde sakınca görülmeyen 

bilgileri kitle iletişim araçlarına aktarma, bu bilgilerde birlik ve uy-

gunluk sağlama, yanlış yorum ve gereksiz genellemelere engel olma 

ve yerli yerince işleyen bir iletişim ağı kurma basın bürolarının başlıca 

görevidir. Büroların bu görevleri yerine getirmede önemli zorluklarla 

karşılaştıkları bilinmektedir. Çünkü basının istek ve beklentileri ile 

basın bürolarının beklenti ve çalışma düzeni arasında çok önemli 

uyumsuzluklar, hatta zıtlıklar bulunmaktadır. 155
 

 

2.1.1.1.5. Basın Gezileri 
 

İnsanların duyduklarından çok gördüklerinden etkilenmesi, “optik 

hafızaya” dayanan basın gezileri, halkla ilişkiler uygulamasında 

önemli bir yere sahiptir. Ivy Lee’nin uygulamalarından günümüze dek 
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 72. 
155

  Aynı eser, s. 72.  



 

 

 105 

önemli hiçbir şey kaybetmeden gelen basın gezileri, açılış, ürün ve 

hizmetin tanıtımı nedeniyle bir fabrika yada bölgeye yapılabileceği 

gibi, başka bir ülkeye de düzenlenebilir. Hepsinde görülen ortak nokta 

bir kişi yada gruba olayı yerinde gözlemleme olanağı sunulmasıdır.  

Ulaşımdan konaklamaya kadar ayrıntılı düşünmeyi gerektiren ve or-

ganizasyonun büyük önem taşıdığı basın gezilerinde, kimi zaman ge-

ziyi düzenleyen kuruluş tarafından karşılanan giderler, kimi zamanda, 

davet edilen gazetecilerin üyesi olduğu kurumlar tarafından karşıla-

nır.156
  

 

Basın gezilerini gerekli kılan iki nedenden bahsetmemiz mümkündür. 

 Bunlardan birincisi; haberlerin bir yerle ilgili olması, örneğin, bir 

fabrika veya bir şantiyenin ziyareti, merasimli bir gösterinin yapılması 

seyahati gerektirir. 

 

İkinci olarak da, bir olayın cereyan ettiği yer ile ilgili olması halinde 

basın gezileri gerekli olabilir.157
 Bu gezilerin düzenlenmesindeki te-

mel amaç basın mensuplarına belirli konularda bilgi aktarımının sağ-

lanmasıdır.   
 

Gerçekleştirilecek olan bu organizasyonda herhangi bir probleme se-

bebiyet vermemek için geziler örgütlenerek belirli bir program dahi-

linde yapılmalıdır. Bu tür örgütlemede gezilerin günü, süresi, kimlerin 

katılacağı, yemek, vs. aktivitelerin olup olmayacağı önceden belirlen-

melidir.  

 
156

  BALTA PELTEKOĞLU, Filiz; a.g.e., s. 155.  
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  TORTOP, Nuri; a.g.e., s.63-64.  
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Basın gezilerinin günü, programı ve süresi ilgili medya mensuplarına 

zamanında bildirilmelidir. En az 15 gün önceden bildirilmeli ve görüş-

ler alınmalıdır. Gezi günlerinin sayısı azaltılmalı ve günlük program-

lar fazla yüklü olmamalıdır. Seyahat sırasında gerekli dokümanlar 

verilmelidir. Her şeyi göstermek yerine gazetecileri ilgilendiren ger-

çek bilgileri vermek daha doğru olacaktır. Gezi başlangıcından önce 

her şey düşünülmeli ve her haber için en iyi sunuş biçimi öngörülme-

lidir. Çok sayıda kişi yerine küçük gruplar halinde gezinin gerçekleşti-

rilmesi daha etkili olacaktır.158
 Gezinin amaçlarına uygun olarak ger-

çekleşebilmesi bir ölçüde hazırlanan gezi programına sadık kalınma-

sıyla mümkün olmaktadır. Ayrıca konunun anlaşılıp anlaşılmadığı da 

denetlenmektedir.  

 

Basın gezilerinde, gazetecilerin aldıkları bilgileri ilgili yerlere zama-

nında aktarma olanakları da sağlanmalıdır. (Telefon, faks, İnternet 

v.b.). Basın gezisi sırasında veya gezi sonunda gazetecilere birer hedi-

ye vermekte gayet şık bir davranış olur. Hediye gazetecileri etkilemek 

izlenimi veren, maddi değeri olan şeyler değil gezinin amacı ile ilgili 

veya gazetecilerin görevlerini kolaylaştırıcı cinsten şeyler olmalıdır.  
 

Gezi ve ziyaretler, bir kuruluşun, güven ve itimadını devam ettirmek 

için iyi bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Ziyaret ve geziler etkili bir 

organizasyon gerektirir. İyi organize edildiği takdirde özellikle rehber-

ler yetkili ve nitelikli kişilerden seçilirse istenilen amaca rahatça ula-

şabilmek mümkün olur. Rehberler ziyaretçilerin anlayabileceği biçim-

 
158

  Aynı eser, s. 64. 
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ce konuları açıklamalı, ilk olarak sessiz, iyi düzenlenmiş bir salonda, 

gezilecek yerler hakkında ön bilgiler verilmeli, genel olarak grafik ve 

haritalarla yerleşme yerleri, kuruluşun dağılışı, yaptığı işler anlatılma-

lıdır. Böylece misafirler önceden görecekleri şeyler hakkında genel bir 

bilgi sahibi olurlar. Bir ziyaret programında gösterilecek şeylerin se-

çilmesi önemli bir konudur. Her şeyin gösterilmesi mümkün olmadığı 

gibi, sürenin normal tutularak, yorgunluk ihtimalide göz önünde bu-

lundurulup bazı şeylerin gösterilmesi plana dahil edilmemelidir. Oriji-

nal olmayan her yerde görülebilecek kısımları programdan çıkarmalı-

dır. 159
 

 

2.1.1.2. Kanaat Önderlerinden Yararlanma 

 

Kitlelere ulaşmada, yönetimin istek ve beklentilerini onlara ulaştırma-

da kullanılacak önemli yöntemlerden bir tanesi de önderlerden yarar-

lanmasıdır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan top-

lumun önderliği kendinden oluşmuş bir yöntem olup, toplumun farklı 

kesimlerine özellikle kırsal alan ve gecekonduya ulaşmada büyük ko-

laylıklar sağlar. Toplum önderleri aracılığıyla kitlelere ulaşmak, kitle-

leri tek tek aydınlatmadan çok daha kolay, çok daha etkili ve çok daha 

çabuk sonuç veren bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Örneğin köy 

halkını etkilemede köy muhtarı, köy imamı ve köy öğretmeni güzel 

bir üçlü oluştururlar. Bunların ittifakının sağlandığı konularda köylü 

adeta esir alınmış durumdadır. Toplum önderliğinin temelinde ideolo-

jiyi aktarma ve ekonomik çıkar yatmaktadır. Yönetimin bu kişilerden 
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yararlanma yolunu seçmesi, bu kişilerin statülerinde daha da güçlene-

ceği anlamına gelmektedir. Merkezi yönetim ile taşra çekişmesi yada 

siyasal ayrılığın olduğu ortamlarda toplum önderlerine prestij sağlaya-

cak olanaklar sağlamak bazen istenmeyen bir sonuç doğurabilir. Öte 

yandan toplum önderleri kimi kez kamu erkine ortak olan bir kişidir. 

Aracılık görevi kendine bireysel beklentilerini yakalama imkanı sağ-

lar. Diğer bir ifadeyle de bu aracılık görevi, toplum önderlerinin çıkar-

larını korumaya yönelik bir faaliyet şeklini alabilir. 160
 Yönetim ile 

halk arasında bir nevi köprü görevi gören toplum önderliği, amaçla-

rından saparak kişisel çıkarlara yöneldiği an, kendisinden beklenen 

aracılık görevini tam olarak gerçekleştiremez. Aynı zamanda önder 

elindeki bu gücü yönetime karşı pazarlık yaparak bazı tavizler elde 

etmeye çalışabilir.  
 

Halkla haberleşmede ve onları yönlendirmede önderlerden yararlanma 

iletişim açısından da bazı sorunlar yaratabilir. Bu kişiler yönetimden 

kendilerine aktarılan tüm mesaj ve bilgileri kendilerine göre bir süz-

geçten geçirdikten sonra halka iletmektedirler. Kendilerini ilgilendiren, 

kendi beklentilerine ters düşen mesajlar ya değiştirilmekte yada engel-

lenmektedir. Bu bir anlamda doğru bilgilerin nitelik değiştirmesi demek-

tir. Toplum önderi ancak kendi statü ve beklentilerine uygun düştüğü ve 

konumlarını güçlendirdiği takdirde aracılık yapar. Bu durumda merkezi 

yönetim ve özellikle mülki idare, toplumun önderleri arasında sorunun 

niteliğine göre seçme yapar.161
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  KAZANCI, Metin; a.g.e., s. 80-81. 
161

  Aynı eser, s. 81. 
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2.1.1.3. Yönlendirme ve Süzme 

 

Yönlendirme, vatandaşların sorununu çözmede yetkili olan kuruluş 

yada kuruluş içinde ilgili birimi gösterme şeklimde olmaktadır. Buna 

başvurma yöntemlerini açıklama konusundaki çabaları da eklemek 

gerekir. Vatandaşın bilme- tanıma yönündeki eksikliğinin bir göster-

gesi olarak ortaya çıkan yetkili birim yada kişiye ulaşamamada ortaya 

çıkan güçlükler yönlendirme çabasıyla giderilmeye çalışılır. Ülkemiz-

de bu tür çabaların tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün de-

ğildir. Son yıllarda Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinin vergi 

ödeme dönemlerinde uygulamaya koydukları bu yöntem henüz baş-

langıç aşamasındadır. Bu uygulama yararlı olmakla beraber Türk Ka-

mu Yönetimi için bir model oluşturmaktan çok uzaktadır.162
 Düşünce 

güzel olmasına rağmen bunun uygulayıcıları maalesef yeterli eğitim 

ve deneyime sahip değillerdir. Halkla kurdukları iletişimde anlayış ve 

saygıdan uzak bir şekilde gerçekleşmektedir.  
 

Vatandaşların müracaat ettikleri yerlerden edindikleri izlenimlerin 

olumlu olması bir kuruluş için oldukça önemlidir. Bu izlenimlerin ilki 

kuruma gelen bir kimse için büroların oturum düzenidir. Eğer bürolar 

bir birinden uzak olmayan bir bina veya binalar içinde toplanmış ise 

şüphesiz vatandaşın ilk izlenimi olumlu olacak, işini kolaylıkla göre-

bilecek aradığı büroları bulabilecektir. Fakat büroların birbirine yakın-

lığı sağlanmamış ise, binaların giriş kısmına danışma bürosu konul-

ması ve burada duracak memurun halkı işine göre gereken büro veya 
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110 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

daireye yöneltecek bilgi ve yeteri kadar dokümana sahip olması gere-

kir. Doldurulması gereken cetvel, form gibi evraklar varsa danışma 

memurunun bulunduğu yer bunların doldurulmasına elverişli şekilde 

düzenlenmeli ve görevli bu konuda ilgililere yardım edebilmelidir.
163

 

Özellikle yönlendirme kurumuna ilk defa gelen kimseler daha fazla 

bir öneme sahiptir. Birden fazla gelenler bir ölçüde tecrübe sahibi ol-

muşlardır ve ilk defa gelenlere göre büroları bulmada daha şanslıdır-

lar. 

 

Yönetimin sahip olduğu bilgileri halka sistemli bir şekilde iletilmesi, 

yönetime geri bildirim (feed-back) süresi süreci ile girdi sağlanması. 

Bu açıdan yönetimin kötü işlemesi, nitelik ve verimlilik açılarından 

hizmet sunumunda yapılan hatalar ve yönetimin aldığı kararlara karşı 

yargı yoluna baş vurulması söz konusudur. Bu genel başlıklarla ilgili 

örgüt içi çalışmaların yapılması halk istekleri ile çatışma alanlarının 

saptanması gerekir. Bu bir anlamda örgütsel danışma yöntem ve kural-

larının oluşturulması demektir ki halkla ilişkiler biriminin en önemli 

görevlerindendir. Bunu uzmanlık birimleri olarak değerlendirmek 

mümkündür. Halkla ilişkiler açısından başlıca üç tür uzmanlık biri-

minden söz etmek mümkündür. Bunlar; yöneltme ve karşılama birimi, 

danışma ve yardım birimi ve bilgi verme birimidir. Örneğin, bu gün 

Fransa’ da her bakanlıkta bir karşılama ve yöneltme bürosu vardır. 

İllerde de her bakanlığı temsil eden bir memur bulunmaktadır. Kuşku-

suz bu sorun taşra yönetiminde ve yerel yönetimlerde daha da önemli-

dir. Çünkü merkez dışında psikolojik uzaklığa coğrafyadan gelen 
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uzaklıkta eklenir ve yurttaşların yönetime başvurmada karşılaştıkları 

güçlükler çoğalmış olur. Gerçekten yönlendirme, başvuran kişinin 

sorununa yardımcı olmada ilk aşamayı oluşturan zamandan tasarruf 

sağlayan ve çözümü de oldukça kolay olan bir halkla ilişkiler görevi-

dir.
164

 

 

Toplumsal saygınlıkları gibi kültür düzeyleri de birbirinden farklı olan 

kişilerin, müracaat etme biçimleri de farklı olmaktadır. Kişinin yetiş-

kinlik düzeyi, toplum içindeki yeri, aynı yönetim birimleri ile ilişki 

sıklığı; yönetimin algılanmasını, yönetimin varoluş nedeni hakkında 

düşündüklerini, dolayısıyla yönetimle ilişki biçimini etkiler. Yönetim 

içinde sıralama yapabilme, birimlerin birbirlerine karşı durumlarını 

açıklama, belirli yönetim bürolarının üstünde onları denetleme ile gö-

revli birimlerin bulunduğunu bilme, denetim birimlerinin konumunu 

ve yetkilerini açıklama, böylece geciken ve yanlış sonuçlara vardırılan 

sorunlarda başvurulacak basamaklar olduğunun bilincine varma, yö-

netilenin yukarıda bahsedilen özelliklerine göre gerçekleşebilir. Kişi-

nin belleğinde bunların açık kavramlar olarak yer etmesi, yurttaşın 

toplumsal statüsü ile orantılıdır. Bu bağlamda halkla ilişkiler birimleri, 

bu aşamada gerçekten bilgiye gereksinmesi olanlara yardım edecek 

birimlerdir. Yönetime karşı bilme tanıma eksikliğini toplumun hemen 

hemen bütün kesimlerinde görmekteyiz. Yönetimin karmaşıklaşması 

olgusuna paralel olarak ortaya çıkan bu olumsuz tabloda halkla ilişki-

ler birimlerinin en önemli görevi vatandaşları kamu kurumu içerisinde 

yönlendirme olmaktadır. Yönetime işi düşen kişilerin bir çoğu nereye 
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ve nasıl başvuracakları konusunda halkla ilişkiler birimlerinin yardı-

mına ihtiyaç duyarlar. Bu yardımın nasıl yapılacağı hangi alanlara 

yönelik olacağı yapılacak küçük boyutlu bir araştırma ile belirlenebi-

lir.
165

 Gerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu yardım alanları gerekse 

yönlendirilecek birimlerin tespiti karmaşık bir uygulamayı gerektir-

mez. Fakat kamu yönetimi bu konuda isteksizdir ve halkın bu sorunla-

rını görmezlikten gelir. 
 

Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin istenilen nitelikte ve derecede 

düzenlenmiş olması yönetimin başarısını ve verimliliğini etkileyen 

önemli bir unsurdur. Kamu kuruluşlarının amacı halka yararlı olmak-

tır. Kuruluşlar daha geniş anlamı ile devlet, halk için kurulmuştur. 

Demokratik anlayışta bunu gerekli kılar.  
 

Gelişmekte olan ülkelerde, genellikle halk memurdan çekinir. Eğitim 

ve statü bakımından kendilerinden üstün gördükleri memurlar aynı 

zamanda yetki sahibi kişilerdir. Halkın devlet dairelerinin kendilerine 

hizmet sunmak için kurulmuş olduklarına inandırılmaları ve güven 

sağlanması gerekmektedir. Yöneticilerin halka karşı davranışlarında 

saygı, anlayış ve yasalara uygun biçimde hareket etme duyguları ön 

planda olmalıdır. Yönetim halk ilişkilerinde vatandaşın işlerinin gö-

rülmesinde, sadelik, çabukluk, basitlik ve tasarruf kurallarına uygun 

olarak hareket etmelidir. 
166
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Yönlendirmenin sağladığı faydalardan diğer bir tanesi; kurum içi dü-

zen ve çalışmalarda belirli bir rahatlama sağlanmasıdır. Yöneticilerin 

zamanlarının gereksiz yere alınması önlenmiş olur. Belirli bir sorunu 

çözmek için yönetime başvuran kişilerin, deneyim eksikliği, tanıma- 

bilme noksanlığı sebebiyle sorunun çözümünde yanlış yerlere, yetkisiz 

kişilere başvurdukları, böylece de aynı kuruluş içinde sorunla ilgisi 

olmayan kimselerin zamanlarını boş yere aldıkları görülmüştür. Çün-

kü halkın çoğunlukla denediği yol, ya sınama yanılma yoluyla öğren-

mek yada tanıdık aracılığıyla yetkili birim ve kişilere ulaşmaktır. Ara-

cı kullanmak asıl olarak söz konusu olan problemin çözümünü etkile-

mek için başvurulan yoldur. Yalnız danışmak amacıyla yürütülse bile 

böyle bir girişim sorunla ilgisi olmayan yöneticilerin zamanlarını yok 

yere almak sonucunu doğurmaktadır.  Yöneticilerin kendilerinin göze-

timinde çalışan ve süzme işlevine sahip halkla ilişkiler, sekreterlik, 

özel büro gibi birimlere olan gereksinimleriyle, yurttaşların olur olmaz 

başvurmaları ve boş yere zaman alan davranışları arasında bir bağlantı 

olduğu söylenebilir.167
  

 

2.2. Tanıma 

 

Halkla ilişkiler uygulamalarının yoğunlaştırılacağı alanların belirlen-

mesi, hangi yöntem ve tekniklerin hangi alanlarda etkili olabileceğinin 

bilinmesi, halkla ilişkilerde başarının anahtarı gibi kabul edilebilir. 

Çünkü tanıtımı yapılacak, kişi, mamul ve kuruluşun halkın gözünde 

iyi tanıtımı, bunların şeffaflaşmasına bağlıdır. Şeffaflık göreceli bir 
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kavramdır. Bundan dolayı, iletişimin taraflarını oluşturan kaynak ve 

hedefin iletişim konusu irdelenirken anlatıldığı gibi bazı ortak nokta-

larda birleşmeleri gerekir. Etkili bir iletişim yapılması için hedef kitle-

nin iyi tanınması ve kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi şart-

tır.168
 Hedef kitlenin tanınmasına bağlı olarak yanlış yapma riski de 

asgari seviyeye inecektir. Çünkü gerek kullanılacak halkla ilişkiler 

araçları gerekse gönderilecek mesajlar kitlenin niteliğine uygun olarak 

belirlenecektir. 

 

Hedef kitlemizin eğitim seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumları, mes-

leki dağılımları, cinsiyetleri, yaşları v.b. açıdan ne tür bir bileşim oluş-

turdukları bilinmelidir. Tanıma faaliyetlerinde sözü edilen hedef kitle-

ler kurum içi personeli de kapsamalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki 

halkla ilişkiler yalnızca örgüt dışı değil örgüt içinde de yürütülmesi 

gereken faaliyetleri içerir.169
  

 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde çalışmaların bir kısmı çevreye dönük 

iken, bir bölümü de yönetimin karar almada bilgi eksikliğini gider-

mek, çevreyi tanımak, halkla bazı durumlarda sorumluluğu paylaş-

mak, değişen koşulları ve onlarla ilişkili halk isteklerini öğrenmekle 

ilgilidir. Tanıma derken bu amaçlar ve bunlarla ilgili uygulamalar, 

çalışmalar anlaşılmalıdır. Bu çalışmalarla yönetsel belleği genişletme 

imkanı doğar. Yönetim alacağı kararların ne yönde olacağı konusunda 

ön bilgi elde eder. Bilindiği yönetimin belleği alınacak her karara te-

mel alınır. Bu bellek ne kadar geniş ise yönetimin kararı o kadar ye-
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rinde bir karar olur. Gerçeklere uygun, sosyal realiteye uygun karar 

alabilmek için önce bu realiteleri bilmek gerekir. Kararın doğruluğu 

ile çevre koşullarını bilmek arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Yönetimin karar almasına temel olacak bilgiler ne kadar çok ise karar-

lar o oranda isabetli olacaktır.170
 Etkin bir halkla ilişkileri gerçekleşti-

rebilmek için tanıma faaliyetlerinin iyi bir şekilde organize edilmesi 

gerekmektedir.  

 

Halkla ilişkilerde besleyici yankı (feed-back) iyi bir şekilde değerlen-

dirilebilirse, yönetim halk uyumunu sağlayabilecek önemli bir araçtır. 

Mesajlar yönetimden halka doğru gider. Ancak yönetimin belirli ey-

lem ve işlemlerine ve halka yolladığı mesajlara karşı yönetilende be-

lirli tepkiler oluşur. Bu tepki bazen olanı benimseme bazen karşı çık-

ma bazen de doğal gelişimi içinde dönebilir yada yönetim halk tepki-

lerini saptamak için özel bir çaba harcayabilir. İşte tanıma işlevinin bir 

bölümü yönetimin bu çabasıyla ilgilidir. Ancak, halkla ilişkiler iki 

yönlüdür derken buradaki iki yönlülükten halka yollanan mesajların 

yalnızca tepkileri anlaşılmamalıdır. Buradaki gidiş geliş, haberleşme 

olayının doğal bir neticesidir. Her haberleşmede değişik şekillerde 

besleyici yankı oluşur. Burada önemli olan onun yakalanmamasıdır. 

Halkla ilişkiler uygulamasında iki yönlülük, temelde yönetimin halkın 

istek ve yakınmalarını öğrenmek amacıyla giriştiği çabalarla sağlanır. 

Diğer bir ifadeyle halkla ilişkilerde besleyici yankı tanıtma evresinde 

halka yollanmış mesajlardan başka ve onlardan ayrı olarak kendine 
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özgü diyebileceğimiz yollarla elde edilmeye çalışılır.171
 Tanıma işlevi 

bir ölçüde besleyici yankıyı yakalama faaliyetidir. Ayrıca halkla ilişki-

lerde hedef kitlenin sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden de sahip 

olduğu niteliklerin öğrenilmesini ifade eder. 
 

2.2.1. Tanıma Faaliyetlerinde Kullanılan Yöntem ve Teknik-

ler 

 

Hedef kitleyi tanımak amacıyla kullanılan yöntem ve teknikler örgüt 

içerisinde sadece halkla ilişkilere özgü değildir. Ayrıca halkla ilişkiler, 

örgütün diğer birimleri tarafından (pazarlama, personel gibi) gerçek-

leştirilmiş amaçların bulgularından da yararlanabilir. 

Halkla ilişkiler uygulamalarında gerekli olan bilgilere şu yöntem ve 

teknikler sayesinde ulaşmak mümkündür.172
 

 

i. Danışma 

ii. Kamusal Anketler 

iii. Temsilcilere Danışma 

iv. Medyayı İzleme 

v. Vatandaşla Yüz Yüze İlişki 
 

2.2.1.1. Danışma 

 

Danışma yalnızca halkla ilişkilerle sınırlı olmayıp geniş bir uygulama 

alanına sahiptir. Danışma halkla ilişkilerle bağlantılı olarak bir yandan 

yönetim diğer taraftansa halkın bulunduğu bir ortamda karar hazırla-
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mak için yönetimin halktan bilgi alması olarak ifade edilir. Amaç ya-

pılacak bir çalışma yada alınacak bir karar için halkın ne düşündüğünü 

öğrenmek ve halkla yönetim arasında bir uyum sağlamaktır. Danışma 

yönetimin yanlış bir karar almasını veya uygulamasını önleyecek yön-

temlerden birisidir. Kamu ve özel kuruluşların dışarıdan bilgi sağla-

maları halkın hem bilgisinin hem de görüşünün öğrenilmesi başarılı 

olabilmek için şarttır.173
  

 

Danışma, yönetimin yanlış yapmasını engelleyeceği gibi kararın uygu-

lanmasından sonra ortaya eğer tepki çıkacaksa bunu karşılamanın da 

yollarını gösterir. Sırf danışmış olmak için yapılan danışmanın ne teo-

ride nede pratikte bir anlamı vardır. Yönetimin danışma nedeniyle 

kazandığı güç ve karar alırken ilgili kesimlerin görüşlerini öğrenmiş 

olmasından ileri gelen üstünlüğü yalnızca çıkar gruplarına karşı değil-

dir. Yani danışan yönetim eğer danışmanın gereklerini yerine getirirse 

kararların yerindelik, doğruluk, hakkaniyeti gözetmesi gibi üstünlükle-

ri de yakalar. Böyle bir yönetim yalnızca baskı gruplarına karşı değil, 

siyasal erke karşıda kendini korumuş olur. Siyasal iktidar karşısında 

genellikle bir görev alan yönetimin özellikle kamusal kararlardaki 

eksikliğini danışma yoluyla az da olsa giderdiğini söyleyebiliriz. Da-

nışılarak alınan kararlar bir ölçüde halkın kararı sayılabilir. Buna bağlı 

olarak halkın bu kararları her aşamada desteklemesi söz konusudur. 
 

Danışan yönetim, halkla sürekli olarak diyalog içinde bulunan yöne-

timdir. Kapalı yönetime nazaran daha güçlü ve korumalıdır. Bu durum 
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bürokrasinin işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Çünkü danışmadan son-

ra ortaya çıkan sonuçları bürokrat kendi isteğine göre yorumlayıp 

süzme olanağına sahiptir. Danışmanın sonuçlarını bürokrasi istediği 

yöne çekebilir. Yasal düzenlemeler ne olursa olsun yürütme devlet 

gücünün ta kendisidir.
174

 

 

2.2.1.1.1. Kamusal Anketler 

 

Önemli hizmetler hakkında karar vermeden önce toplumun konu üze-

rinde ne düşündüğünü anlamanın bir başka yolu kamuoyu araştırması 

yapmaktır. Yurdumuzda henüz yaygın olarak kullanılmayan bu yön-

tem, yönetimin kamuoyunu gerçeğe oldukça yakın oranda öğrenmesi-

ne olanak vermektedir.
175

 

 

Alan araştırmalarında en çok başvurulan veri toplama tekniklerinden 

biri ankettir. Yapılan araştırmalarda verilerin istatistiksel bir temele 

dayalı olması araştırmanın değerini arttırır. Yapılacak araştırmanın 

konusu, olanaklar, olayların özellikleri gibi etkenler tekniklerin seçi-

minde önemli bir rol oynar. Veriler, ya doğrudan yada dolaylı bir bi-

çimde elde edilir.176
 

 

Kamusal anketler halkla ilişkilerde çevreyi tanımada kullanılan yön-

temlerden bir tanesidir. Amaçlarına göre bunları üçe ayırmak müm-

kündür.177
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i. Her vatandaşa, başka vatandaşların oy ve tutumlarının ne 

olduğu konusunda bilgi vermek için kamuoyu araştırmaları ya-

pılır. 

ii. Kamuoyu araştırmaları, bir yandan ülkenin önderlerini, yö-

neticilerini halkla, bir yandan da herhangi bir toplumsal örgü-

tün önderlerini bu örgütün üyeleriyle sıkı ilişkide tutabilmek için 

uygulanırlar. 

iii. Kamuoyu araştırmaları diğer yandan, yönetimin çözmesi ge-

reken sorunların gerçek niteliklerini ortaya koymakta, halk gö-

zünde sorunun nasıl anlaşıldığı ve neler yapması gerektiği ko-

nusunda ön bilgi verici bir araç olmaktadır. 
 

Kamusal anketlerde halkın durumunu saptama, kuruluşa bilgi sağlama 

ve buna kuruluşun gereksinme duyması belirleyici özelliktir. Ortada 

çözüm bekleyen bir sorun vardır. Fakat çözüm için yönetim henüz 

eğilimini açıkça belirlememiştir. Yönetimin empoze etmek istediği bir 

görüşü de yoktur. Burada söz konusu olan sorunların çözümünde yö-

netimin eğiliminin ve önerilerinin saptanmasıdır. Kamusal ankette 

denekler yani yönetilenler kümesi sorumlu değildir, yalnızca ilgilidir. 

Görüşlerinden dolayı kendilerine hukuki bir sorumluluk düşmez. 

Çünkü var olan konumları ile sistemin dışında kalırlar. Yönlendirici 

danışmadan değişik olarak, kamusal ankette temsilcilik yada seçilmiş 

olma zorunluluğu yoktur. Yönetimin ortaya koyduğu sorunla az çok 

ilgisi olan bireyler denek olabilirler. 
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Halk oylamasından ayrı bir anlam ve içeriği olan kamusal anket daha 

çok yönetsel düzeyde sonuçlar ortaya koyar. Halk oylamasında sonu-

cun önce siyasi olmasına karşın kamusal ankette sonuçların öncelikle 

yönetim için değeri vardır. Halk oylamasında görülen zorunlu olma 

özelliğinin yerini kamusal ankette yönetimin isteği almıştır. Kamu 

yönetimi gerekli gördüğü zaman kamusal anket yapar veya yaptırabi-

lir. Çalışmalarını etkili kılabilme, kararının uygulanabilirliğini sağla-

ma tasa ve çabası dışında yönetimin kamusal anketin sonuçlarına uy-

ması zorunlu değildir. Bu özellik tüm danışma türleri için geçerlidir. 

Kamusal anketler belirli bir konuyla ilgili olarak veya alınacak karara 

yönelik olarak halkın düşünce ve beklentilerinin neler olduğunu öğ-

renmeye yöneliktir. Elde edilen neticenin karara yansıyıp yansımama-

sı konusunda inisiyatif yönetime aittir. 
 

2.2.1.1.2. Temsilcilere Danışma 

 

Temsilcilere danışma kamu yönetiminin oldukça sık başvurduğu ta-

nıma yöntemlerinden bir tanesidir. Yönetim değişik halk kümelerinin 

kendi içlerinden seçerek yada atama yoluyla görevlendirdiği kişilerle 

karşı karşıya gelir. Bu ilişki sürekli yada geçici olarak oluşturulan 

kurullar içinde olabilir. Danışmanın genel niteliğine uygun olarak ka-

rar değil kararın hazırlanmasına katılma söz konusudur. Yönetsel ka-

rarı ayrıntısına ininceye kadar düzenlemek ve bunun içinde yöneticile-

re baskı yapmak doğru olmayabilir. Yöneticilere ilgili kesimlerin yal-

nızca toplumun değişik kümeleri ile yönetim arasında barışı sürdür-

mek için uygulanan bir yöntem değildir. Danışma aynı zamanda kamu 

yönetiminin belli bir yönde gerçekleştirileceği eylem ve işlemlerin, 
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çoğunluğun yararıyla ne denli aynı ve uyuşur olduğunu doğrulamaya 

yarayan bir uygulamadır.178
 

 

Çoğulcu toplumun bir gereği olarak yönetim; meslek kuruluşları, sen-

dika ve dernekleri görmezlikten gelemez. Kamu örgütleri karar aşa-

masından önce, örgütlenmiş grupların ve onların temsilcilerinin öneri 

ve görüşlerinden yararlanabilirler. Ancak burada en önemli sorun, 

kamu yararı ile örgütlenmiş grupların görüşlerinin uzlaştırılmasında 

ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmetlerinin halka duyurulmasında da 

gruplarla ilişki önem taşır.179
 

 

Bir anlamda yönetsel sistemin asıl amacı karar vermeye indirgenebilir. 

Tüm yönetsel işlevler (planlamadan denetime kadar) isabetli karar 

vermeye yöneliktir. Karar verme, uygulama ile yaşama geçer, uygu-

lamanın denetlenmesi geri bildirimle yeniden karar verme sürecine 

döner. Denetimle örgütsel amaçlara ne kadar ulaşılabildiği saptanırken 

görevlilerin davranışlarında etkili olan etmenlerde anlaşılmaya çalışı-

lır. Bu son nokta, halkla ilişkiler uygulamalarında da önemlidir. Çalı-

şanların kendi örgütleri ile karar verme ve uygulamalara katılımı ka-

dar genel olarak halkın yada sınırları belirtilmiş kamusal çevrelerin 

yönetsel kararları etkilemek için görüş ve düşüncelerini bildirmeleri, 

dış çevrenin destek ve kabulünü kolaylaştırdığı için halkla ilişkiler 

açısından üzerinde durulmaya değer. Halk, yönetsel çalışmalara bir 

çok biçimde katılabilir. Bu katılım, ya biçimsel (gayri resmi) bir etkin-

lik olarak görülür. Halk temsilcileri bir takım kamu hizmetleriyle ilgili 
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olarak oluşturulan kurullarda da görev alabilir. Örneğin, il ve ilçelerde 

vali ve kaymakamın başkanlığında kurulan denetim kurullarında çiftçi 

temsilcilerinin olması gibi.180
 

 

2.2.1.2. Medyayı İzleme 

 

Gerek tanıtma gerekse tanıma faaliyetlerinde geniş kitlelere ulaşmada 

basının aracılığından yararlanılır. Kuruma ilişkin basında çıkan haber-

lerin şu nedenlerden dolayı önemlidir; öncelikle kuruluşun basın tara-

fından nasıl tanındığı hakkında bir izlenim edinilebilir. Yapılan orga-

nizasyonlar ve faaliyetler sektöre ve halka büyük yararlar getirecek 

olmasına karşın, basın olayı küçük bir haberle mi geçiştiriyor? Basın, 

olayın özünden çok, ayrıntıları ile mi ilgileniyor? Basın olayımızı sa-

bote etmek eğiliminde mi? İlk dikkat edilmesi gereken sorular bunlar 

olmalıdır. Daha sonra belli bir periyot içinde (bir ay, bir yıl) basında 

ne kadar yer aldık? Bu haberlerin ne kadarı lehimize, ne kadarı aley-

himizde, rakiplerimizin basında yer alma oranı nedir? Onlardan daha 

iyi durumda mıyız? Bu sorulara cevap verebilmesi için muhakkak 

rakiplerimizle ilgili haberlerinde izlenmesi gerekir. Ancak bu sayede 

bir karşılaştırma yaparak, yerimizi ve imajımızı gerçekçi bir biçimde 

değerlendirebiliriz. 

 

Basını izlerken dikkate alınması gereken üçüncü nokta, sektöre ilişkin 

genel politikalar, teşvik tedbirleri vb. işletme çerçevesinde yer alan 
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haberlerin izlenmesidir. Bu haberlerin dikkatle izlenmesi, kuruluşun 

alacağı kararların isabet derecesini yükseltecektir. 

 

Ayrıca, basını izlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta 

ise, bu incelemelerin basınla ilişkilerimizi gözden geçirme fırsatını 

bize vermesidir. Basında yeterince ve iyi bir biçimde yer alamayan 

kuruluşun yetkilisi, halkla ilişkiler biriminin basınla ilişkiler politika-

sını titiz bir biçimde gözden geçirmek zorundadır. Aksayan noktalar 

saptanarak, gerekli önlemlerin ivedilikle alınması şarttır. 
 

Yazılı basın tanıma faaliyetlerinde önemli bir yere sahiptir. Yazılı 

basın yönetimin çevreden bilgi edinmesini sağlayan en masrafsız araç-

tır. Basında yer alan yöneticilerin istekleri çoğu zaman ülke düzeyinde 

basının sahip olduğu gücüde arkasına alarak yönetimi etkileme amacı-

na dönüktür. Okuyucunun yakınma ve önerileri olayı salt yönetime 

duyurmadan öte basınla desteklenmiş olarak yönetime sunulan bir 

dilekçe mahiyetindedir. Bu tür dilekçeler yıllardır yönetim tarafından 

izlenir ve yanıtlanır. Bunun yanında kamu yönetiminin bilgi eksikliği-

ni gidermeye yönelik haberler sık sık basında yer almaktadır. Basın 

yönetim ile halk arasında bir köprü işlevi görür. Bu işlev hem yöneti-

min hem de yönetilenlerin hem de piyasa mekanizmasına uyan basın 

işletmeciliğinin yararına sonuçlar vermektedir.
181
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2.2.1.3. Halkla Yüzyüze İlişkiler 

 

Özellikle, hizmet sektöründeki kuruluşların halkla yüzyüze ilişkiye 

girme şansı vardır. Hizmetin temel niteliği, hizmetin üretenden soyut-

lanamamasıdır. Bu durumda sözü edilen sektörde halkın karşılanması, 

işlerin zamanında bitirilerek, iyi duygular içinde uğurlanması, halkla 

ilişkiler açısından önemli bir fırsattır. Kuşkusuz bu manzaranın tersine 

rastlama olasılığı daha yüksektir. Halkla ilişkilerin bir amacı, hizmet 

götürülen halk ile yönetim arasında anlayış birliği ve iyi niyeti sağla-

yarak halkın güvenini kazanmaktır. Bu durumda hizmet sektörü büyü-

dükçe, halkla ilişkilerin öneminin artacağı söylenebilir. 
 

Oteller, restoranlar, sigorta şirketleri, bankalar ve ulaştırma şirketleri 

gibi hizmet işletmeleri içinde devlet dairelerinin de yer alması gerekir. 

Devlet dairelerinin en önemli özelliği; hizmeti beğenmeyen vatandaş, 

bir başka daireye başvurma özgürlüğüne sahip değildir. Halkın devlet 

daireleri konusunda genellikle iyi izlenimleri yoktur. Devlet dairele-

rinde fazla insan çalıştırıldığı, bunların çoğunun zamanlarını boş ge-

çirdiği, kırtasiyeciliğin fazla olduğu, böylece gelirlerin yağma edildiği 

izlenimleri mevcuttur. Devlet dairelerinin sorumsuz, verimsiz olduğu-

na ilişkin olumsuz bir kamuoyu oluşmuştur. Halk bu nedenlerden do-

layı devlet dairelerine girmekten çekinir. Öte yandan (ikame edilebilir 

olmasına karşın) otelcilik, eğitim vb. hizmet alanlarında da vatandaşa 

iyi muamelenin esas olması gerekirken, tam tersine durumlarla karşı-

laşılması, kuruluşun imajını sarsmaktadır.182
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Çoğulcu yapıdaki batı toplumlarında basın, yönetilenlerin katmanlaş-

masına paralel olarak değişik kümelerin sözcülüğünü yapar, her gaze-

te değişik küme ve kuşaklara seslenmeye çalışır. Ama bir bütün olarak 

ülkede tüm basın halkın isteklerini yönetime yansıtmaya uğraşır. Ba-

sın, halkın kolayca istekte bulunduğu, yönetime rağmen tüm eleştiri 

ve yakınmaların rahatlıkla açıklandığı bir araç olmuştur. Bu araç hem 

değişik çıkar kümelerinin seslerini duyurur hem de yönetimi etkile-

meye çalışır. Yönetim basını izlemekle ülkedeki değişik çıkar kümele-

rinin yönetimle ilgili eleştirilerini öğrenmede önemli bir kaynaktan 

yararlanmış olacaktır. Bireysel güçlüklerin aşılmasında ve yönetimin 

duyarlı davranmasında gazetede yer alan okuyucu mektuplarının 

önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu etkinin nedeni kanımızca, 

basının yönetim karşısında kamuoyunun gücünü arkasına alarak çık-

masıdır. Hele büyük tirajlı gazeteler bu açıdan çok avantajlıdır. Bu 

durumu iyi değerlendiren bir kesim insan da basını, yönetimle ilişki-

sinde bir aracı olarak kullanmaktan geri kalmaz. Bu hizmetten yarar-

lananlar toplumun daha çok orta gelir düzeyindeki kişilerdir. Yöne-

timle doğrudan etkili ilişki kuramayan ve yönetime etkisi olacak kişi-

lerin aracılığından yararlanamayanlar için basının aracılığı en son çare 

gibi gözükmektedir.183
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3. HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA HEDEF 

KİTLE FAKTÖRÜ 

 

3.1. Toplum Kavramının Tanım 

 

“Toplum nedir?” sorusu esasen bugüne kadar tüm toplumsal bilimle-

rin cevabını aradığı temel sorulardan biridir. 
184

 

 

Toplum, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için etkileşimde bulunan ve 

ortak bir kültürü paylaşan çok sayıdaki insanın meydana getirdiği bir 

birlikteliktir. Toplum, ortak bir kültürü paylaşan ve bir birim olarak 

görülen, karşılıklı bağlantılı temel grupların bir ağı olarak da tanım-

lanmaktadır. 185
 

 

Toplum, ilk önce kendi kendini korumak ve sürdürmek olmak üzere 

pek çok temel çıkarları gerçekleştirmek isteyen be işbirliği yapan, (bir 

ölçüde çalışarak) insanlardan meydana gelen; göreli bir sürekliliğe, 

belli bir coğrafyasal yere ortak bir kültüre sahip olan ve de çok veya 

az ölçüde kurumlaşmış bir karmaşık ilişkiler bütünüdür.186
 

 

Hemen hemen tüm bireyler yaşamlarını öteki bireylerle yakın iletişim 

içinde geçirirler, ve bu iletişim aile üyeleriyle de sınırlandırılmış de-

ğildir. Bir bireyin ailesiyle birlikte öteki bireylerden, toplumun üyele-

rinden ayrı ve uzakta hayatını geçirmesi düşünülemez. Tam tersi, dü-
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zenin, insan evreninin büyük kısmı yüzlerce binlerce yada milyonlarca 

ifade edilmekte olan bireylerce sarılmıştır ve büyük gruplar halinde 

hayatlarını devam ettirmektedirler. Zamanımıza kadar gerçekleştirilen 

büyük ilerlemeler ve dünyada insanların sebep olduğu değişiklikler, 

büyük ölçüde, hem diğer insanlarla birlikte olmak istememizden ve 

hem de çok sayıdaki bireylerle karmaşık yöntemlerle etkileşime gir-

memiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır.187
 

 

Toplumu gelişigüzel ya da sürekli olmayan insan yığınlarından ayır-

mak gerekir. Bir futbol sahasındaki oyunu izleyenler, bir trendeki yol-

cular, rasgele araya gelen insan yığınlarıdır. Gösterinin veya yolculu-

ğun bitişinde bu yığınlarda ortadan kalkacaktır. Toplumun ise belli bir 

örgütleniş düzeni, yani yapısı ve göreli de olsa bir sürekliliği vardır. 

Bu yüzden de toplumun yaşam süresi toplumu meydana getiren birey-

lerinkiyle karşılaştırılamayacak ölçüde uzundur.188
 “Toplum, insan 

ömründen uzun yaşayan, göreli bir kararlılığa sahip olan ve kendi 

kendini devam ettiren bir insan topluluğudur.”189
 

 

Toplumun belli başlı özelliklerini şu biçimde sıralandırabiliriz: 
 

i. Toplumdaki bireyler demografik bir birim meydana getirmek-

tedirler. 
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ii. Toplum ortak bir coğrafi mekanda var olur. 

iii. Toplum fonksiyonel manada ayrışan temel gruplardan oluş-

muştur ve de her toplumda altı temel grup vardır. Bireylerin te-

mel ihtiyaçları bu gruplar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bunlar; 

• Aile 

• Din 

• Ekonomi 

• Siyaset 

• Eğitim 

• Boş zaman değerlendirme 

iv. Toplum kültürel olarak benzer grupların toplamından oluşur. 

Ve bunlar ortak bir dil kullanırlar ama kültürel benzerlik daha da 

derinlere inmektedir. 

v. Toplum tamamen işlevsel bir birimdir. Nüfus örgütlendiğin-

den, çoğul ve eş güdülmüş eylemlerin sürekliliğini sergilemekte-

dir. İşbirliği de yaygın olduğundan içsel işlevsel farklılaşmalar 

olsa da bir bütün halinde hareket edilmesi mümkün hale gelir. 

vi. Toplum ayrıca sosyal birimdir ve her toplum kültürel olarak 

ötekilerinden farklıdır. 
 

Toplumlar çok karmaşıktır ve yukarıdaki toplum özelliklerinden hare-

ketle toplumu şu biçimde tanımlamak mümkündür: 
 

Toplum, ortak bir mekanda birlikte yaşayan ve temel sosyal ihtiyaçla-

rını karşılamak için pek çok grup içinde işbirliği yapan, ortak bir kül-
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türe bağlı olan ve belli bir sosyal birim olarak faaliyette bulunan bi-

reylerin örgütlenmiş işbirliğidir.190
 

 

3.2. Kitle Kavramının Tanımı 
 

Kitleler veya yığınlar “birlikte” olan kişileri işaret etmektedir. Kitle-

lerde birliktelik oldukça zayıftır ve kitlelerin sınırları keyfi biçimde 

çizilir; kentin okul, eğlence ve iş alanları gibi. 
 

Kitlenin tanımını yapabilmek için kitlenin özelliklerini göz önünde 

tutmak gerekmektedir. Bu öğeleri şu şekilde ifade edebilmek müm-

kündür: 
 

i. Kitleleri oluşturan bireyler birbirlerine yabancıdır, anonim-

dir. 

ii. Kitleler örgütlenmeyen yani pozisyon ve işlemlerin oluştur-

duğu hiyerarşik bir yapıya sahip olmayan yığınlardır. 

iii. Fiziki mekan geniş olmasına karşın sosyal temas bir hayli sı-

nırlıdır. 

iv. Kitle içindeki yer alan bireylerin davranışlarında kısıtlama-

lar, düzenlemeler yapmalarını gerektiren davranış kurallarının 

sayısı çok azdır. 

v. Kitlelerin çoğu bölgeseldir ve sadece belirli bir fizik çevre için 

önemlidir. 

vi. Kitlelerin çoğu geçicidir. Kitleleri oluşturan bireyler değişe-

bilir, girip çıkıp birbirlerinin yerine geçebilir.
191
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İnsan ilişkilerinin hareketli oluşu sosyal yığınları veya kitlelerin sınıf-

landırılmasını zorlaştırır. Bireylerin içerisine girdikleri gruplar ve yı-

ğınlar devamlı gelişmekte olduklarından kitleler ilk bakışta tanınamaz, 

tahlil edilemezler. Kitleyi meydan getiren belli başlı oluşumlar şu şe-

kilde ifade edilmektedir: 

 

Kalabalık; göreli olarak etkileşim içinde olmayan, eşgüdümleşme, 

ortaklaşa bir işlev gerçekleştirmeyen, sadece fiziki bir mekanı payla-

şan bireylerden meydana gelir. Bu bireyler amaçsız ve şaşkın değildir-

ler. Kalabalıklar tanımlanabilirler. Yani, süper marketten alışveriş 

yapanlarla, trafikte yeşil ışığın yanmasını bekleyenler, kalabalık ola-

rak tanımlanabilen ve ayırt edilebilen birimlerdir.  

 

Mob; içsel ve dışsal kontrolden çok uzak, düzensiz, kısa ömürlü, çok 

sayıdaki bireyi içeren sosyal birimdir. Moblar kitle liderlerince kışkır-

tılır, içerisindeki bireyler arasındaki etkileşim azdır ve sokak isyanları 

şeklinde eylemler ortaya koyabilirler. 

 

İzleyici; çeşitli gösterileri izlemek, dinlemek için yan yana gelenlerin 

meydana getirdiği sosyal bir yığındır. İzleyicilerin ortak uyarıcıya 

karşı tepkide bulunmaları gerekir. 
 

Gösteriler; bir sosyal yığın çeşidi olarak, bireylerin belirli fikir, inanç, 

davranış veya bireyleri tanımak için biraraya gelmeleriyle oluşur. 

Gösteriler genellikle örgütlüdür ve büyük kentlere özgü sosyal olgu-

lardır. Önemli örneklerini; kitle toplantıları, siyasal mitingler, geçitler 
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teşkil etmektedir. Bir kereliğine gerçekleştirebilirler. Tıpkı savaşın 

bitişini kutlamak, işsizlerin yürümesi vb. 
 

Oturan Yığınlar; büyük kentler de karşımıza çıkan, bir kentte yaşayan 

bireylerin oluşturdukları kitlelerdir. Kişiler yakın yerlerde yaşasalar da 

hiç etkileşimde bulunmamış olabilirler, birbirlerini tanımayabilirler. 

Örgütlenmemişlerdir. 
 

İşlevsel Yığınlar; yaşadıkları yerlerin sınırları belirsiz bir biçimde 

çizilmiş, bireylerin meydana getirdiği kitlelerdir. Okul alanları, posta 

bölgeleri, belirli işlevsel amaçlara uygun olarak düzenlenmişlerdir. Bir 

alışveriş merkezinde, bir mali merkezde, bir tiyatro bölgesinde işlevde 

bulunanların meydana getirdiği yığınlar bir sosyal grubun özellikle-

rinden yoksundur.
192

 

 

Dennis McQuail’in belirttiği gibi kitle terimi çok kullanılmaktadır. 

Kitle kavramının tek başına açıklaması, birçok yan anlamı olması yü-

zünden neredeyse imkansızdır. 
 

Bu terimin toplumsal düşüncede hem çok olumsuz hem de çok olumlu 

anlamları bulunmaktadır. Olumsuz yönü “kuru kalabalığı” dile getire-

cek şekilde kullanılmasından ileri gelmektedir. Sözcük bu manada 

genellikle, kültür, zeka hatta ussallık yoksunluğu anlamalarına gel-

mektedir. Olumlu anlamıyla ise, bilhassa sosyalist gelenek içinde, 

kitle kelimesi, ortaklaşa amaçlar için bir araya gelen ve örgütlenen 

sıradan işçi sınıfının dayanışmasını, gücünü dile getirmektedir. 
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Kitle terimi iletişim bağlamında, sinema ve radyo gibi araçların izler 

kitlesinin belli özelliklerini ifade edecek biçimde kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla, bu izler çok dağınık ve üyeleri genellikle birbirini veya 

bu izler kitlenin oluşmasına sebep olan her kimse onu tanımayan bir 

topluluktur; bir öz kimlikten, öz bilinçten yoksundur ve bir takım 

amaçlar doğrultusunda örgütlenerek bir araya gelen, eylemlerde bulu-

nan bir özelliğe sahip değildir. Değişen sınırlar içinde değişen bir bile-

şimle karakterize olur; ayrı türdendir, tüm sosyal katmanlar ve demog-

rafik kümelerden gelen çok sayıdaki kişilerden meydana gelir; ama 

özgül bir ilgi nesnesini, kendisini güdüp yönetmek isteyenlerin algısı-

na göre seçme davranışında ise türdeştir.193
 

 

3.3. Hedef Kitle Kavramının Tanımı 
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında pek çok aktör aktif bir biçimde, rolle-

ri gereği, faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bunar arasında kamu-

oyu ve hedef kitle de yer almaktadır. 
 

Kamuoyu, “toplumdaki gruplar ve kişiler arasında bir değerleme, or-

tak gelişen bir tutum ve tavır oluşumudur.”194
 

Etkileyici iletişimin temel öğesiyle kamuoyunun düşüncelerini öğ-

renmekten ibarettir. 

 

Halkla ilişkilerin tanımlaması yapılırken ilişki kurulacak gruplardan 

söz edilmiş ve ilişki kurulacak kitle, küçük yada büyük bir grup, sana-

yide bir sektör, bir ülkenin tüm erkekleri yada tüm insanları, yani koca 
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 MUTLU, Erol; İletişim Sözlüğü, 2.b., Ark Yayınları, Ankara, 1995, s. 210-211. 
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bir ulus olabilir, denilmişti. O halde “hedef halktır” demenin hiçbir 

anlamı yoktur. Çünkü hedef, halkın içindeki bir grup, sınırlı bir kitle 

veya bazen gerçekten tüm halktır.195
 

 

Hedef kitleyi iletişim sürecinde mesajın ulaşması amaçlanan kişi, kü-

me yada kitle biçiminde tanımlamak mümkündür. Yani iletişimcinin 

ulaşmayı amaçladığı ve iletişimin başarısı için öncelikli olarak özellik-

lerinin ve yapısının incelenmesi gerektiği önemli bir iletişim öğesidir 

denilebilir. Halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitleyi, yapılan uygu-

lamaların yönlendirdiği, bu uygulamaların sonucunda da kendilerin-

den eylem ve düşünce değişimi beklenen bireyler veya gruplar biçi-

minde ifade etmek, tanımlamak mümkündür. Halkla ilişkiler uygula-

malarındaki “halk” kitlesel grupları ifade etmektedir. Hedefi kamuoyu 

oluşturmak olan halkla ilişkilerde hedef kitlenin “halk” olduğu düşü-

nülse de uygulamaların etkili ve sonuçların ölçülebilir olması için top-

lumun belli kesimlerine yönelinmesi daha faydalı olmaktadır.196
 

 

Hedef kitleyi kuruluşun ilişki sağladığı her türdeki grubu olarak be-

lirtmek mümkündür. Böylece doğru insan gruplarına dönük biçimde 

iletiler ulaştırılabilir. Bir kuruluştan diğerine farklı olmakla beraber 

her kuruluş için geçerli olan temel hedef kitleler şu şekilde ifade edil-

mektedir: 
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 SABUNCUOĞLU, Zeyyad; a.g.e., s.2. 
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 ASNA, Alaaddin; PR Dünden Bugüne Bir Sanat Meslek Öyküsü, 1.b., Sabah 

Kitapları, No: 56, İstanbul, 1997, s. 233. 



 
134 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

i. Kuruluşun çevresindeki topluluk, 

ii. Kuruluş personeli, 

iii. Kuruluş için gerekli olan hammadde ve hizmeti sağlayan-

lar, 

iv. Bankalar ve yatırımcılar, 

v. Müşteriler ve tüketiciler, 

vi. Dağıtıcılar, 

vii. Lokomotifler olarak nitelendirilen, politikacıların, basın ve 

kamuoyu liderlerinin oluşturduğu grup (bu kişiler kamuoyunu 

vagonlar gibi peşinden sürüklemektedir.) 

viii. Yeni nesil; gittikçe önem kazanan bu grup, kuruluşun ileriye 

dönük uygulamalarında faydalanacağı gençlerden oluşan bir 

kesittir. 

 

Aşağıdaki dizimde halkla ilişkiler uygulamalarında önemli bir faktör 

olan hedef kitleler bir biçimde ifade edilmiştir.197
 

 

Halkla ilişkiler ve reklam programlarının az bir  kısmı tamamen ka-

muoyuna yöneliktir. Genellikle programlar kendilerine özgü kitleleri 

hedef olarak seçmektedir. Bunların mantıklı olarak belirlenmesi için 

de gerçekleştirilecek ön çalışmaya kitle saptaması adı verilmektedir. 

Hedef kitlenin tepkisini önceden saptayabilmek kitle saptamasıyla 

mümkün olacağından ileriki aşamalarda bu konu üzerinde durulacak-

tır. 

 
196

 KOCABAŞ, Füsun, ELDEN, Müge, YURDAKUL, Nilay; Reklam ve Halkla 

İlişkilerde Hedef Kitle, 1.b., İletişim Yayınları 511, İstanbul, 1999, s. 77. 
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3.3.1. Hedef Kitlenin Yapısı 
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef olarak alınan kitlenin özellikleri, 

eğilimleri ve dünya görüşleriyle fikirleri öğrenilmedikçe mesaj yerine 

ulaşamayacaktır. O halde, kuruluş iletilerinin anlaşılıp, etkili olmasını 

istemekteyse, belirlediği hedef kitleyi bilmek, özelliklerini öğrenmek ve 

bunun için araştırmalar yapmakla sorumludur.
198

 

 

Hedef kitle kendisine gönderilen mesajlar karşısında hisleriyle mi, 

fikirleriyle mi, yoksa her ikisiyle birden mi hareket eder ve mesaja 

tepkisini gerçekleştirir? Bu sorular tabii ki kuruluşların cevabını bil-

mek istediği ve bu yüzden de üzerinde durduğu önemli konulardandır. 

Aslında hedef kitlenin hisleriyle veya düşünceleriyle hareket etmesi, 

başka bir ifadeyle duygularıyla veya mantığıyla mesajlara, kuruluşlara 

karşılık vermesi yine söz konusu iletilerle, mesajın sunulduğu iletişim 

araçları ve ortamıyla kuruluş ve ürününün, hizmetinin mevcut imajıyla 

çok yakından alakalıdır. 
 

Kuruluşların belli iş yapması gerekir. Bu da söz konusu belli kişilerin 

saptanması, belirlenmesi anlamına gelir. Hedef kitleler müşteri olarak 

göz önüne alınmalıdır; çünkü onlar zaten birer müşteridirler. İletişim, 
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 KADIBEŞEGİL, Salim; Halkla İlişkilerde Temel İlkeler, Tükelmat AŞ Yayın-
ları, İzmir, 1986, s.210. 

198
 MARDİN, Betül; a.g.e., s.5. 
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hedef kitlenin, kuruluşun başarısını, eylemleri ve tutumlarıyla direkt 

etkileyen %20’sine yönelik olmalıdır.199
 

 

Görüldüğü üzere “hedef kitle hisseder mi, düşünür mü?” sorusunun 

yanıtını bulmak, hedef kitlenin belirlenmesiyle mümkün olmaktadır. 

Ve de hedef kitlenin hissederek veya düşünerek mesaja- mesajlara 

karşı tepki vermelerinde, yine hedef kitlenin özellikleri ve mesajın, 

iletildiği kitle iletişim aracının-araçlarının ve iletişim ortamının, ileti-

nin sahibi olan kuruluşun ve ileti konusu ürün veya hizmetin, kurulu-

şun mevcut imajının etken olduklarını ifade edebilmek olanaklıdır.  
 

3.3.2. Hedef Kitlenin Durumu 

 

Bir kuruluş anlaşılmayı beklemeden önce hedef kitlelerini belirlemeli 

ve onların değer yargılarını, beklentilerini, istek ve endişelerini, kor-

kularını anlamalı ve bunun yollarını aramalıdır.200
 

 

Hedef kitle kendini ne sanıyor ve acaba kuruluşlar nezdindeki yerleri-

nin, konumlarının, önemlerinin, bir başka anlatımla kendi güçlerinin 

farkında mıdırlar? 

 

Hedef kitleleri homojen birliktelikler, topluluklar, kitleler olarak ta-

nımlamak zordur. Kimileri bilinçli tüketiciler, müşterilerken, kimile-

riyse okumuş olmak için okuyan, izlemiş olmak için izleyen, satın 

almış olmak için satın alanlardır. 

 
199

 HARRİSON E. Bruce; Sürdürülebilir Kalkınma Çağında Yeşil İletişim; 

(Çev:Nur Nirven, Ahmet Ünver),  IPRA Altın Kitap sy. 9, Rota Yayınları, İstan-
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Hedef kitleleri oluşturan bireylerin kuruluşlara ve ürünlerine, hizmet-

lerine bakış açıları isteksizce, dikkatsizce, bilinçsizce olacağı gibi, 

dikkatli, istekli, bilinçli de olabilir. 
 

Ama kuruluşlar hedef kitlelerin mevcut ve değişebilir özelliklerini göz 

önüne alarak, yine hedef kitlelerine planlı ve sistemli yürütülen prog-

ramlar dahilinde dikkatlice seçilen iletişim araçları ve ortamları vası-

tasıyla ulaşırlar. Çünkü, mevcut imajını ve ürünlerinin geleceğini hiç-

bir kuruluş riske sokamaz. Bunun için kuruluşlar hedef kitlelerine tüm 

ihtimalleri barındıran palanlı halkla ilişkiler uygulamalarıyla seslen-

mektedirler, ulaşmaktadırlar. 
 

3.3.3. Hedef Kitlenin Düşünceleri 

 

Hedef kitlelerin çevre içinde ihtiyaçları ve değerleri nelerden oluş-

maktadır? Bu konuda esasen ne bilmektedirler ve bunu nereden öğ-

rendiler? Kuruluş hakkında, söz konusu ürün ve hizmetler hakkında ne 

biliyorlar? Sosyal çevreyle ilgili hangi taktikler ve stratejiler halkın 

desteğini kazanabilir?201
 

 

Hedef kitlenin, halkla ilişkiler uygulamalarını yeterli bulup bulmadık-

larını, bundan da öte kuruluşun ve hizmetlerinin ya da ürünlerinin 

hakkında yeterli bilgi sahibi olup olmadıklarını öğrenmek gereklidir. 

Eğer hedef kitleyi oluşturan bireyler yanlış bir fikre inanmaktalarsa 

yada belli kamuoyu liderlerince yalan yanlış yönlendirilmişlerse bun-

ların yine halkla ilişkiler uygulamalarıyla, belki yavaş belki hızlı ama 
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emin ve etkin sonuçlar doğurabilecek adımlarla ortadan kaldırılmaları 

olanaklıdır. 
 

Hedef kitlenin kendisiyle ilgili bildikleri ve bilmediklerinin de ortaya 

çıkarılması, buna göre halkla ilişkiler uygulamalarına yön verilmesi ve 

hedef kitleyi oluşturan bireylerin tüm bunlardan haberdar edilmeleri 

de yararlı, etkili sonuçlar doğurabilecektir. 
 

3.3.4. Hedef Kitle Hedefleri 

 

Bu sorunun cevabı da öncelikle hedef kitlenin her yönüyle belirlenme-

sinden ve dikkatlice dinlenmelerinden (isteklerinin, şikayetlerinin vb.) 

geçmektedir. 
 

Yüzyüze iletişimin halkla ilişkiler uygulamalarında etkili sonuçlara 

ulaşılmasında önemli bir yeri vardır. Hedef kitleler konuştuğunda her 

kuruluş kulak kesilmelidir. Özellikle de günümüzde bu çok önemlidir. 

Çünkü sürdürülebilir kalkınma çağının sözcülerden çok dinleyicilere 

ihtiyacı vardır. Soruların cevapları verilmeye başlandığında dikkatlice 

dinlemek, amaçsız olmaktan daha kötüdür. Cevapları göz önüne al-

mamak sadece önemli olan bilginin harcanmasına neden olmaz, kuru-

luşu ilgisiz bir kuruluş seviyesine de düşürebilir. Hedef kitleler bu 

yönleriyle geleneksel müşterilerden farksızdırlar. Kuruluşa öteki ne-

denlerden çok, ilgisiz olması sebebiyle karşı çıkacaklardır. 
 

Hedef kitlenin cevapları, yorumlamaları yani çevre kuralları ve kurum 

kültürünün ışığında bir yere oturtulmalıdır. Burada amaç, tartışmaları 

kazanmaktan çok iletişim kurmak için hedef kitlelerle ılımlı görüşme-
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ler yapabilmektir. Kuruluşlar riskleri azaltmalı ve kamunun olumsuz 

tepkilerini önleyecek önlemleri almalardır. Bu yolda ilerlemek, hedef 

kitlelerle işbirliği içerisinde sağlam ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. 
 

Kuruluşlar tüm çalışmalarıyla, iletişimcileriyle ve yöneticileriyle hal-

ka ilişkileri sağlamakla sorumludurlar. Sorunu belirleyip, anlayarak, 

soru sorarak, dinleyerek, yorumlayarak, sorumluluk ve yetki alarak, 

kuruluş çalışanları hedef kitlelere ve müşterilere yönelmelidirler. 
 

3.4. Hedef Kitle Özellikleri 
 

Halkla ilişkiler uygulamaları ilk önce kuruluşun kendi faaliyetleriyle 

daha sonra o kuruluşun, faaliyetleri ile ilgili bireylere dönük olarak 

yürütülen planlı çabalardır. Kuruluş personeli arasında nasıl tam bir 

homojenlik yoksa o kuruluşla ilgili “halk” adı verilen kitleler ve tam 

homojen bir topluluk değildir. Bu yüzden iletişim kurulan halkın özel-

liklerinin halkla ilişkiler uygulamalarını etkilemesi kaçınılmaz oldu-

ğundan hedef kitle özelliklerinin belirlenmesinde bir hata yapılmaması 

gerekmektedir.
202

 

 

Karşımızdaki ilk hedef insanlardır; inatçı, kolay inanan, cimri, cömert, 

akıllı, anlayışsız, okumamış, aydın insan, ...vs. işte hedef olarak alınan 

en basit birimin çeşitli özellikleri, hedefi, bu basit birimden daha kar-

maşık bir hale sokmaktadır. Eğer birimler çoğaltılırsa özellikleri de 

artacağından daha da karmaşık bir hale sokmaktadır. En küçük toplum 

ailedir ve gelirlerine, eğitimlerine sosyal yaşantılarına, oturdukları 
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evlere, zamanlarını geçirişlerine göre ... vs. aileleri de sınıflandırmaya 

kalkarsak pek çok sorunla karşılaşırız. Bir de hedef kitle daha da ge-

nişletilirse, örneğin bir fabrika işçileri, bir gazetenin okuyucuları, ev-

lerinde çamaşır makinesi olanlar, bir kentin ve bir ülkenin tüm kadın-

ları, ... vs. ele alınacağında, konu daha çok karmaşıklık gösterecektir. 
 

Bu yüzden de tanıtma iletilerinin anlaşılabilmesi ve etkili olabilmesi 

amacıyla hedef kitleyi bilmek, özelliklerini öğrenmek, halkla ilişkile-

rin temel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ve de söz konusu olan 

özellikleri belirleme de araştırma evresi büyük bir rol üstlenmektedir.  
 

Bu arada tanıtılacak konulara göre hedeflerin ve özelliklerin değişmesi 

son derece doğaldır. Bir radyo istasyonu için yapılacak tanıtma kam-

panyasının hedefiyle, sıtma ile savaş kampanyasının hedefleri farklılık 

arzetmektedir. Ve spor toto için hazırlanan bir kampanya ile yemek-

lerde margarin yağı kullanılması için hazırlanan kampanyanın hedef-

leri farklıdır. Hedef 500 kişilik bir aile yada bir bütün ulus olabilir. O 

halde her halkla ilişkiler konusu değişik bir hedefi ve değişik bir prog-

ramı gerektirecektir diyebiliriz.203
 

 

3.4.1. Kendine Güveni 
 

Kendine güvenen birileri mi? yoksa kendisine güveni az olan birimi 

daha kolay ikna edilir veya ikna olur? Yapılan pek çok araştırmanın 

sonucunda kendisine güveni az olan bireylerin kolay ikna olduğu or-

taya çıkmıştır. Öyleyse, hedef kitleyi oluşturan bireylerde kendine 
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güven duygusu ne kadar yüksek olursa o kitleye verilen bir mesajın 

etkinliği de o derece düşük düzeyde gerçekleşecektir. 
 

Kendine güven duygusunun eksikliğiyle etkilenebilirlik ilişkisi biçim-

de açıklanmaktadır. Bu açıklama eskiden beri öne sürülmektedir: ken-

dine güveni olmayan yada az olan bireyler, kendi görüşlerine ve fikir-

lerine de fazla değer vermedikleri için onları değiştirmek zor olmaya-

caktır. Cohen (1959), psikolojik savunma mekanizmaları açısından 

soruna yaklaşarak, kendine güveni çok olan bir bireyin bu güveni sar-

sabilecek ve kendi durumuna da ters düşen bir mesajı reddedeceğini 

veya görmezlikten geleceğini yada unutacağını öne sürmektedir. Buna 

karşın kendine güveni az olan bireylerse, çevreden gelen uyarılara 

yada bilgilere daha duyarlı olduklarından, söz konusu etkenlerden 

daha çok etkilenecektedir.204
 

 

3.4.2. Saygınlık Faktörü 

 

Kendine saygısı düşük olan denekler kendilerine saygısı yüksek olan-

lardan daha çok ikna edilmeye müsaittirler. Kendine saygı ile ikna 

edilebilirlik arasındaki ilişkinin geleneksel açıklamasına göre, kendile-

rine saygısı düşük düzeydeki insanlar kendileriyle ilgili her şeye oldu-

ğu gibi düşüncelerine ve görüşlerine de az bir değer vermektedirler. 

Bu yüzden de kendi fikirlerine değer vermedikleri için fikirlerinden 

vazgeçmeleri daha kolay gerçekleşmektedir. Ve karşıt bir fikirle karşı 
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karşıya geldiklerinde fikirlerini değiştirmeye daha eğilimli olmaktadır-

lar.
205

 

 

Bireyin bilhassa grup içerisindeki saygınlığı yani gruptaki mevkiisi o 

bireyin sosyal çevresindekilerce ne kadar etkilenebileceğini belirleyici 

bir etkendir. Bu konuda Berger ve Fişek (1970), küçük gruplarda dü-

şük saygınlığı olan bireylerin, yüksek saygınlığı olan bireylerden daha 

çok etkilendiklerini ortaya koymuşlardır. Tıpkı, kaynağın saygınlığı 

yüksek olduğunda mesajın da etkili olması gibi düşük saygınlığı olan 

hedef kitlelerinde daha kolay etkilenecekleri ifade edilmektedir.
206

 

 

3.4.3. Zeka ve Eğitim 

 

Hedef kitleyi oluşturan bireylerin ikna edilebilirliğini etkileyen bir 

diğer kişilik özelliğiyse zeka ve eğitim düzeyleridir. 

 

Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar zeka düzeyinin tutarlı ikna edi-

lebilirlik derecesiyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguları ortaya 

koymamıştır. Ortalama olarak zeka düzeyi yüksek insanlar, zeka dü-

zeyi düşük olanlar kadar ikna edilebilmektedirler.  

 

İkna edilebilirlik üzerinde zekanın genel bir etkisi bulunmamakla be-

raber, en etkileyici iletişim türleri üzerinde bazı etkilerinin olduğuna 

inanmak için bazı sebepler söz konusudur:207
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206

  KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem; a.g.e., s. 189. 
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Zeka düzeyi yüksek bireyler tutarsız, mantıksız tartışmalardan, zeka 

düzeyi düşük olanlara göre daha az etkilenmektedirler (sebebi; man-

tıksal tutarsızlıkları farketmeleridir) ve zeka düzeyi düşük olan birey-

ler karmaşık ve güç tartışmalardan daha az etkilenebilmektedirler. 
 

İletişimden çıkacak sonucu hedef kitleye verip vermemenin etkisi üze-

rindeki çalışmalarda bu konuya ilişkin bazı kanıtlara ulaşılmıştır. 

Araştırmalar sonucu belirtmenin göreli olarak ve  zeka düzeyi düşük 

bireyler için; sonucu belirtmemeninse, bilgili ve zeki bireyler için da-

ha etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Zeka ile ikna edilebilirlik arasında genel bir ilişkinin bulunmayışı ze-

kanın her zaman etkileme süreciyle ilişkisi olmadığı anlamına gelmez. 

Tam tersi, ilişkinin karmaşık ve zeka düzeyinin belirli herhangi bir 

durumda, bireyin ne kadar ikna edilebileceği üzerinde etkili olduğu 

anlamına gelir. 
 

Tutarsız, mantıksız yada iletişimden zeka eğitim düzeyi yüksek olan 

kimselerin daha az etkilenmelerinin sebebi, yüksek zeka ve eğitimin, 

bu bireylerin iletişimindeki mantıksal tutarsızlığı fark etmelerini sağ-

lamada etken olmasıdır. Bununla beraber, aynı sebepten dolayı yüksek 

zeka ve eğitime sahip hedef kitlenin, düşük zeka ve eğitimlilere oran-

la, tutarlı, mantıklı veya karmaşık iletişimden daha çok etkilenebile-

cekleri de ifade edilebilir. Bunun sebebi, bu ikinci tür iletişim zeka ve 

eğitim düzeyi düşük hedef kitleye ulaşılamayabilir yani onlar böyle 

bir iletişim anlamayabilirler. Böyle olunca da ondan etkilenmeyecek-

lerdir. Oysa, yüksek eğitim ve zeka düzeyindeki bireyler iletişimin, 



 
144 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

içeriği yanlış da olsa, mantıksal görünüşünü etkileyeceklerdir. Bu se-

beplerle zeka her zaman için daha az yada daha çok etkilenme nedeni-

dir gibi bir şey ifade edemeyiz. Bu etkenin iletişimin içeriğiyle etkile-

şimini göz önünde tutmamız gerekir.208
 

 

3.4.4. Cinsiyet Farkı 
 

Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha kolay ikna olur? 19 yy.da bu so-

runun cevabı, kadınlar telkine daha yatkın olduklarından daha kolay 

etkilenebilirler biçiminde verilmiştir. Zamanımızdaki araştırmalar da 

kadınların genellikle erkeklerden daha kolay ikna edilebildiğini ve 

sosyal etkiye daha fazla uyma gösterdiklerini kanıtlamıştır. Acaba bu 

sonuç, kadınların telkine daha yakın olmasıyla yada kadınlara özgü 

doğal bir özellikle açıklanabilir mi, yoksa bunun nedenini toplumsal 

etkenlerde mi aramalıyız? Bu sorumuzun cevabını verebilmek için 

araştırma sonuçlarından yararlanmamız gerekmektedir. 

 

Yapılan bir araştırmaya göre; lise öğrencileri arasında ikna edilebilir-

lik yönünde cinsiyet farkı ortaya çıkmış yani kızlar erkeklerden daha 

kolay ikna edilebilmiş, fakat ilkokul birinci sınıf öğrencilerinde böyle 

bir fark ortaya çıkmamıştır. Eğer ikna edilebilirlikteki cinsiyet farkı, 

kadınlara has bir özelliğe bağlı olsaydı, araştırmalardaki ilkokul ço-

cuklarında da bu fark görülmeliydi. Halbuki, sonuç cinsiyet farkının 

ileri yaşlarda ortaya çıktığı şeklindedir. Demek ki, bunun sebebi, ka-

dının ve erkeğin toplumsal rollerinin kültür tarafından farklı biçimler-

de tanımlanmasında aramak gerekir. Toplum, kadının erkekten daha 

 
208

  KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem; a.g.e., s. 188-189. 
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yumuşak başlı, daha az iddiacı olmasın bekler. Demek ki, araştırmada 

incelenen 5-6 yaşındaki çocukları henüz yumuşak başlı ve ikna edile-

bilir olmaları gerektiğini öğrenecek yaşa gelmemişler. Araştırmalarda 

kadınların erkeklerden daha çok ikna edilebilmelerinin sebebi, top-

lumsal rol farklılığına dayanmaktadır. Yani kadınlar, kadın oldukları 

için de, konuyu daha az bildikleri ve bundan ötürü kendilerine daha az 

güvendiklerinden iletişimden daha fazla etkilenebilirler. 
 

Nitekim Sistrunk ve Mc David (1971) bir araştırmada erkekleri ve 

kadınları ilgilendiren konuları yansıtan eşit sayıdaki cümleyi uyarı 

olarak kullanmışlar ve toplam olarak bunlardan etkilenmede kadınlar-

la erkekler arasında fark olmadığına ulaşmışlardır. Araştırmanın bir 

diğer sonucu ise, erkeklerin kadınları ilgilendiren konularda, kadınların 

da erkekleri ilgilendiren konularda daha fazla etkilenebildikleriydi. 

 

Böylece hedef kitle özelliklerinden cinsiyet hakkındaki sonuçları özetle-

yecek olursak, etkilenebilirlikte bulunan cinsiyet farkının bir taraftan 

toplumsal rol beklentilerine, diğer taraftan da bazı yöntemsel nedenlere 

bağlanabileceğini ifade edebiliriz.
209
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3.5. Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle 

 

Halkla ilişkiler zaman zaman seçilmiş iletiler ileterek, hedef kitlelerin 

tutum ve düşüncelerinin belirli bir yöne yönlendirilmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır.210
 

 

Halkla ilişkiler mesleği hep hedef kitleyle uğraşır. Halkla ilişkiler lite-

ratüründe farklı isimlerde tanımlanmaya çalışılan hedef kitlenin son 

tahlildeki görüşünü ulamak istenilen “birey”dir. Öykümüzü anlatmayı 

istediğimiz ve “tepkisine” duyduğumuz birey...
211

  

 

3.5.1. Kuruluş İçi Hedef Kitle 

 

Kuruluş içi halkla ilişkiler uygulamalarının temel ilkesi, çalışan per-

sonelin amaçlarıyla kuruluşun hedeflerini mümkün olabildiğince uz-

laştırmak oluşturur. Kuruluş içi ortam, eğer mükemmelse, kuruluşların 

olumlu mesajının oluşturulmasında bir halkla ilişkiler uzmanı gibi 

katkı sağlayanlar yine personel olacaktır. Kuruluş iyi bir halkla ilişki-

ler çalışmasıyla kuruma bağlılığı arttırmayı amaçlar. Bunun için kuru-

luş içi iletişimi sistemli bir biçimde uygulamak gerekmektedir. Perso-

nelin motivasyonunun yönelik olan bu amaca ulaşmak için pek çok 

iletişim araç ve gereçlerinden yararlanılmaktadır. Böylece kuruluşların 

örgüt içi halkla ilişkileri, kuruluş imajının doğrudan etkilemektedir. 

Vatandaşın iyi karşılanarak yine iyi muamelelere tabi tutulması, işle-

 
210

  BERTH, Kirsten, SJÖBERG, Gören; Halkla İlişkiler Eğitiminin Evrimi ve 

Küreselleşmenin Etkisi Halkla İlişkilerde Kalite, (Çev: Ahmet Enver) 1.b. 
IPRA Altın Kitap Sy. 12., Rota Yayınları, İstanbul, Haziran 1998, s.53. 
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rinin zamanında bitirilmesi ve iyi bir izlenimle örgütten ayrılmaları 

yeni çalışanların tutumlarıyla eylemleriyle alakalıdır. 
 

Kurum içine yönelik halkla ilişiklilerin amacı ve işlevini şu şekilde 

belirleyebiliriz
212

.  

 

Kurum içine yönelik halkla ilişkiler kurum dışına yönelik halka ilişki-

ler kadar önemlidir. Bu nedenle her ikisi de bir bütün olarak düşünül-

melidir. Kurum dışına yönelik halkla ilişkilerde, çoğu zaman kurum 

içine yönelik halkla ilişkiler pek dikkate alınmamaktadır. Oysa ki, 

kendi personelinde olumsuz bir imaja sahip olan kurum yada kurulu-

şun dışa dönük kapsamlı ve masraflı bir halka ilişkiler uygulamasında 

başarılı olacağı pek mümkün gözükmemektedir. Demek oluyor ki, 

kurum dışına yönelik halkla ilişkiler kaynağını kurum içine yönelik 

halkla ilişkilerden almaktadır. Bu nedenle, her şeyden evvel bir kurum 

yada kuruluş kültürü oluşturmak gerekir ve bu da kurum içine yönelik 

halkla ilişkilerin esas amacıdır.  
 

Kurum içine yönelik halkla ilişkiler, önlemlerin tümünü değil, kuru-

mun sosyal davranış felsefesinin bir parçasıdır.  
 

Kurum içine yönelik halkla ilişkiler, sadece üst seviyedeki yöneticile-

rin bir görevi olarak görülmemeli, bilhassa tüm personel tarafından 

benimsenmelidir. Bu nedenle, kurum içine yönelik halkla ilişkiler ekip 

çalışması felsefesini benimsemeyi gerekli kılmaktadır.  

 

 
212

  GÖKCE, Orhan; “Halkla İlişkilerin Modern Yönetim Fonksiyonu”, S.Ü. S.B. 
Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, Konya, 1993, s.31. 
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Kurum içine yönelik halkla ilişkiler ne bir sorumluluk ne bir görev 

olarak değil, tam aksine bir şans olarak görülmelidir.  
 

Kurum içine yönelik halkla ilişkiler yetki dağılımı anlamına da gelmek-

tedir.  

 

Kurum içine yönelik halkla ilişkiler, personelin sosyal prestijini yük-

selttiği gibi verimliliği de artırır.  
 

Kuruluş çalışanlarının hepsi yönetimden danışma birimine kadar, her-

kes halkla ilişkilerden sorumludurlar ve hizmet içi eğitimde halkla 

ilişkiler bilgilerinin artırılmaya çalışılması yararlı olacaktır. Bu tür 

uygulamaların kuruluş içinde ve dışında kuruluş adına verimli sonuç-

lar doğuracağı en başta bilinmesi gerekenlerdendir. 
 

Kurum içi halkla ilişkiler, kurum içi iletişimden ayırt edilebilir bir 

anlam ifade eder. Organizasyon süreci çerçevesi içerisinde önemli 

verim sağlıyor ve böylelikle kaynak masraflarını haklı çıkaran verim 

katma değerine sahiptir. Kurum içi halkla ilişkiler, iç organizasyon 

açısından olan enformasyon tutmazlıklarını atlatıyor ve organizasyon 

içerisindeki insan ilişkileri ile organizasyon arasında bir köprü oluştu-

rarak başarı elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu tutmazlıklar organizas-

yonun rol yapısından dolayı şartlıdır. Bu dağılım şirketin organizas-

yon şeması üzerinde gösterilmekte ve farklı organizasyon tiplerine 

aktarılmaktadır.  
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Kurum içi halkla ilişkiler kurum içi iletişimde ön palandadır. Kurum-

da bulunanların görüşleri ve memnuniyetleri kurumun imajını etkiler. 

Personelini bilgilendirmeyen ve onlara söz hakkı vermeyen onları 

ihmal eden, parasını sokağa atar. Çünkü bilgili personel daima daha 

iyi personeldir. Personelin ihtiyaçları sadece para ve donatım değil 

aksine saygı ve kendini gerçekleştirmekten geçer213
.  

 

Bu arada personelin pek çok nedenlerden dolayı kuruluşlardan hoşnut 

olmaması kaçınılmaz olarak hedef kitleye de yansıyacağından iyi bir 

örgüt için halkla ilişkiler uygulamasıyla bu olumsuz durum kötü so-

nuçlar doğurmadan bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Kuruluş içi kri-

zin ortadan kaldırılması için yapılan uygulamalar; çalışan kuruluşa ve 

yönetime olan güveni tekrar kazanmaya yöneliktir.  Liderlik olgusu 

kuruluş içi halk ilişkilerinde de önemli bir etkendir. Liderin çalışanlar-

la kurduğu olumlu ilişkiler, onları tanıma ve anlama çabaları kuruluş 

içi çalışma ortamı güzelleştirmekte ve liderler çalışanların gereksinim-

leri doğrultusunda imkanlar sunduğundan çalışanların kuruluşla uyum 

sağlamaları daha da kolaylaşmaktadır. Lider yada yöneticilerin “iş 

yaşam kalitesi” biçiminde adlandırılan yüksek kuruluş içi hedef kitleyi 

meydana getiren birimleri şu biçimde ifade edilebilmektedir.
214

 

 

• Yönetim kurulu 

• Yurt dışı temsilcilikler      

• Danışma kurulları      

 
213

  FİDAN, Mehmet-SUMMAK, M. Erhan; “Halkla İlişkilerde Kurumsal Fonksi-
yonlar”, S.Ü. S.B.M.Y.O. Dergisi, Sayı:4, Konya, 2000, s.35-36. 
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• Yan şirketler yada kuruluşlar     

• Direktörler        

• Çalışanların aileleri      

• Kuruluş şubeleri      

• Yönetici düzeydeki personel     

• Çalışanlar       

• Saha personeli 

• Araştırma personeli 

• Üretim personeli 
• İdari işler personeli 
• Ana örgüt 
• Kapıcılar 
• Sekreterler  

• Telefon santralleri 

• Kardeş firmalar 
• Satış şubeleri 
• Yönetim kurulu sekreterlikleri 
• Yardımcı yan tesisler 
 

İç halkla ilişkiler, kuruluşun düzeninin ve hareketliliğinin bir göster-

gesidir. Kuruluşun çevresiyle iyi ilişki kurabilmesi özellikle kendisi-

nin iyi olmasına bağlıdır. Bu yönüyle iç halkla ilişkiler hem olumlu bir 

kuruluş ikliminin belirtisi hem de dışa dönük halkla ilişkiler uygula-

masının göstergesidir. Bir deyişe göre “iyi halkla ilişkiler kurumun 

içinde başlar” kendi içinde iyi ilişkileri olan kuruluşun dışarıyla da iyi 

ilişkileri olacağı varsayılır. Tam tersi durumundaki bir kuruluşunsa 

çevresiyle uyumlu bir halkla ilişkiler programı yürütmesi olanaksızdır. 
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İç halkla ilişkiler denilen uygulama kuruluşların halkla ilişkilerinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Ve iç halkla ilişkilerde pek çok iletişim aracı 

ve ortam, araç olarak kullanılırlar.
215

 

 

İç halkla ilişkilerde çalışanların yönetime katılmasını sağlayarak, bül-

tenler, kuruluş gazeteleri, dergiler vb. araçları çıkarır ve personelle 

ilişki büroları kurularak kuruluş içi iletişimin sağlanmasına çalışıl-

maktadır.  
 

Bütün bu söz konusu iç halkla ilişkiler uygulamalarının yapılması, 

kuruluş içi örgütlenmenin gerçekleşmesi için, üst seviyedeki yönetici-

lerin konu ve sorunların farkında olup, halkla ilişkilerin etki ve gücüne 

de inanmaları gerekmektedir. Hep belirtildiği üzere halkla ilişkiler, 

kuruluşun tüm çalışanlarının bir göstergesidir ve herkese de sorumlu-

luk yüklemektedir. Hiç unutmamak gerekir ki, bir kuruluşta iyi halkla 

ilişkiler varsa, orada muhakkak iyi yönetici de var demektir.216
 

 

7.5.2. Kuruluş Dışı Hedef Kitle 

 

Kuruluş dışı hedef kitleler daha karmaşık ve çeşitlidir.
217

 

Kuruluşların örgüt dışı hedef kitlelerini şu biçimde gruplandırmak müm-

kündür: 
 

• İlan Müdürleri     

• Foto muhabirleri    

 
215

  KAZANCI, Metin; a.g.e., s.252. 
216

 Aynı eser, s.257. 
217

  BIÇAKÇI, İlker; a.g.e.,s.140. 
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• T. Metin yazarları    

• Şef redaktörler    

• Diğer servis şefleri    

• Yazarlar     

• Köşe yazarları     

• Serbest gazeteciler    

• Günlük basın     

• Mesleki basın     

• Resimli dergiler    

• Haber dergileri    

• Yerel basın     

• Diğer yayınları    

• Reklam ajansları    

• Müşteri temsilcileri    

• Redaktörler     

• Spor yazarları 

• Kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler müdürleri 

• Yerel basın yöneticileri 

• Medya uzmanları 

• Parlamento muhabirleri 

• Polis muhabirleri 

• Stajyerler 

• Basın büroları 

• Basın sözcüler 

• Halkla ilişkiler firmaları 
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• Halkla ilişkiler danışmanları 

• Yapımcılar (film vb) 

• Yayıncılar 

• Bülten hazırlayanlar 

• Radyo muhabirleri 

• Eleştirmenler 

• Kültür ve sanat muhabirleri 
 

Kuruluş dışı halkla ilişkiler farklı hedef kitleler nezdinde, kuruluşun 

değerini artırmaya dönük çalışmaları gerçekleştiren toplumsal yararı 

da göz önünde tutmaktır. halkla ilişkiler kuruluşun, uygulamaları ve 

etkinlikleri hakkında özellikle genel kamuoyuna bilgi verir, güven ve 

değer kazanmayı amaçlamaktadır. Halkla ilişkiler etkinlikleri, mini-

mal düzeyde de olsa genel kamuoyuna örgütü tanıtıp, olumlu bir kuru-

luş imajı aşılamayı amaçlamaktadır. Kuruluşa başvuran yada başvura-

cak bireyler ve kuruluşla doğrudan iletişimde bulunacağı umulan he-

def kitlelerdir. Bu gruplar, kuruluş açısından kamuoyuna oranla daha 

homojen olarak algılanırlar.218
 

 

Ayrıca gerek özel ve gerekse kamusal kuruluşların birbirleriyle dene-

yimsel yada bilimsel anlamda ilişkileri vardır. Toplumsal işbölümü-

nün zorunlu kıldığı bu tür ilişkilerin geliştirilmesi de örgüt dışı halkla 

ilişkiler uygulamasının kapsamında yer almaktadır. Bu arada kamu 

kuruluşlarının farklı olarak özel kuruluşların ortaklarına yönelik ileti-

şim etkinlikleri söz konusudur. Tıpkı kuruluşların kendilerine ait bilgi 
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ve gelişmeleri ortaklarına, özel veya genel iletişim araçlarıyla bildir-

meleri ve böylece kuruluşa duyulan güveni sürekli kılmak için ilişkile-

rini sıcak tutmaları vb. gibi. Bundan başka kuruluşlar halkla ilişkiler 

uygulamalarını sürdürürken pek çok baskı grubuyla da olumlu ilişkiler 

kurmak zorundadırlar. İşçi ve memur sendikaları, işveren örgütleri, 

dernekler, odalar vb. bu tür örgütlenmelere dönük halkla ilişkiler 

programlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu tür demokratik baskı grupları-

nın dışında da etkili olan, görülen veya görünmeyen grupların da ku-

ruluşlardan beklentileri vardır. 
 

Tüm kuruluşların siyasi iktidarla olan ilişkilerini sürdürmek de kuru-

luş dışı halkla ilişkilerin çalışma konusudur. Ve lobicilik halkla ilişki-

ler yöntemlerinden biri olarak siyasi iktidarlara yönelik kullanılabil-

mektedir.
219

 

 

Kuruluşla ilgili her çeşit haberi hedef kitlelere kolayca iletebilen med-

ya örgütleri de halkla ilişkilerin önemli bir kuruluş dışı hedef kitlesi-

dir. Bu yüzden de halkla ilişkiler birimleri, kuruluşların yaşaması için 

medyanın ileri gelenleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye çalışırlar. 

Çünkü bu bir zorunluluktur.220
 

 

3.6. Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitlenin Önemi 
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle tespiti yapılmadan ve bu 

kitleye ait tüm bilgiler ayrıntılı bir biçimde belirlenmeden atılacak her 

adım çalışmaların ileri aşamalarında yanlışlıklara yol açacaktır. Bu tür 
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uygulamaların sonunda ise halkla ilişkiler adına kuruluşa sağlanan bir 

başarıdan söz edilmemektedir.
221

 

 

Bu yüzden de halkla ilişkiler uygulamalarında belki yavaş ama emin 

adımlarla şu belirli kuralları uygulayarak ilerlemek gerekmektedir: 

 

i. Kuruluş ilgili hedef kitlesini belirlemelidir veya seçmelidir. 

ii. Kuruluşun hedef kitlesi; duyguları, düşünceleri, tutum ve 

davranışları, ilgi ve istekleri, şikayetleri, demografik özellikleri 

(yaş, cinsiyet, sosyal statü, medeni durum, yerleşim yeri, mesleki 

ve gelir durumu, eğitim ve zeka düzeyleri...) tüm yönleriyle ta-

nınmalıdır. 

iii. Hedef kitleye iletilmesi gereken mesajlar yine hedef kitleye 

ters düşmeyecek içerikte hazırlanmalı, uygun zamanlarda ve uy-

gun iletişim araçlarıyla ulaştırılmalıdır. 

iv. Bu arada hazırlanan ve hedef kitleye gönderilen mesajların içe-

rikleri ve sunum biçimleri hedef kitleyi ikna edebilecek niteliklere 

sahip olabilmelidir. 

v. Mesajların hedef kitleye iletilmesiyle her şey bitmiştir. Hedef 

kitleden gelen tepkiler göz önünde bulundurulmalıdır, ona göre, 

eksik bir taraf varsa, bu boşluk doldurulmaya çalışılmalıdır. 
 

Bu aşamaya kadar yapılması gerekenler yapılmışsa karşılaşılacak olan 

durum, hedef kitlenin memnuniyeti ve başarılı bir halkla ilişkiler uy-

gulamasının sonuçlandırılmış olmasıdır. 
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Halkla ilişkiler için hedef kitle her şeyden önce duyarlı bir çevredir. 

Hedef kitle kendisine ulaşılarak bireylerin anlatılması amaçlanan ve 

de tepkisine ihtiyaç duyulan bir kitledir. Halkla ilişkilerde hep bu kit-

leyle uğraşır. Zamanımızda ise bir kuruluşun hedef kitlesiyle işbirliği 

yapmadan, görüşlerini dikkate almadan yaşaması veya ayakta kalması 

ve uzun ömürlü olması imkansızdır. 
 

3.6.1. Doğru Hedef Kitleyi Seçebilmek 

 

Kaynağı besleyen tepki veya geri bildirim, hedef belirlendikten sonra 

ölçülebileceğine göre ilk iş, hedef kitlenin seçilerek sınırlandırılması-

dır. Halkla ilişkilerde hedefimiz kimdir ve bu hedefin özellikleri ne-

lerdir?
222

 Hedef kitle, kuruluş tarafından, homojen nitelikler taşıyan ve 

birlikte hareket ettiği düşünülen gruplardır. Bu grupları belirleyen 

demografik, sosyoekonomik ve kültürel özellikler vardır. Tanıtma 

etkinliklerini yürüten halkla ilişkiler uzmanları bu özellikleri bilmekle 

yükümlüdürler. Bu özellikleri saptamak için anket, toplantı, medyayı 

takip etme ve halkla yüzyüze ilişkiler gibi yöntem ve tekniklere baş-

vururlar. İstatistiksel verilerin toplanabildiği anketler, hedef kitle araş-

tırmalarının en önemli tekniğidir. Bunun için genellikle iki tür kayna-

ğa başvurulur: 
 

Belgesel kaynaklar; bilimsel araştırmalarda kullanılan kitap, rapor, 

makale, istatistik ve diğer yazılı belgelerdir. 
 

 
222

  ASNA, Alaaddin; a.g.e., s.233. 
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Alan kaynakları; anket, görüşme ve gözleme dayanılarak kitleden do-

laysız bir biçimde toplanan bilgilerdir. 

 

Alan kaynaklarının en önemli veri toplama yöntemi olan ankette, seçi-

len hedef kitlelerden örneklem yoluyla saptanan bireylere sorular yö-

neltilmektedir ve örneklemin sağlıklı yapılması ve soruların amaca 

uygun biçimde titizlikle hazırlanıp değerlendirilmesinde halkla ilişki-

ler uzmanını kapsamlı ve dikkatle yürütülmesi gereken bir çalışma 

beklemektedir.
223

 

 

Hedef kitle tespitinde ve de hedef kitle özelliklerinin belirlenmesinde 

bir hata yapılması; halkla ilişkiler uygulamalarının diğer aşamalarını, 

medya ve tekniklerin seçimi, yaratıcı çabaların içinde olan hazırlana-

cak mesajların içeriğini ve bu mesajların yayın sürelerini ve de ulaşı-

lacak sonuçları olumsuz yönlerden etkileyecektir. Önemli olan halkla 

ilişkiler uygulamalarının en önemli adımı olarak kabul edilen hedef 

kitlenin tespitinde ve özelliklerinin kullanımında en ufak bir yanılgı-

nın bile yapılmamasıdır. Aksi halde tanıtım bütçelerinin veya daha 

fazlasının boşa gitmesi söz konusu olmaktadır.224
 

 

Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitlenin belirlenmesinin öne-

mini, yararını ve hedef kitlenin belirlenmesinin olumsuz sonuçlarını 

şöylece ifade etmek mümkündür: 
 

Hedef kitle belirlenmesinin önemi ve yararları;  
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i. Halkla ilişkiler uygulamasıyla ilgili grupların önceden sap-

tanması uygulamayı kolaylaştırır. 

ii. Bütçe ve kaynak kullanımında önceliğin hangi uygulamaya, 

uygulamalara verileceği belirlenmiş olur. 

iii. Uygulamalarda kullanılacak iletişim araçlarının ve teknikle-

rinin seçilmesinde etkile olmaktadır. 

iv. Ayrıca mesajların hedef kitleye uygun içeriklerde hazırlana-

bilmesinde de yine hedef kitlenin doğru ve ayrıntılı biçimde be-

lirlenmesi etkendir. 

 

Hedef kitlenin sağlıklı olarak belirlenmemesinin sonuçları; 
 

i. Hedef kitle önceden olduğu gibi seçilmediğinde mali kaynak-

lar ve halkla ilişkiler uygulamalarını alakasız kişilere ulaştırıl-

maktadır. 

ii. Farklı farklı yapılardaki gruplara uygun olup olamadığı sap-

tanmadan aynı içerikli mesajların aynı güzelliklere sahip olduğu 

sanılan kitleye iletilmesine neden olmaktadır. 

iii. Halkla ilişkiler uygulamaları için ayrılan zaman ve araçlar 

çok önemlidir. Bunların etkin ve kullanılması gerektiği biçimde 

kullanılmalarını önlemiş olur. 
 

Buradan şu sonuç çıkarılabilmektedir; halkla ilişkiler uygulamalarında 

hedef kitleler önceden sağlıklı bir biçimde belirlenmelidir. Böylece 

yanlış içerikteki bilgiler, yanlış hedef kitlelere, yanlış araçlar vasıta-
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sıyla iletilmemiş ve de eldeki kaynaklar ve araçlar, zaman ve bütçe 

imkanlarını boş yere kullanılmamış olacaktır. 

Halkla ilişkilerle ilgili olarak geliştirilen strateji doğrultusunda, doğru bir 

kitle saptaması yapabilmek çok önemlidir. Bunun ipuçlarınıysa şunlar 

oluşturmaktadır:225
 

 

i. Hedef kitlelerin arasında bir öncelik sıralaması yapılmalıdır. 

ii. Bu öncelikler kapsamında hangi hedef kitleye iletişim araçla-

rıyla ulaşılabileceği belirlenmelidir. 

iii. Ve söz konusu iletişim araçlarındaki mesajların ne derinlikte 

olmaları gerektiği de tespit edilmelidir. 
 

Böylece, kitle saptamasına hemen hemen halkla ilişkiler uygulamala-

rına ayrılacak bir zaman dilimi kadar zaman ayırmanın gerektiğinin de 

altı çizilmektedir. Bunu çekinmeden yapmak gereklidir; çünkü bu 

“kitle saptaması” geliştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının en iyi bir 

biçimde kime, kimlere ulaştırılacağına dair bize ipuçları verecektir. Ak-

si halde, kitle saptamasında yapılacak hatalar ya da  ortaya çıkabilecek 

eksiklikler, halkla ilişkiler uygulamasının başarısızlığına sebep olacak-

tır.226
 

 

3.6.1.1. Hedef Kitleyi Tanımak 

 

Halkla ilişkiler uygulamalarında sözü edilen her şey hep hedef kitleye 

ulamak için yapılmaktadır. O halde bu kitleyi tanımlamak gerekmek-
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  KADIBEŞEGİ, Salim; Halkla İlişkilerde Nereden Başlamalı?,  Media Cat 
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tedir. Kuruluşlar hep O’na ulaşmak ve kafalarının içinde bir yer edin-

mek isterler. Sebebiyse kuruluşu tanıtarak olumlu bir imaj uyandır-

maktır. Bu yüzden de halkla ilişkiler mesleği hep bu bireyle uğraşır. 

O’nu tanımak ve özelliklerini bilmek istemezler. Acaba nerede çalışır-

lar, nelerden hoşlanırlar ve nelerden hoşlanmazlar, gelir düzeyi, eğitim 

durumu, sosyal statü ve ilgili ilişkileri acaba hangi düzeyde, okuduğu 

gazete, dergi ve kitaplar, izlediği TV programları, tatilleri nerelerde 

geçirmekten hoşlandığı ve geçirdiği... kısaca hedef kitleyle ilgili her 

şey önemlidir.227
 

 

Tanıtımı yapılacak unsurlarla ilgili anlatılacakların ve hedef kitlenin 

arasındaki iletişim uzlaşma noktalarının yakalanmasında hedef kitle-

nin özellikleri ile ilgili kesişim bilgilere ihtiyaç söz konusudur. 
 

Halkla ilişkilere başlandığında hedefin hangi “halk” olduğunu belir-

lemek gerekecektir. “Hangi halk” derken amaçlanan Fransız halkı, 

İtalyan halkı, Yugoslav halkı değil, halkın “toplumun hangi grubu” 

olduğudur. Bir radyo istasyonu için hedef olan halk sadece radyonun 

dinleyicileridir. Küçük bir şehirdeki spor kulübü için hedef, o şehrin 

gençleri ve yetişmiş insanlarıdır. Bir gazete için mevcut ve potansiyel 

okuyuculardır. Bir fabrika için işçileri ve ürün alıcılarıdır. O halde 

üzerinde çalışılacak, yani tanıtılacak konuya göre, kitleyi seçmeli ve 

ilişki kurmadan önce onu tanımalıyız. İşte iki yönlü akım burada işle-

meye başlar. Akım mesaj olarak kuruluştan veya kaynaktan çıkmakta, 

alıcı konumundaki hedef kitleye girmekte ve onun tepkisi olarak geri 
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gelen iletimler kuruluşu veya kaynağı beslemektedir. Bu oluşum için-

de hem tanıtma yaparız hem de hedef kitleyi tanıtırız.228
 

 

3.6.1.2. Hedef Kitleye Ulaşabilmek 

 

Kâr amacı güden kuruluşların, tüketici, ortaklar ve çalışanlar gibi he-

def kitleleriyle iletişimi yönetim fonksiyonu içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu durumda yönetimin kendisine sorması gereken “iletişime 

gerek var mı?” değil, “nasıl iletişim kurmalıyız?” sorusu olmalıdır.229
 

 

Tanıma yöntemleriyle ulaşılan veriler ışığında halkla ilişkiler uygula-

malarının öncelikle hangi kitleler olacağı belirlendikten ve bu kitleler 

öncelik sırasına tabi tutulduktan sonra hedef kitleye ulaşılabilir. Bura-

da önemli olan husus, birinci derecede öncelik taşıyan kitle kadar 

ikinci, üçüncü hatta dördüncü derecede öncelik taşıyan kitlelerin de 

belirlenmesidir. Bu sayede halkla ilişkiler uygulamasının dağılım ve 

etki alanının genişletilmesi olanaklıdır.230
 

 

Hedef kitleyi seçtikten ve O’nu tanıdıktan, özelliklerini belirledikten 

sonra farklı özelliklere sahip olan hedef kitlelere nasıl ulaşılacağı be-

lirlenmelidir. Bu belirleme işlemleriyle farklı özelliklerdeki hedef kit-

lelere nasıl bir halkla ilişkiler uygulamasının yapılacağı kastedilmek-

tedir. Tanıtılacak konulara göre hedeflerin değişmesi normaldir. Bir 

radyo istasyonu için yapılacak tanıtma kampanyasının hedefiyle, sıtma 

ile savaş kampanyasının hedefleri farklı olacaktır. Spor-Loto için ha-
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zırlanan bir kampanya ile yemeklerde margarin yağı kullanılması için 

hazırlanan kampanyanın hedefleri değişik değişik olacaktır. Hedef 50 

kişilik bir kitle yada bütün bir ulus olabilir. Kısaca elimizdeki her ko-

nu, değişik bir hedefi, değişik bir halkla ilişkiler uygulamasını ortaya 

çıkaracaktır. 
 

Bütün bu hususları göz önünde bulundurarak halkla ilişkiler uygula-

masıyla ilgili konuyu, belirlenen hedef kitleye uygun iletilerle ve de 

iletişim araçlarıyla ulaştıramayız. Hedef kitleye ulaşabilmek, eldeki 

verilerin bir plan ve program dahilinde kullanılmasıyla ve etkili so-

nuçlara ulaşılabilmesiyle mümkün olacaktır. 
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında, halkla ilişkiler uzmanları, konuları 

ve mesajları, hedef kitleye pek çok iletişim aracı vasıtasıyla ulaştır-

maktadır.231
 

 

3.7. Hedef Kitlenin Tepkilerini Önceden Saptayabilmek 

 

Hedef kitlenin halkla ilişkiler uygulamalarında, halkla ilişkiler uzman-

larını bir veya pek çok sürprizle karşı karşıya bırakması olanaklıdır. 

Halkla ilişkiler uzmanları bu hususu tüm uygulama boyunca her saf-

hada göz önünde bulundurmakla da sorumludurlar. 
 

Bir halkla ilişkiler uzmanının en önemli görevlerinden birisi de kuru-

luşunu, içi ve dışındaki dinamikleri, kuruluşa yönelebilecek tehlikele-

ri, hedef kitlelerinin ve personelinin fikirlerini, tutumlarını ve değişim-
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leri, ekonomik hayattaki hareketlenmeleri, kısaca kuruluşla alakalı her 

şeyi bilmek oluşturmaktadır. Böylece kuruluşunu, iç ve dış hedef kit-

lelerini çok iyi bilen bir halkla ilişkiler uzmanı, halkla ilişkiler uygu-

lamaları safhasınca karşılaşabileceği her tür sürpriz olaya yada soruna, 

krize karışı hazırlıklı olabilecektir. Zaten halkla ilişkiler uzmanının 

yapması gereken şey de, sorunu ortaya çıktıktan sonra çözmeye çalış-

mak değildir. Tam tersine, olası sorunları ve krizleri yaşamadan önce 

sebeplerini saptayarak, önüne geçmeye çalışan aktif bir gözlemcidir. 

Bunun için sistemli bir araştırma yapar. Bu bir yönüyle de hedef kitle-

nin tepkilerini daha önceden saptayabilmek içindir. 
 

Günümüzde hedef kitlenin tepkilerini önceden saptayabilmek amacıy-

la yaygın biçimde kullanılan yöntemler arasında; hedef kitleyi oluştu-

ran bireylerin kişisel başvuruları, gazetelerin okuyucu sütunları, dilek-

ler ve şikayetler, yakınmalar, eleştiriler, danışma birimleri, örgütlenen 

gruplarla, sendikalarla vs. ilişkiler, basın, yüzyüze ilişkiler, halka açık 

toplantılar, halk günleri, kamuoyu araştırmaları, mektup ve dilekçeler, 

katılımlar, hemşehri profillerinin çıkarılması, ... vs. yer almaktadır. 
 

Gerek hedef kitle saptaması ve gerekse hedef kitle tepkilerinin önce-

den saptanması günümüz halkla ilişkiler uygulamalarında önemli bir 

yere sahiptir. Bunlara ayrılacak zaman çokluğundan şikayetçi olun-

mamalıdır ve sağlanan zaman en iyi yöntemlerle hedef kitleyi tanımak 

için kullanılmalıdır. Bu, sonradan çıkabilecek krizlerin önünü kesmek 

içindir. 
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Hedef kitlenin tanınmasının, saptanmasının ve olası tepkilerin belir-

lenmesinin önemine sorunun ortaya çıktığı ve yaşandığı anlarda va-

rılmamalıdır. Bunun içinde, kuruluşların halkla ilişkiler uygulamaları-

nı gerçekleştirenler, halkla ilişkiler uzmanları, bir plan ve program 

dahilinde, titizlikler çalışmaları yürütmelidir.  

 

3.8. Hedef Kitleyi İkna Edebilmek 

 

Hedef kitleyi ikna edebilmenin yolu bir iletişim sürecinden geçmektir. 

Bu süreçte her iki tarafın yani kaynak olan kuruluşun ve alıcı olan 

hedef kitlenin belirli özelliklere sahip olmaları ve birbirlerini tanıma-

ları gerekmektedir. Burada şu husus belirtilmelidir; kaynak alıcı, alıcı 

da kaynak yerine geçebilir. Hedef kitle ve kuruluş arasındaki alıcılık 

ve vericilik rolleri iletişim süreçlerinde değişebilmektedir. 
 

İletişim sürecinde kuruluşun hedef kitlesine yönelik olarak ileteceği 

mesajlar vardır ve bu mesajlar uygun kitle iletişim araçları vasıtasıyla 

iletilirler; iletişim ortamındaki olumsuzluklar veya diğer etkenler de 

iletişim sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Karşılıklı etkileşi-

min sağlandığını anlamak için de alıcının kaynağa geri iletimi söz 

konusu olmaktadır. Bu geri bildirim öğesi bize iletişim sürecindeki 

hedeflerimize varıp varmadığımız hakkında ipucu sağlar.  
 

Çünkü amaç; kaynağın alıcıyı bir şeylere doğru yönlendirmesidir. Bu 

alıcının bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak olabileceği gibi, bir 

davranışını değiştirmesi de olabilir yada alıcıda yepyeni bir tutum 

oluşturulması güdülebilmektedir. 
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Kaynakta olması gerekli nitelikler arasında inanırlık, sevilme, benzer-

lik ve seçilebilirlik yer almaktadır. 
 

İletinin ise; dikkat çekici, alıcının deneyim alanına girmesi, alıcının 

gereksinimlerini uyarması ve doyurabilmesi ve alıcının çevresiyle 

uyuşan bir içeriğe ve biçime sahip olması gerekmektedir.232  

 

Hedef kitleyi ikna edebilmek için halkla ilişkiler uygulamaları sırasın-

da kullanılan uyarıcılar duygusal, mantıklı, tehdit edici ve korku veri-

ci, güldürü unsuru taşıyan niteliklere sahip olabilmektedir.233
 

 

Bu arada hedef kitleyi ikna ederken yine hedef kitlenin özelliklerine 

göre çift yada tek yönlü iletişim teknikleri kullanılabilmektedir. 

İkna edici bir iletişim, iletişim öğelerinin taşıması gereken nitelikler-

den başka kaynakla alıcı arasındaki iletişimin konusunun her ikisinin 

de ilgi alanlarını kapsayacak biçimde olmasına da bağlıdır. 
 

Günümüze kadar hedef kitleler; para kazanma, zor kullanma ve inan-

dırma gibi yollarla ikna edilmeye çalışılmışlardır. Bunlardan en etkili-

si tabii ki inandırma yöntemidir ve halkla ilişkiler uygulamalarında 

halkla ilişkiler uzmanlarınca en etkili yol olan inandırma seçilmekte-

dir. 

 

Halkla ilişkiler uzmanları, yaptıkları halkla ilişkiler uygulamalarıyla 

hedef kitlenin istenilen davranışları gerçekleştirebilmelerini, istenilen 

tutum yönünde bir tutum değişikliği gerçekleştirmelerini amaçlar. 
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Ayrıca halkla ilişkiler uygulamalarıyla kuruluşun hedef kitle nezdinde 

olumlu bir imajının oluşturulmasına çalışılır.  
 

Hedef kitleyi ikna edebilmek ve hedef kitleyi tüm yönleriyle bilmek, 

tanımak arasında direkt bir bağlantı vardır. Hedef kitle göz önünde 

bulundurularak halkla ilişkiler uygulamalarına yön verildiğinde, hedef 

kitleyi ikna etme olasılığı daha da artmaktadır. 
 

3.9. Hedef Kitle Memnuniyeti  

 

Müşteri memnuniyeti, halkla ilişkilerde uygulandığında bir kavram 

kargaşası ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkilerde müşteri memnuniyeti 

derken ne demek istiyoruz ve bu terimi ne amaçla kullanıyoruz? Ay-

rıntılı biçimde değil de, daha çok “memnun olduğunuzu hissediyor 

musunuz, yoksa hissetmiyor musunuz” manasında “genel memnuni-

yet” diye bir şey var mı?234
 

 

Acaba halkla ilişkiler müşterisi aşağıdaki durumlarda memnun olmakta 

mıdır?235
 

 

i. Var olan sorunlara iyi bir yanıt bulunduğunda 

ii. Müşteri kendine iyi ve dürüst davranıldığını hissettiğinde 

iii. Halkla ilişkiler reçeteleri işe yaradığında 

iv. Belli hedef kitlelere ulaşıldığında 
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  SCHUKIES, Gert; Halkla İlişkilerde Müşteri Memnuniyetine Dönük Kalite, 

(Çev: Ahmet Ünver), 1.b. IPRA Altın Kitap S., 10, Rota Yayınları, İstanbul, Ha-
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v. Profesyonel kişiyle müşteri arasında yakın bir iletişim kurul-

duğunda 

 

Ayrıca halkla ilişkilerde müşteri memnuniyeti için önemli olan diğer 

noktalarsa şunlardır; performans, özellikleri, taşınabilirlik, dayanıklı-

lık, güvenli olma, değerinin artabilmesi, çevreye uyumluluk, estetik, 

fiyatı hizmete sunabilirlik, sürdürebilirlik, ergonometrik olma, dağı-

tım, erişebilirlik, diğer ürünlere uyumluluk. 

 

Hedef kitlenin memnuniyetinin sağlanabilmesi sorumlu, etik değerlere 

uyan kaliteli halkla ilişkiler uygulamalarıyla mümkün olabilmektedir. 

Kuruluş için bütün bir iletişim sürecinin yönetilmesinde kalite, amaç, 

uzmanlık ve ileticilerin eleştirel yaratıcılığıyla biçimlenen, iletiyi alan-

larca kabul edilen bir iletişim kavramıdır. Ve kalite iletişim sürecinde 

tek bir öğeye ait değildir. Kalite ve hedef kitle memnuniyeti iş dünya-

sının ve ticaretin her yönünde olduğu gibi halkla ilişkilerde de başarı-

ya ulaşmak için önemlidir.236
 

 

Kalite; karmaşık, durağan olmayan (hizmet verilirken değişebilen), 

kalite yetkinliğini içeren, duruma ve yoruma göre değişen bir kavram-

dır. Kalite ve sonuç genelde eş anlamlı olarak kabul edilmektedir ve 

ürün ve hizmetlerden elde edilen sonuçlarda kalitenin etkisi olmakta-

dır.237
 

 

 
236

  SCHUKIES, Gert; a.g.e., s.16-17. 
237

  BERTH, Kirsten-SJÖBERG, Göran; a.g.e., s. 87. 
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Kaliteye verilen önem, halkla ilişkiler dahil, pek çok mesleği, kendi 

kalite standartlarını ve iyi uygulama hedeflerini belirlemeye yönelmiş-

tir. Halkla ilişkiler uygulamaları ve akademisyenleri de mesleklerinin 

saygınlığını arttırma çabalarında, kalite düşüncesini ilke edinmiş ve 

bunu mesleki performansının bir ön koşulu haline getirmişlerdir. 

1990’ların başında halkla ilişkiler sektörü ISO 9000 kalite sertifikası-

nın alınabilirliğini incelemeye karar verir ve halkla ilişkilerde kaliteyi 

arttırmanın üç temel hedefiyle şu şekilde belirlenir:238
 

 

i. Halkla ilişkiler hizmetlerinde ortak bir standart belirlemek, 

ii. Uygun ölçümleme yöntemleri ve rutinleri belirlemek, 

iii. Halkla ilişkiler hizmeti alanların ve hedef kitlenin, bu hizmet-

lerden nasıl yararlanabileceklerini ve neler elde edebilecekleri-

ni gerçekçi bir biçimde anlamlarını sağlamak. 

 

Collins ve Huge, kalite ve hedef kitle memnuniyetinin her zaman aynı 

şeyler olmamasına karşın, bir kampanyanın veya bir ürünün ömrü 

boyunca kalite hedef kitle memnuniyetinin birbirleriyle ilişkili oldu-

ğunu ifade etmektedir. Bütün kuruluşların hem iç, hem dış müşterileri 

vardır ve hem hedef kitle memnuniyeti, hem de kalite, kuruluşun dü-

rüstlüğüne ve toplumsal sorumluluk alma derecesine bağlıdır.239
 

 

Yine de yüksek kalite, yüksek memnuniyetle birebir aynı olmamakta-

dır. Çünkü memnuniyet her zaman yüksek kalitedeki bir performansın 

sonucu değildir. Etik sahibi bir halkla ilişkiler uzmanının kuruluş yö-

 
238

  SCHUKIES, Gert; a.g.e., s.18. 
239

  SCHUKIES, Gert; a.g.e., s.19. 
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netimini, olduğu gibi, tamamen söylemeye ikna edemediği anlar çok-

tur. Bu ikilem sürecinde hedef kitle bütün gerçeği yoğunlukla medya-

daki haberlerden öğrenir ve alıcı yada halkla ilişkiler hizmetlerinin 

müşterisi olan hedef kitle hiç de tatmin olmaz. Bir başka örnekteyse, 

halkla ilişkiler uygulamalarında bulunanlar, hedef kitlelere yeterince 

ulaşırlar, olumsuz duyuruların azaltılmasını, kuruluş imajının iyileşti-

rilmesini, ürünlerin piyasada daha iyi bir duruma getirilmesini ... vb. 

sağlayan işlerle ilgilenirler, hedef çok iyi tatmin olabilir. Fakat aynı 

hedef kitle bütün bu başarıların halkla ilişkiler stratejisinden kaynak-

landığını kabul etmek istemeyebilir.240
 

 

Kalite ve müşteri memnuniyetiyle ilgilenen halkla ilişkiler uzmanları, 

hedef kitlelerin kim olduklarını bilmeli, bu bireylerin ihtiyaçlarını 

belirlemeli ve kuruluşlarını, hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

ürün ve hizmet geliştirmeye teşvik etmelidir.241
 

 

1980 yılı ağustos ayında, Boston Üniversitesi’nde Association For 

Education In Journalism’in halkla ilişkiler bölümüne hitaben yaptığı 

konuşmasında Edward Bernays’ın “Halkla İlişkiler sosyal sorumlulu-

ğunun uygulanmasıdır. Bu ise Amerika’nın geleceğinin anahtarıdır” 

ifadesi; sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkinin en 

güzel yorumudur.242
 

 

 
240

 Aynı eser, s.19. 
241

  Aynı eser, s.22. 
242

  PELTEKOĞLU BALTA, Filiz; “Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk”, Mar-

mara İletişim Dergisi, S:2, Nisan; 1993, s. 179. 
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Sosyal sorumluluk geniş anlamıyla bir kararın verilmeden önce kamu-

da meydana getireceği etkinin kapsamlı bir biçimde düşünülmesi ola-

rak özetlenebilir. 
 

Sorumluluk anlayışının kuruluşlarca benimsenmesinin nedeni; hem iç 

hem de dış faktörlerin kuruluş içi ve dışındaki çevrelerin, hedef kitle-

nin ve halkın; kuruluşlarından hizmetleriyle ve ürünleriyle ilgili bek-

lentilerinin çeşitlenerek artması biçiminde ifade edebiliriz. 

 

Halkla ilişkiler meslek ahlakı incelendiğinde de tüm halkla ilişkiler 

uzmanlarının sosyal sorumluluk anlayışına sadık kalmak zorunda ol-

dukları görülmektedir. Artık kâr amaçlı kuruluşlar kadar yönetim or-

ganları ve kâra yönelik olmayan kuruluşlar da sosyal sorumluluk ilke-

sini benimsemek yükümlülüğündedirler. Zaman içerisinde kuruluşlar 

kâr amaçlarını korumakla beraber içinde bulundukları toplumun 

kârlardan etkilenecek insan gruplarının görüşlerini de dikkate almak 

zorunluluğunu duyarlar. 
 

İnsanlık tarihi kadar eski olan halkla ilişkiler bu iletişim ağı içerisinde 

kuruluşu daha sorumlu davranmaya yönlendirmektedir. Hemen hemen 

her halkla ilişkiler uzmanının kendisine sorması gereken “niçin, sosyal 

sorumluluk taşımalıyız?” sorusunun cevabıysa bir kuruluşun halkla 

ilişkiler birimine yada halkla ilişkiler uygulamalarına ihtiyacını neden-

lerini de açıklamaktadır. Özetle; Edward Bernays’ın da dile getirdiği 

gibi, halkla ilişkiler sosyal sorumluluğun uygulamasıdır.243
 

 

 
243

  PELTEKOĞLU BALTA Filiz; A.g.m., s.189. 
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Kişisel ve toplumsal etik, mesleğin uygulamasında vazgeçilmez bir 

öğedir ve sadece yasaların bilinmesi yeterli olmamaktadır. Her top-

lumda yerel olan veya evrensel, yazılı yada yazısız ilkeleri zaten mev-

cuttur. Meslekteki iyi niyeti korumak ve bireysel yön vermek için, 

IPRA, CERP, ICO ve dünyadaki diğer kardeş derneklerce kaleme 

alınan kuralları bilmek, anlamak ve gözetmek gerekmektedir. Mini-

mum koşullar ise şunlardır, 
 

i. Yasaların ve yazılı yazısız ahlak kurallarını bilmek, anlamak 

ve onlara uymak, 

ii. Uluslararası etik ilkelerine ve halkla ilişkiler meslek kuralla-

rına bağlı kalmak, 

iii. Ulusal veya yerel kurallar ve meslek kurallarını gözetmek. 
 

“Eski çağlardan beri filozoflar, işle ahlakî yaşam arasındaki 

bağlantıyı sorgulamaktadırlar.”244
 

 

Etik ilkeleri; etik dışı davranış olasılığını azaltabilir. Bunun nedeni 

belki bilinç belki de meslektaşların kınamalarıdır. Ne var ki ilkeler 

etik anlayışı olmayan insanlardan etik anlayışı olan insanlar meydan 

getirmez. Dahası bu gibi belirsiz ve gri konuları herkes işine geldiği 

gibi yorumlayabilir.
245

 

 

 
244

  BUDD John, F., Halkla İlişkilerde Etik İkilemleri, (Çev: Nur Nirven, Ahmet 
Ünver,), 1.b. IPRA Altın Kitap Sy. 8, Rota Yayınları, İstanbul, Haziran 1988, s. 
10. 
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Tüm kuruluş uygulamaları gibi halkla ilişkiler uygulamalarını da ah-

laki bir temele dayanırlar.246
 

 

PRSA–Amerikan Halkla İlişkiler derneği Meslek Standartları İlke-

ri’nde belirsizlikten uzak onyedi somut madde yer alır ve 14. madde 

de şöyledir: 
 

“Bir üye, başka bir halkla ilişkiler çalışanının mesleki saygınlı-

ğına yada çalışmalarına kasıtlı olarak zarar veremez.” 

 

Acaba etik ilkeler zaten var olan bir şey midir, yoksa öğrenmek ve uy-

gulamak için çaba mı gösteriyoruz? Yine, etik, acaba çalışanlar için 

meslek ahlakından mı yoksa bireysel ahlaktan mı kaynaklanmaktadır, 

yoksa her ikisinden mi kaynaklanır? 

 

Etik ilkeler doğrultusunda görüş bildiren çoğu halkla ilişkiler uzmanı; 

halkla ilişkilerin kamu yararını yönetmekle yükümlü olduğunu, halka 

karşı işletmenin dürüst, saydam ve güvenilir olması gerektiğini vurgu-

lamaktadır.247
 

 

Meslek ahlakının başarmak istediği şeyin büyük bölümü görüş birliği 

sağlamaktır.248
 Halkla ilişkiler zamanımızda meslek olarak kabul edil-

diğinden kendi mesleki standartlarına uymalıdır. Bu hem mesleki say-

gınlığın hem de hedef kitle memnuniyetinin sağlanması için gerekli-

dir. 

 
246

  Aynı eser, s.17 
247

  BIÇAKÇI, İlker; a.g.e., s.161. 
248

  BUDD John, F.; a.g.e., s.15. 



 

 

 173 

3. BÖLÜM 

 

BELEDİYELER VE OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA 

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

 

Bu çalışmanın temel amacı, özel ve kamu kuruluşlarında halkla ilişki-

ler çalışmalarının nasıl ve hangi biçimlerde gerçekleştirmeye çalıştık-

larının araştırılmasıdır. Bir başka ifadeyle “Günümüz özel ve kamu 

kuruluşlarında Konya’da halkla ilişkiler uygulamalarının oluşturma 

girişimleri nasıldır?” sorusuna bu araştırmanın temel hareket noktasını 

oluşturmaktadır. 
 

Halkla ilişkiler uygulamaları hedef kitlelerin desteğini sağlamak ama-

cıyla ve hedef kitlelerin kendi saflarına katmak için iyi bir araçtır. 

Özel ve kamu kuruluşlarında özellikle özel sektörün ilk hedefi kâr 

iken kamu sektörlerininki de hizmettir. Bu doğrultuda sektör yaşamını 

sürdürmeye çalışır. Halkla ilişkiler böylece, hedef kitleler için, sektör-

lerin karşılıklı rekabet içinde oldukları ve bir yarış ortamı oluşturduk-

ları gözlenebilir. Sektörler için halkla ilişkiler çalışmaları en önemli 

imaj oluşturma aracı olabilir. 
 

Çalışmanın bir diğer amacı da, Konya’da bulunan özel ve kamu sek-

törlerinin halkla ilişkiler uygulamalarına bakışlarıdır. Halkla ilişkiler 

için ne tür bir yaklaşımları vardır. Bunu hem özel sektöre ayrı bak-

mak, hem de kamu sektörüne ayrı bakmak gerekir. Daha sonra ikisini 

karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklar çözülmeye çalışılmıştır. Bu 
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amaçlar doğrultusunda burada öncelikle aşağıdaki sorulara yanıt 

aranması gerekir. 
 

i. Halkla ilişkiler, özel ve kamu sektörlerinin gelişiminin ana 

şartlarından mıdır? 

ii. Halkla ilişkiler biriminin başında bulunan kişiler bu konu-

larda yeterli midirler? 

iii. Hedef kitlelerin beklentilerini bu sektörler karşılayabilirler 

mi? 

iv. Halkla ilişkiler uygulamaları sektörlerin imajlarının oluş-

turmada en önemli araç olabilir mi? 

v. Rekabet piyasasında acaba halkla ilişkiler etkinliği ne kadar 

olabilmektedir? 

 

Yukarıdaki sorular, hazırlanan anket sorularının, sektörlerde yetkili 

kişilere sorularak elde edilen sonucu metinlerine göre temel hareket 

noktası olarak alınarak çözümlenmeye çalışılacaktır. Metinde sorulan 

sorular aşağıdaki nedenlerle seçilmiştir. 
 

Bu konunun avantajı; özel ve kamu sektörlerinde özellikle yarış poli-

tikalarının olması ve halkla ilişkiler gibi önemli bir fonksiyonun öne-

minin kavranması gerektiğidir. Kavranması gereken bu faktördür. 
 

Farklı iki sektör üzerinde irdelenme söz konusudur. Bu farklı irdelen-

me ortak bir ortam karşılaştırabilmeleri sağlanmıştır. Sektörlerin kı-

yaslanabilirliği esas kabul edilmiştir. 
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Hedef kitlelerin ve sektörlerin karşılıklı iletişimi teknik ve imkanlar 

kriterlerinin incelenmesi yapılmaktadır. 
 

Kurumsal tartışmada bir halkla ilişkilerin sektöre güvenmenin, o sek-

törün yapılması gerekeni bildiğini ve bunu yapabilecek olduğunu ka-

bul edilmesini gerekli kıldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bunun ötesinde 

bir sektöre güvenmek demek, ilke ve niyetleri konusunda kimseyi 

aldatmayacağıma güvenmektedir. Burada güvenen kişi, bu argüman 

örgüsüne dayanır. Bu argümanlar 3 veri tabanından kazanılabilir; 
 

- Sektörlerin kuruluşlarının da bu yana geçen süre, 

- Sektörün kimliği ve üstlendiği rol özellikleri, 

- Sektörün politikasının içerdiği ön koşulların oluşturulması. 
 

Anket metinlerinin şekillendirilmiş mantığını çözümlemek, sektörlerin 

veri tabanlarının hangisine nasıl dayandıklarının belirlenmesidir. Bu-

nun içinde ispat mantığı çözümlemesinin ötesinde; yargıların ve karar-

ların yaklaşımlarını belirlemek için sınıflamak gerekir. Çünkü ancak 

argüman mantık ve adil mantığının birlikte ek alınmasıyla kaynak 

metinlerin sınıflandırılması mümkün olmaktadır. 
 

2. UYGULANAN YÖNTEM 

 

Çalışmanın amacı ve varsayımları anket çözümleme yöntemi aracılı-

ğıyla sınanmaya çalışılacaktır. 
 

Burada anket çözümlenmesi içerik açısından ele alınarak yapılacaktır. 

Anketleri tek tek ele alıp metnin bütününe bakarak çözümlenecektir. 
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İki farklı sektör bu açıdan dikkatle incelenerek verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 

Bu da şu anlama gelmektedir. Her sektöre özgü çalışma halkla ilişkile-

rin farklı taleplerinin ve gerekçelerinin belirlenebilmesi için, metinle-

rin tek tek kendi bütünlüğü içinde çözümlenmesinden çok, metinlerin 

birlikte incelenmesine ağırlık verilmiştir. 
 

Anket çözümlemesinin kapsamı da bu ilkeler ışığında değerlendiril-

melidir. İnceleme, metinlerin tek tek içeriğini sunmamaktadır. Bu ça-

lışmanın kuvvetle parmak bastığı alan, her sektörün kendine özgü ar-

güman ifade etme ve görüntülerini oluşturma biçimlerini, sonra bildi-

rilerinin ve desteklenmemiş verilerinin kullanımı belirlemek ve böyle-

ce metinlerden sektörlerin halkla ilişkiler sorunun ana hatlarıyla görü-

nümüdür. 
 

3. ÇALIŞMANIN VARSAYIMLARI 

 

Araştırmanın genel sorununu çözümleyebilmek bir başka ifade ile 

yanıt bulabilmek için, araştırmanın belli varsayımlara dayandırılması 

kaçınılmazdır. Bu nedenle kurumsal tartışma çerçevesinde burada şu 

düşünceler temel alınacaktır: 
 

Kamu sektörlerinde halkla ilişkiler çalışmaları bürokratik bir yapının 

içinde sert kurallara dokunmaktadır. Özel sektörde ise daha esnek bir 

yapı mevcuttur. 
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Sektörler, halkla ilişkiler çalışmalarını kurum imajı ve kimliğinin 

olumlu yönde gelişimi için planlayıp uygulamaktadırlar. 
 

Sektörler, çalışmalarını geçmişteki icraatlarına dayandırmakta ve 

geçmişi geleceklerinin garantisi olarak göstermektedirler. 
 

4. ÇALIŞMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

 

Çalışmanın evreni 2001 yılı içerisinde Konya’da bulunan özel ve ka-

mu sektörlerinden birer tanesini alıp ikisinin arasındaki farkı ortaya 

koyabilmektedir. Bunun içinde kamu sektörü içerisinde önemli yeri 

olan belediyeler alınmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, 

Karatay ve Selçuklu Belediyelerinin halkla ilişkiler çalışmaları uygu-

lamanın içinde yer almıştır. Özel sektörlerden ise yeni önemli yer teş-

kil eden taşıma şirketleri (otobüs firmaları) alınmıştır. Konya içerisin-

de yer alan ve buranın firmaları olan Özkaymak, Kontur, Metro ve 

Kontaş firmalarının halkla ilişkiler çalışmaları yer almaktadır. 
 

Çalışmanın malzemesini Mart 2001 yılı içerisinde bu sektörlerle biri-

bir görüşülerek yapılan anketler oluşturmaktadır. 
 

Örneklem, anket sorularından oluşmaktadır. Bu anket formu çalışma-

nın sonucunda ek 1’de tamamı yer almaktadır. Bu anket formundan 

bütün evren içinde yer alan firmalara aynen sorulup cevapları alınıp 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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5. ÇALIŞMANIN UYGULANMASI 

 

Çalışmada her bir çözümlemenin uygulanmasında: 

Her metinde ifade ve tavır birbirleriyle ilişkilendirilerek metnin değer-

lendirilmesi yapılmıştır. 
 

Sözlü iletişim göz önünde tutularak değerlendirme yapılmıştır. 
 

Çalışmanın devamında anket biçimi, bir tercihten bir yargıya giden 

argümansal bir adımdır. Bu adım şu unsurlardan oluşmaktadır. 
 

a. Olgu (veri) 

b. Tez 

c. Yargı (Sonuç) 
 

Bu unsurlar, teorik sınıflandırmalar yardımıyla sistematize edilirler. 

İfade edilmiş tez – iddialar çıkarım yoluyla kurulup yukarıdaki ölçüye 

göre yazılabilinir. 
 

Anket birimi olarak her bir argümansal adımın kabul edilmiş olması, 

bir çok kez desteklenmiş olan yargıların, destekleri sayısınca kabul 

edilmelerine neden olur. bu yolu seçmemizin nedeni, böylesi yorgusal 

argümansal ağırlığının da büyük olacağını kabul etmemizdir. Bu du-

rum çözümlememizde, desteklerinin sayısıyla ölçü haline getirilir. 

 

Bu bağlamda yukarıda yer alan çalışmaların ve açıklamaların net bir 

şekilde ortaya konulabilmesi ve çözüm önerilerinin getirilebilmesi 

öncelikli olarak sektörlerin profili ortaya konması gerekir. Bu araştır-

manın genel amacı da bu doğrultuda çözülmektedir. 
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Anketler Konya’dan seçilen ve iki ayrı sektör olan belediyeler ve oto-

büs firmaları üzerinde uygulanmıştır. Kendilerinden toplam 24 soruya 

cevap vermeleri istenmiştir. Bu anketlere verilen cevaplar ile anlaşıl-

mak istenen nokta ise, bu tür yerlerde halkla ilişkiler uygulamaları ve 

bunların bu açıdan profillerinin çıkarımıdır. Sonuçta, sorularına veri-

len cevaplar ve cevaplar ile ilgili yorumlarımız aşağıdaki gibidir. 
 

Tablo 1: Uygulama Sektörlerinin Dağılımı 

Tür Sayı % 

Özel Sektör 4 50 

Kamu Sektörü 4 50 

Toplam 8 100 
 

Bu soruda kurumun adı ve nitelikleri ile ilgili ortaya dağılımı çıkar-

maktır. Özel ve kamu sektörü olarak alınan otobüs firmaları ve bele-

diyeler eşit sayıda alınmıştır. 
 

Kurumun nitelileri özel sektör olarak; 
 

- Kontur Halkla İlişkiler Birimi 

- Özkaymak H.İli.B. 

- Kontaş H.İli.B. 

- Metro H.İli.B. 
 

Kurumun nitelikleri kamu sektörü olarak; 
 

- Konya Büyükşehir Belediyesi H.İli.B. 

- Selçuklu İlçe Belediyesi H.İli.B. 

- Meram İlçe Belediyesi H.İli.B. 

- Karatay İlçe Belediyesi H.İli.B. 
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Ayrıca bir diğer soruda hemen buna bağlantılı olarak sorulan, kuru-

munuzda halkla ilişkiler bölümünüz var mı sorusunu bütün kurumlar 

evet olarak cevaplamışlardır. Anketin önemli sorusu olan bu cevabı 

hepsi evet olarak değerlendirdikleri için diğer sorularda dolayısıyla 

hepsini kapsamaktadır. Diğer sorularda bu doğrultuda sorulmaya de-

vam edilmiştir. 
 

Tablo 2: Halkla İlişkiler Bölümünün Genel Organizasyon İçerisindeki Yeri 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

İşletme Müd. 3 2 4 

Daire Baş. - - - 

Personel Müd. - - - 

Diğer - 4 4 
 

Konya’daki otobüs firmalarının halkla ilişkiler bölümü genel hatlarıy-

la işletme müdürlüğüne bağlı oldukları gözlemlenmiştir. Belediyeler-

de ise bu diğerleri kısmında gerçekleşmiştir. Diğerler aslında beledi-

yelerde başkan veya daire başkanları olarak adlandırılmaktadır. Bu da 

gösteriyor ki kamu bürokrasisinin ağırlığı kendisini hissettirmektedir. 

Yetki ve sorumluluk üst makamda toplanmıştır. Görev sadece halkla 

ilişkiler birimi tarafından yerine getirilmektedir. 
 

Tablo 3: H. İlişkiler Birim Sorumlusunun Kuruluş İçerisindeki Statüsü 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

İşletme veya Kurum Müd. Yrd. 1 - 1 

Personel Müd. - - - 

H. İlişkiler Müd. 1 3 4 

H. İlişkiler Danış. 2 - 2 
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Halkla ilişkiler birim sorumlarının kuruluş içerisindeki statülerinde 

otobüs firmalarında bir değişkenlik söz konusu iken, belediyelerde 

halkla ilişkiler müdürü statülerinin mevcut olması ağırlık kazanmıştır. 

Müdür statüsünün, halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanması açısın-

dan da faydası olmaktadır. Çünkü en azından yetkililer açısından bir 

etki yaratması söz konusu olmaktadır. Uygulama aşamasında da fazla 

oyalanması mümkün görülmemektedir. Otobüs firmaları içinde da-

nışmanlık olarak bu sorumluluğun yerine getirilmesinin daha faydalı 

olduğu gözlemlenmiştir. Bazı otobüs işletmelerinde işletme müdürleri 

bu görevi yerine getirmektedir. 

 

Tablo 4: Halkla İlişkiler Sorumlusunun Eğitim Düzeyi 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Lise 1 2 3 

Ön Lisans 2 - 2 

Y. Lisans 1 2 3 

Y. Lisans veya Doktora - - - 

 

Halkla ilişkiler sorumlusunun eğitim düzeylerine baktığımız zaman, 

otobüs firmalarındaki halkla ilişkiler sorumlularının eğitim düzeyleri, 

diğerlerine nazaran daha yüksektir. Otobüs firmalarında lisans ve ön 

lisans seviyesinde halkla ilişkiler personeli yer almaktadır. Halkla 

ilişkiler, meslek açısından uzmanlık isteyen bir meslek olduğu kriteri 

kabul gördüğüne göre, Konya’da bulunan kamu kurumlarında lise 

ağırlıklı bir eğitim düzeyine sahip personelin bulunması olumsuz bir 

yapılanmayı meydana getirebilir. 
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Tablo 5: H. İlişkiler Sorumlusunun Yetki ve Sorumluluğuna İlişkin Çizelge 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Yeterli 2 3 5 

Yet. Ve Say. Artırılmalı 2 1 3 

Yet. Ve Say. Azaltılmalı - - - 

 

Halkla ilişkiler sorumluları yetki ve sorumluluk açısından genel anla-

mıyla yetkililerin yeterli olduklarını söylemişlerdir. Yeterli görülen 

yetkiler belediyelerde daha ağırlık kazanırken, otobüs firmalarında bu 

görüş yarı yarıya paylaşılmıştır. Yetki ve sorumluluğun fazla olduğu-

nu söyleyen hiç kimse yoktur. Bir anlamda bu da konunu daha dikkate 

alınması gerektiğini anlatmaktadır. 
 

Tablo 6: Birimde Çalışan Eleman Sayısı 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Tek kişi 3 - - 

İki kişi - - 2 

Üç kişi 1 3 3 

Daha fazla - - - 

 

Birimde çalışan eleman sayısı da Türkiye’deki genel görünümü hemen 

ortaya dökmektedir. Otobüs firmalarında bu sayı tek kişi olarak gözü-

kürken belediyelerde daha fazla 5,6 hatta bir belediye biriminde 7 ki-

şinin bu birimde yer aldığı gözlenmiştir. Ağırlıklı olarak bu birimlerin 

halkla ilişkiler faaliyetleri açısından sadece bu görevi yerine getirme-

dikleri, başka görevleri de istedikleri dikkat çeken bir husustur. Farklı 

sahalarda olup da bu birimde yer alanların da olduğu gözlemlenmiştir. 
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Tablo 7: H. İlişkiler Programlarına İlişkin Çizelge 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

1-3 aylık - 1 1 

3-6 aylık 2 - 2 

6-1 yıl arası - 3 3 

1 yıldan fazla - - - 

 

Halkla ilişkiler programlaması yani bir planlı yönetim olarak otobüs 

firmalarından 2 tanesinde hiç yok. Bunun yanında kamu sektörü ola-

rak ele aldığımız belediyelerde ise, bu mutlaka planlı olarak yapılmak-

tadır. Planlama aynı zamanda yetki ve sorumluluk çerçevesinde yerine 

getirilmektedir. Ayrıca bu denetleme mekanizması ile kontrol edil-

mektedir. Başarısızlıklar üzerinde durulduğu ve mutlaka gelecek plan-

larda buna dikkat edileceği anket yapılırken kurulan iletişimde söy-

lenmiştir. 
 

Tablo: 7: Hedef Kitleler Üzerine Oluşan Çizelge 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Öğrenciler 2 2 4 

Tüm vatandaşlar 3 1 4 

Eğitimciler 1 2 3 

Gençlerin tamamı 1 - 1 

Tüm Baylar - 1 - 

Tam Bayanlar 1 - 1 

Personel 1 2 3 

Pazarlamacılar 2 - - 
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Halkla ilişkiler faaliyetlerinde en çok önem verdikleri, hedef kitleler 

üzerinde geniş bir açılım oluşturarak sonuca ulaştık. Sektör açısından 

en geniş anlamda öğrenciler ve tüm vatandaşlar yani Konya’da bulu-

nan tüm kesim üzerinde yoğun bir hedef kitle oluştuğunu gözlemledik. 

Halkla ilişkiler açısından önemli olan kurum içi halkla ilişkiler yani 

halkla ilişkilerin başlangıcı kabul edilen ve sektörün önemli ayağı olan 

personel ile ilgili çalışmalar, özel sektörde yüzeysel olarak dikkate 

alınması, dikkat çeken bir diğer nokta olmuştur. 
 

Tablo 8: Halkla İlişkiler Çalışmalarında En Önemli Faaliyetler 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Hedef kitle ile ilgili çekimler 

yapmak 
3 4 7 

Hizmet içi eğitim seminerleri dü-

zenlemek 
1 - 1 

Plan ve Program hazırlamak - - - 

Basın ile ilişkileri koordine etmek. - - - 

Halkla İlişkiler politikasını üst 

yönetime bildiren çalışmalarda 

bulunmak 

- - - 

Özel günler seminerler, kokteyller 

ve toplantılar düzenlemek 
- - - 

 

Halkla ilişkiler çalışmalarında en önemli faaliyetlerin önem sırasına 

göre belirlenmesi ön planda tutulduğundan tabloda belli bir yığılma 

olmuştur. Otobüs firmalarında hedef kitle ile ilgili çalışma yapma ço-
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ğunluk olarak görülürken, belediyelerde tamamen ilk hedef olarak bu 

madde ilk sırayı almıştır. Otobüs firmalarında ayrıca hizmet ve eğitim 

semineri de ilk sıradadır. Özel günler, seminer, kokteyller ve toplantı 

düzenleme ise her iki sektörde de son sıralarda yer almıştır. Hizmet içi 

eğitim seminerlerinin otobüs firmalarında arka sıralarda kalması, be-

lediyelerde ise plân ve program hazırlamanın son sıralarda yer alması 

yine dikkati çeken bir nokta olmuştur. 
 

Tablo 9: Halkla ilişkiler Programında Kullanılan Teknik ve Araçlar 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Televizyon 3 4 7 

Gazete 1 3 4 

İnternet - 3 3 

Bilbord 1 1 2 

Dergi 1 1 2 

Radyo 1 - 1 

 

Özel ve kamu kurumları açısından kullanılan kitle iletişim araçların-

dan en fazla faydalandığınız 3 tanesini önem sırasına göre belirtiniz 

şeklinde sorulan sorumuza aldığımız cevap; en çok yerel televizyonlar 

olmuştur. Belediyelerin interneti daha sıklıkla kullanıyor olması dik-

kat çeken diğer bir noktadır. Belediyeler ilk üç arasında radyoyu gös-

termezken, otobüs firmaları açısından özel radyolar kullanılmaktadır. 

Teknik ve araç olarak özellikle yerel radyolar halkla ilişkiler açısından 

önemli bir yere sahiptir. Bilboard kullanımı açısından özel ve kamu 

kurumlarının bu teknikten aynı düzeyde faydalandıkları gözlemlen-

miştir. 
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Tablo 10: Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerleri 

Tür Özel Sek. Kamu Sek. Toplam 

Personele yönelik (yıllık) 1 - 1 

Personele yönelik (aylık) - 1 1 

Personele yönelik (haftalık) - 1 1 

Yöneticilere yönelik (yıllık) - 1 1 

Üst düzen yöneticilere yönelik - 1 1 

Hizmet kesimi için 1 - 1 

 

Düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri çok geniş anlamda uygu-

lanmamaktadır. Sadece burada bu tür bir hizmeti yerine getiren var ise 

bu sektör bunu geniş anlamda yerine getirmemektedir. Yapılan çalış-

malarda eğer bu tür bir çalışma yok ise daha önceki birkaç soruda da 

olumlu bir yaklaşım sergilememişlerdir. Kurum içi hizmet seminerle-

rinde personelin aylık veya yıllık olarak mutlaka eğitim seminerlerini 

yerine getiren kesimlerde olmuştur. 
 

Belediyeler ile ilgili halkın, belediye hakkındaki görüşlerini, halkın 

belediyeden isteklerini, beklentilerini, verim yakınmalarını belediyeye 

destek verdikleri ya da belediyeyi eleştirdikleri konuları saptayarak, 

ona göre yönetsel tavır almaya ve uygun halkla ilişkiler programları 

yapmaya olanak sağlamak amacıyla, yararlanabilecek bir çok yol ve 

yöntemin varlığından söz edebiliriz. Bunların hepsi verilecek hizmet 

içi eğitimlerle gerçekleşecektir. 
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Otobüs firmaları içinde hedef kitle tespitinde, artırılmasında, kimlik 

veya imaj yönündeki gelişiminde mutlaka her kesime yönelik bir hiz-

met içi eğitim seminerleri gerçekleştirilmelidir. 
 

Bu çalışmada özellikle bu yönde birkaç sektörde bu soruya cevap 

alındığını tekrar vurgularsak, bu eksikliğin hemen dikkat edilen bir 

nokta olduğunu gözlemlenebilir ve ön plana çıkartılabilinir. 
 

6. ÇALIŞMANIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çalışmadan elde edilen sonuçları genel hatlarıyla özetlemek yararlı 

olacaktır. 
 

Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle tespiti yapılmadan ve bu 

kitleye ait tüm bilgiler ayrıntılı bir biçimde belirlenmeden atılacak her 

adım çalışmaların ileri aşamaların da yanlışlıklara yol açacaktır. Bu 

tür uygulamaların sonunda ise halkla ilişkiler adına kuruluşa sağlanan 

bir başarıdan söz edilememektedir. 
 

Halkla ilişkiler için hedef kitle her şeyden önce duyarlı bir çevredir. 

Hedef kitle kendisine ulaşılarak kurumun niteliği ne olursa olsun 

onunla ilgili bilgilerin anlatılması amaçlanan ve de desteğine ihtiyaç 

duyulan bir kitledir. Zamanımız da ise bir kuruluşun hedef kitlesiyle 

işbirliği yapmadan, görüşlerini dikkate almadan yaşaması ve uzun 

ömürlü olması imkansızdır. Gerek kamu kurumlarında, gerekse özel 

kuruluşlarda hedef kitleyi memnun etmek, etkin bir halkla ilişkiler 

politikasıyla mümkün olabilir. 
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Dünyanın her yerinde halkla ilişkiler, hem özel sektörün halka vere-

bildiği ölçüde hizmet ve katkılarını yansıtmaya yardım eder, hem de 

kamu sektörü bu yön temlerle yapmış olduğu hizmeti kamuoyuna du-

yurur. İster kamu ister özel sektör kuruluşları olsun temel amaç top-

lumun çeşitli kesimleriyle olumlu ve uyumlu ilişkiler kurarak bunları 

geliştirmektir. 
 

Zamanımız da kamuoyunun giderek artan etkisiyle iletişim teknikle-

rindeki gelişmeler ve yenilikler, endüstri ve ticaret alanında yaşanan iç 

ve dış rekabet, halkla ilişkileri günümüzün önemli bir konusu haline 

getirmiştir. Demokratikleşme sürecinin hızlı bir şekilde geliştiği, yö-

netilenlerin istek ve beklentilerini yüksek bir sesle dile getirmeye baş-

ladığı günümüzde, yöneten yönetilen uyumunun sağlanmasında halkla 

ilişkiler önemli bir amaca hizmet etmektedir. 

 

Halkla ilişkiler uygulamaların da birbirinden farklı bir çok iletişim 

araçları kullanılmaktadır. Amaç kuruluşun hedef kitlelerine (kurum içi 

veya kurum dışı) bilgi aktarmak, kuruluşu tanıtmaktır. Hedef kitleye 

yönelik olarak hazırlanan mesajlar en uygun zaman da ve en uygun 

araçlarla belirlenen bu kitlelere iletilir. 
 

Bir kurum ya da kuruluş mesajını hedef kitlesine iletirken, iletişim 

sürecinde kitle iletişim araçlarından faydalanır. Daha az emekle daha 

geniş bir kitleye, kısa bir sürede ve kimi zaman anında, açıklayıcı ve 

yönlendirici iletileri ulaştırmak bu araçlarla mümkün olabilmektedir. 

Dolayısıyla kitle iletişim araçlarından faydalanmak kamu ve özel sek-

tör kuruluşları için kaçınılmaz olmaktadır. 



 

 

 189 

Halkla ilişkiler bölümü toplumun önemli kesimini oluşturan ve işlet-

menin çıkarlarını çok yakından ilgilendiren tüketicilerle işbirliği içeri-

sinde olmak zorundadır. Tüketicilerle iyi ilişkiler kurmayan bir firma, 

toplumun diğer kesimleriyle iyi ilişkiler kurmasına olanak yoktur. 

İşletme, varlığını müşterilerine borçludur. 
 

Halkla ilişkiler uzmanları halkın bir kesiti olan tüketicilerin kişilik 

yapılarına göre davranış geliştirmenin yararına inanır ve bunu işletme 

personeline ve özellikle satış elemanlarına aşılamaya çalışır. Kimi 

müşteri kavgacı, tartışmayı sever, kimi çekingen, kibar yada şaşkın bir 

kişilik taşıyabilir. Ayrıca yaş, cinsiyet, görgü, eğitim, statü farklılıkları 

gösterirler. İşletmede çalışanların tutum ve davranışları müşteriye göre 

ayarlanması gerekir. 
 

Örgütlerin kendine özgü işlevlerini yerine getirmek için kurum içinde 

dikey ve yatay iletişim kanallarını kullanmaları gerekir. Yöneticiler, 

kurum çalışanlarına dikey basamakları kullanarak belirlenen amaçlar 

doğrultusunda emir ve direktifler verir ya da çeşitli konularda uyarıcı 

mesajlar iletirler. Kurum çalışanları ise, çeşitli dilek, istek, yakınma, 

öneri ve raporlarını aşağıdan yukarıya doğru işleyen iletişim kanalla-

rıyla iletirler. Ayrıca aynı düzeyde yer alan personel arasında işbirliği, 

bilgi alışverişi ve eşgüdümü sağlamak amacıyla yatay ilişkiler kurulur. 

Yatay kanallar kişiler arası anlaşma, dayanışma ve yardımlaşmayı 

kolaylaştıracağı gibi dikey kanalları geçici olarak devre dışı bırakarak 

iletişimde zaman kaybını önler. 
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Toplumun farklı kesimlerinin isteklerinin yönetim tarafından öğrenil-

mesi ve bu isteklerin değerlendirildikten sonra, yönetsel eylem ve iş-

lemlere dönüştürülmesi gibi bir süreç içermesi, halkla ilişkileri bir 

yönetim süreci haline getirmiştir. Böylece halkla ilişkiler yönetsel 

etkinliği arttırma amacı güden yönetsel bir teknik olmuştur. Etkin bir 

yönetim sağlanabilmesi için, kamu kesimlerinin yönetim tarafından 

yakından tanınması şarttır. Halkı tanımadan, onların beklentilerini 

bilmeden alınacak yönetsel bir karar, ihtiyaçlara cevap vermeden uzak 

olacak ve bu karar halk tarafından destek bulmayacaktır. Halkla ilişki-

ler yönetimde etkinliği arttıran bir fonksiyon yerine getirir. 

 

Bir çok konuda yönetimin yapacağı işlerin önceliklerinin belirlenme-

sin de, kişisel isteklerin öğrenilmesinde halkla ilişkiler, en çağdaş ve 

geçerli bilme-tanıma yöntemidir. Toplumun tüm kesimlerinin oylarını 

öğrenmek, kararları toplumsal uzlaşmayı bozmayacak ve toplumsal 

uzlaşmaya açık bir şekilde ters düşmeyecek biçimde oluşturmak, hem 

yönetsel bir görev hem de etkileşim sağlamaktadır. Bunun neticesi 

olarak ortaya çıkan karar uygulanabilirliği olan karardır. 
 

Günden güne büyüyen, karmaşıklaşan ve hantallaşan devlet yapısı 

içinde kişilerin yönetimle olan işlerinde büyük problemlerle karşılaş-

masına ve işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Halkla ilişkiler uygu-

laması, ortaya çıkan ilişki güçlüklerini çözmeye yönelik, planlı ve 

doğal olarak sürekli bir çaba olmuştur. Bu girişimde amaç, yönetimi 

yapı ve işlevleriyle birlikte tanımak, dolayısıyla ilk ilişki güçlüklerini 

ortadan kaldırmaktır. Bu amaçta kitle iletişim araçları yada diğer aracı 

mekanizmalar kullanılır. 
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Kamu kurumlarının başarıları büyük ölçüde çevre ile kurabilecekleri 

ilişkilere bağlıdır. Halkın yönetimi desteklemesi, onun kendisi için 

yararlı ve olumlu çalışmalar yaptığına inanmasına bağlıdır. Bunun 

yolu da halkla ilişkilerden geçer. 
 

Sonuçta; özel ve kamu sektörlerinin halkla ilişkiler çalışmalarına ihti-

yaç vardır. İlkeli ve sabırla bu yolla hedef kitlelerine yönelmelidirler. 

Hedef kitlede bu doğrultuda, belediyelere veya otobüs firmalarına 

yönelecektir. Sektör açısından da halkla ilişkiler uygulamaları en 

önemli kurum kimliği ve imajının olumlu yönde olması için bir araç 

olmaktadır. 
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SONUÇ 

 

Tanıma ve tanıtmada en etkili araç olan halkla ilişkiler kavramını ve 

tekniğini açıklamaya, bu alanda ortaya çıkan sorunları ve çözüm yol-

ları aktarılmaya çalışılmıştır. Halkla ilişkilerin hem kuramsal açıkla-

maları hem de uygulamaya ilişkin sorunlarını ele alıp değerlendirdik. 

Halkla ilişkilerin iki önemli uygulama alanı olan kamu ve özel sektör 

uygulamalarının amaç ve kullandıkları teknikler açısından farkları ele 

alınıp bu iki alandaki sorunlara açıklık getirilmiştir. 
 

Siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullardaki değişim ve gelişmeler 

önce kamu yönetiminde sonrada özel sektörde, halkla ilişkiler uygu-

lamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kamu yönetiminin hemen hemen 

bütün kurumlarında uygulanan halkla ilişkiler, tüm özel kuruluşlar 

içinde yaşamsal bir önem kazanmaktadır. Büyük ve özel kuruluşların 

tümünde halkla ilişkiler birimlerine ve çalışmalarına yer verildiği gö-

rülmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler, işletmenin önemli fonksiyon-

larından biri haline gelmiştir. Belirli boyutlara gelmiş her işletmenin 

bünyesinde halkla ilişkiler bölümünü ve burada çalışan uzman ele-

manları görmekteyiz. Artık işletmeler kamuoyunu olumlu yönde etki-

lemek ve kalıcı izler bırakmak peşindedirler. Toplumun güvenini ve 

desteğini kazanmış işletmeler kolay kolay yıkılmamaktadır. 
 

Gelişen toplumlarda yaşanan kentleşme süreci içerisinde yaşayan çe-

şitli değişmeler, bireylerin bilgi ve bilinç düzeyini arttırmakta, bilinç-

lenen halk ise kendisine verilen hizmetleri sorgulayabilmekte ve en iyi 

hizmeti almaya çalışmaktadır. Demokratik toplumlarda halkın bilgi 
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sahibi olması, etkin halkla ilişkilerin planlanması ve örgütlenmesiyle 

mümkündür. Bu ise yerel yönetimlerce sağlanabilir. Yerel yönetimle-

rin demokratik ve etkin yönetim birimleri olarak işlevlerini yerine 

getirebilmesi halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesini zorunlu kıl-

maktadır. Çünkü günümüzde bilinçlenen halk geçmişe oranla daha 

fazla yönetimi tanımayı, hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi, yöne-

time katılmayı ve temsil edilmeyi istemektedir. Ayrıca yerel yönetim-

lerde kapalı kutu olmaktan çıkıp halka dönük olarak daha fazla tanın-

mayı, farkındalık yaratmayı istemektedir. Bu açıdan halkla ilişkiler 

kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çok önemli işlev rolünü üstlen-

mektedir. 

 

Çalışmamızda görülmüştür ki; halkla ilişkiler, hem özel sektörün hal-

ka verebildiği ölçüde hizmet ve katkılarını yansıtmaya yardım eder, 

hem de, kamu sektörü bu yöntemlerle yapmış olduğu hizmeti kamuo-

yuna duyurur. Demokratik süreci bu şekilde güçlendirir. 
 

Özel kuruluşların günümüzde ortaya çıkan en önemli sorunlarından 

birisi, istediği kişi ya da kuruluşlarla istediği diyaloğu kuramamaları-

dır. Hem özel hem kamu kuruluşlarındaki kurum yöneticilerinin, yapı-

lan çalışmaların yeteri oranda ve istedikleri şekilde kamuoyuna yan-

sımadığından dolayı yakındıkları görülmektedir. Ayrıca kurum içi 

çalışanlarla yönetim kademeleri arasındaki kopukluğun giderilemediği 

görülmektedir. Bir işletmenin yalnızca kaliteli mal veya hizmet üret-

mesi onun halk kitleleri tarafından destek bulması için yeterli değildir. 

Kişi veya kuruluşlarla iletişim kanallarının da çalıştırılması gereklidir. 
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Bu ve buna benzer problemlerin çözümünde halkla ilişkiler yöntemle-

rinden yararlanılmaktadır. 
 

İşletme faaliyetlerinin çevre tarafından bilinmesi ve halk kitleleriyle 

iletişimin istenilen düzeyde sağlanabilmesi amacına yönelik olarak, 

halkla ilişkiler uygulamaları, modern işletmelerin bir parçası haline 

gelmiştir. Bu uygulamalar sistemli, organize olmuş faaliyetleri kapsar 

ve işletme içerisinde oluşturulan bir bölüm tarafından özellikle orga-

nize edilerek hayata geçirilir. 
 

Aynı zamanda yirminci yüzyılın bir eseri olarak karşımıza çıkan baskı 

grupları ve sivil toplum kuruluşları gibi dış faktörlerin de halkla ilişki-

ler uygulamalarının gün geçtikçe daha fazla şekilde talep edilmesine 

neden olmaktadır. Önceleri sadece bir savunma aracı olarak kullanılan 

halkla ilişkiler, bu gün modern bir kuruluşun kendi personeline, müş-

terilerine, ortaklarına ve basın yoluyla kamuoyuna tanıtılmasına ve 

gerektiğinde kamuoyu oluşturulmasında yardımcı bir faaliyet kolu 

haline gelmiştir. Halkla ilişkiler işletmelerin faaliyetlerinden kitleleri 

haberdar ederek işletme lehine kamuoyu oluşturma amacını gerçekleş-

tirirler. 
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EK 1: ÖRNEK ANKET FORMU 

 

ÖZEL VE KAMU KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 
UYGULAMALARINA YÖNELİK ANKET FORMU 

 

1- Kurumunuzun Adı : ....................................... 
 

2- Kurumunuzun niteliği? 

( ) Kamu Kurumu.   

( ) Özel Sektör. 
 

3- Kurumunuzda Halkla İlişkiler bölümü var mı? 

( ) Evet.    

( ) Hayır. 
 

4- Halkla İlişkiler bölümü genel organizasyon içinde kime bağlıdır? 

( ) İşletme müdürüne. 

( ) Daire başkanına. 

( ) Personel müdürüne. 

( ) Diğer ....................... 
 

5- Bağlı değil ise bu görevi kim yerine getiriyor? 

( ) Ek iş olarak başka bir birim. 

( ) Danışman bir kişi veya kişilerce. 

( ) Profesyonel bir Halkla İlişkiler şirketi tarafından. 

( ) Diğer ........................... 

 

 

 



 
200 ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 

6- Halkla İlişkiler birim sorumlusu kuruluş içerisinde hangi statüde 

çalışıyor? 

( ) İşletme veya kurum müdür yardımcısı. 

( ) Personel müdürü. 

( ) Halkla ilişkiler müdürü. 

( )  Halkla ilişkiler danışmanı. 

( ) Diğer ............................... 
 

7- Halkla ilişkiler sorumlusunun eğitim düzeyi nedir? 

( ) İlköğretim. 

( ) Lise. 

( ) Ön Lisans. 

( ) Lisans. 

( ) Yüksek lisans veya Doktora. 
 

8- Halkla ilişkiler alanında kaç yıldır çalışmaktadır? 

( ) 1 yıldan az. 

( ) 1-3 yıl arası. 

( ) 4-6 yıl arası. 

( ) 6-10 yıl arası. 

( ) 10 yıldan fazla. 
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9- Halkla ilişkiler mesleği ile ilgili hizmet içi eğitim, seminer ve 

konferanslara katıldı mı? 

( ) Evet katıldı. 

( ) Hayır katılmadı. 
 

10- Cevap evet ise katıldıklarını belirtiniz. 

1- ......................... 

2- ......................... 

3- ......................... 

4- ......................... 

 

11- Halkla ilişkiler sorumlusunun sorunlar karşısındaki yetki ve so-

rumlulukları yeterlimidir? 

( ) Yeterli. 

( ) Yetki ve sorumluluklar arttırılmalı. 

( ) Yetki ve sorumluluklar azaltılmalı. 
 

12- Halkla ilişkiler biriminde kaç kişi çalışmaktadır? 

( ) Sorumlu tek kişi. 

( ) İki kişi. 

( ) Üç kişi. 

( ) Daha fazla. 
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13- Halkla ilişkiler birimine eleman talep edilirken ne gibi şartlar 

aranmaktadır? 

( ) Uzman olması. 

( ) Meslekte yetişen kişi olması. 

( ) İş tecrübesi yeterli. 

( ) Diğer ..................................... 
 

14- Kurumunuzda halkla ilişkiler birimine ait bir program hazırlan-

makta mıdır? 

( ) Evet. 

( ) Hayır. 
 

15- Program hazırlanmakta ise ne kadar bir zaman dilimini kapsa-

maktadır? 

( ) 1-3 aylık. 

( ) 3-6 aylık. 

( ) 6 ay ve 1 yıl arası. 

( ) 1 yıldan fazla. 
 

16- Halkla ilişkiler biriminin ayrı bir bütçesi var mıdır? 

( ) Evet. 

( ) Hayır. 
 

17- Cevap evet ise genel bütçe içerisindeki oranı nedir? 

................................................................................. 
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18- Halkla ilişkiler programında en çok önem verdiğiniz 3 hedef kitle 

hangisidir? 

1- .............................................. 

2- .............................................. 

3- .............................................. 

 

19- Halkla ilişkiler çalışmalarında en önemli faaliyetleriniz hangileri-

dir? Önem sırasına göre cevaplayınız. 

( ) Hedef kitle ile ilgili çalışmalar yapmak. 

( ) Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek. 

( ) Plan ve Program hazırlamak. 

( ) Basın ile ilişkileri koordine etmek. 

( ) Halkla ilişkiler politikasını üst yönetime bildiren çalışmalarda 

bulunmak. 

( ) Özel günler, seminerler, kokteyller ve toplantılar düzenle-

mek. 

 

20- Halkla ilişkiler programında kullandığınız kitle iletişim araçların-

dan en sık yararlandığınız 3 tanesini önem sırasına göre sıralayınız. 

1- .............................................. 

2- .............................................. 

3- .............................................. 
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21- Halkla ilişkiler birimi olarak kuruluşun tanıtımını yapmak üzere 

ulusal ve uluslar arası fuarlara katıldınız mı? 

( ) Evet. 

( ) Hayır. 
 

22- Cevabınız evet ise katıldığınız sergi ve fuarların isimlerini sırala-

yınız? 

1- .............................................. 

2- .............................................. 

3- .............................................. 

4- .............................................. 

 

23- Halkla ilişkiler birimi olarak hizmet içi eğitim amacı ile seminer, 

toplantı veya konferanslar düzenler misiniz? 

( ) Evet. 

( ) Hayır. 
 

24- Cevabınız evet ise düzenlediklerinizi sıralar mısınız? 

1- .............................................. 

2- .............................................. 

3- .............................................. 

4- .............................................. 
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